Nézsai Hírmondó
II. évfolyam 2. szám

A Nézsaiak közéleti lapja

2013. május
Pünkösd hava,
Ígéret hava

Zöldell a fű, és ragyog az ég…..

Szeretettel köszöntünk minden kedves Édesanyát és Nagymamát, Dédmamát!
Isten áldja meg Őket sokáig!
Őszirózsák klub

Tanfolyamok

Programok a Kultúrházban

Szeretettel köszöntjük az Őszirózsák klub kedves
tagjait anyák napja alkalmából, a nagymamákat!
Barcsai – Fehér Géza: Nagymamának
Jó nagymama, tedd le ma
Fényes ókuládat!
Kérlek szépen hallogasd meg
A kis unokádat!
Eddig mindig te hoztál
Ajándékot, cukrot.
Kérlek, ma te fogadd el
Tőlem e kis csokrot.
Nem adhatok egyebet
Pár szerény virágnál.
De egy- egy jókívánság
Mindenik virágszál.
Általuk, jó nagyanyám,
Tehozzád én szólok.
Isten éltessen soká!
Légy vidám és boldog!

Jelenleg Aranykalászos
gazdaképzés folyik az
iskolában.
További tanfolyamok
szervezése - tervezése
is folyamatban van, így
tervezik a virágkötő
tanfolyamot,
ECDL
felkészítő informatika
tanfolyamot, KRESZ
tanfolyamot.
Pontos
kezdési időpontokról,
részletekről
írunk,
amint kialakultak!

Női
torna
lehetőség
nyílik
szerdánként 18– 19 óráig. Szeretettel
várnak minden kedves nézsai női
lakost egy óra mozgásra! ☺ A
részvétel ingyenes!
Gyerekfoci: a jó idő beköszöntével
az alsó focipályán tartják a
legkisebbek
fociedzését
is,
péntekenként 16-órától!
Zumba: Nézsán jelenleg nincs, de
Alsópetényben szerdánként 19-órára
át lehet menni az érdeklődőknek!
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A Mikszáth Kálmán Általános Iskoláról
Iskolánk január 1-től megváltozott körülmények között – a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
irányításával, - de töretlen lendülettel folytatja munkáját.
Januárban lezártuk az első félévet, nyolcadikosaink megírták a központi felvételiket, melynek eredményei
a napokban realizálódnak.
Februárban sikeres farsangot tartottunk, bevétele a nyári kirándulást teljes egészében fedezi. Köszönjük a
támogatók felajánlásait és a szülők áldozatos munkáját.
Március a háziversenyek megkezdésének időszaka, melyet a legjobbak területi versenyeken való
részvétele követ. Így jutottunk el április 8-án Diósjenőre, ahol Styevó Stella 1. o. tanuló 2. helyezést, Fabók
Bíborka 6. o. tanuló 2. helyezést ért el a mesemondók között.
A felsősök műveltségi vetélkedőn értek el 2. helyezést.
A csapat tagjai: Ménesi Mónika
Koczkár Csenge
Laluja Krisztián
Bóbis Gergő
Április 12-én Felsőpetényben mérettettünk meg, szlovák és magyar mesemondásban. Styevó Stella 1. o.
tanuló 1. helyezett, Kovács Sára 2. o. tanuló 3. helyezett, Tóth Virág 3. o. tanuló 3. helyezett, Kucsera Liána
4. o. tanuló 3. helyezett, Dános Szintia 3. o. tanuló különdíjas lett.
A Zrínyi Matematika versenyen Fabók Bíborka 6.o. tanuló a megyei döntőben 5. helyezett lett!
Gratulálunk tanulóink nagyszerű teljesítményéhez!
Május is bővelkedik programokban.
7-én, 8-án a Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központba látogatunk, a környezettudatosságot erősítendő.
Május 17-én a már hagyománnyá váló Mikszáth-napot rendezzük meg.
Május 29-én kerül sor országos mérésre a 6., 8. évfolyamon.
Június 11-én Veszprémbe kirándulunk, 15-én a ballagással búcsúznak nyolcadikosaink.
2013. június 15-én a tanévzáró ünnepély zárja az évet.
Köszönjük a szülők egész évben nyújtott aktív segítségét, diákjainknak és pedagógusainknak kitartást
kívánunk a hátralévő időszakra.
Iskolavezetés
A Nézsai Gyermeki Csodakert Óvoda hírei
Óvodánk nevezett a szülőfórum.hu portál által szervezett "Hónap Ovija" játékra, amelyben május
hónapban naponta egy szavazatot le lehet adni. Ehhez nagy összefogásra lenne szükség, mert a nagyobb
létszámú óvodákkal szemben csak így lehet esélyünk a nyereményre, amely egy egész napos kaland a
nőtincsi Seholsziget Élményparkban.
Az óvodai beiratkozás május 6-tól - május 10-ig, 10 órától - 14 óráig lesz. Erről minden érintett (szülőgyermek) írásban kapott értesítést.
A falunapon május 18-án kivételesen az óvodások nem szerepelnek, de a szülőkkel együtt részt vesznek
a gyermekeknek szóló programokon.
Az évzáró ünnepélyt május 31-én pénteken 16 órai kezdettel tartjuk az óvodában, amelyre mindenkit
szeretettel várunk!
Előreláthatólag 10 gyermek hagyja el óvodánkat, mert várja Őket az iskola.
Július hónapban óvodánk nyári szünetet tart.
Zachar Kázmérné óvodavezető
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Egyházi gondolatok
HITTAN – ERKÖLCSTAN?
Levonulóban már az a vita, amely vitát az a kérdés okozott, hogy kell e gyermekeinknek erkölcsöt,
vagy az erkölcs mellett hittant tanulni? Első és ötödik osztályban kötelező lesz mindez szeptembertől. Ez
lehet erkölcstan, vagy lehet hit és erkölcstan. Tapasztalatom szerit, eddig míg a nem vallásos szülők is
hittanra járatták csemetéiket, mert ott „legalább valami jót tanultak” címszó alatt. Na de most mindez
kötelező lesz, kötelező, ilyen, vagy olyan erkölcsöt tanulni… Mindegy, az erkölcs egy és ugyanaz,
bárhonnét is nézzük…
Igen ám, de a liberális „erkölcsöt” védők azonnal felháborodtak, velük együtt a liberális szülők is.
„Hol a szabadság?” Kérdezik…
Nos, gondolkodjunk csak, néhány sor ereéig…
Mindennél jobban szükségünk van az erkölcsi megújulásra! A legtöbb bajunk oka nem a gazdasági válság
(bármennyire is sulykolják ezt belénk!). De az erkölcsi önzés, az erőszak, a bűnözés, a hazudozás, lopás, a
családok felbomlása, és ez a szabadság? Ez az Unió nagyhatalmainak a kusza össze-visszasága,
kereszténységet letagadó mindennapi kegyetlen hazugsága. Ez a liberalizmus.
Látjuk, hogy mindennél nagyobb szükségünk van egy erkölcsi megújulásra! A legtöbb bajaink oka nem a
gazdasági válság, hanem az erkölcsi válság! Az önzés, erőszak, bűnözés, hazudozás mindennapivá vált. A
családok felbomlása, erkölcstelenség… folytathatnánk.
Ha az emberek becsülettel lennének, megbízhatóak, akkor talán nem lenne válság. Ebből következik a
válság megoldása, az erkölcsös élettel kell megújulnunk!
Ezért nagyon örvendetes, hogy lesz kötelező hittan és erkölcstan oktatás! Hiszen a leendő nemzedéket nem
szabad és nem lehet erkölcsi útmutatás nélkül a vak világba engedni. Mert az iskolai munka nem csak
tanítás, hanem nevelés is! A tanárnak, tanítónak, nem csupán ismeretet kell adni, hanem nevelnie is kell! S
ahogy a mai világ felismerte a környezetszennyezést, fel kell, hogy ismerje az erkölcsi szennyezést is… A
sajtó, a tévé, az internet… megannyi veszély! Az angol sátáni zene, amely oly sokszor istenkáromlásról
szól, a híradók, gyilkosságok, stb., mind, mind fenyegető veszély, nem csak gyermekeink számára, hanem
részünkre is!
II. János Pál pápa mondotta, „ez a kultúra, a halál kultúrája!” Egy kiút van: Kell a kötelező hittan, vagy a
kötelező erkölcstan!
Miért is?
A fiam, a lányom talán majd nem dug öregotthonba, mert rádöbben, hogy ő az apám, anyám…
Ha kis erkölcsöt tanul a gyermekem, akkor talán nem altat el öregkoromban, mint ahogy a kiszenvedett
Bodri kutyával tesszük
Vagy ha áldott állapotba kerül a lányom, (amit kiforgatott bűnös módon terhesnek nevezünk), nem öli meg
unokámat abortusszal…
Miért is? Hát ezért kell a hittan és az erkölcs!
Rados László plébános
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Önkormányzati hírek
2013. február 1-étől megalakult a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2300 fő lakos igényeit
szolgálja ki, Alsópetény, Legénd és Nézsa községek egyes hatósági feladatait látja el. Székhelye Nézsa, a
tagtelepüléseken Kirendeltségek működnek.
A Közös Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 9 – 16 óráig
Kedd: nincsen ügyfélfogadás
Szerda: 9 – 16 óráig
Csütörtök: nincsen ügyfélfogadás
Péntek: 9 – 12 óráig.

A Nézsai Önkormányzatnál folyamatban van kettő beruházás, melyekre pályázaton nyertünk támogatást, ez
az új Egészségház (Orvosi rendelő) és a Hivatal épületének biomassza-kazánnal való fűtéskorszerűsítése.
Ehhez a beruházáshoz pályázaton nyertünk 9,5 millió Ft-ot, valamint a kazánfűtők foglalkoztatásához is egy
évig kapunk támogatást.
Településünkön idén is zajlik a szociális földprogram, melynek keretében 6 fő közfoglalkoztatását tudjuk
biztosítani. A szociális földprogramhoz kapcsolódóan a plébánia kertjében került felállításra egy fóliasátor is
melyben konyhakerti zöldségeket, paprikát, paradicsomot fogunk termeszteni. A földprogram 6 hónapos
foglalkoztatása alatt a megtermelt zöldségek az önkormányzat konyháján a közétkeztetésben kerülnek majd
feldolgozásra.
A megjelenő uniós forrásokat kihasználva az Önkormányzat az elmúlt időszakban kettő pályázatot nyújtott
be, az egyik a régi védőnői épület felújítása, új funkcióval való ellátása, valamint játszótér kialakítására
irányul. A fejlesztéssel 15 millió forintra pályáztunk, a pályázatot befogadták, így várjuk a pozitív elbírálását.
A KEOP energetikai pályázaton az Óvoda fűtéskorszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot, ez is befogadásra
került. Várjuk mindkét pályázatnál a kedvező elbírálást.
A Nézsa Sportegyesület pályázatot adott be a sportpálya felújítására, mely az MLSZ előminősítésen
sikeresen átesett, várjuk a végleges döntést a fejlesztéssel kapcsolatban.
A Nézsai Falunapi rendezvényt idén a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen összefogva rendezzük meg,
így színesítve a programokat. Mindenkit Szeretettel várunk 2013. május 18-án szombaton a kastély-parkban
tartandó rendezvényekre! Kicsik és nagyok megtalálhatják a kedvükre való lehetőségeket!
Jó szórakozást kívánunk Mindenkinek!
Styevó Gábor
polgármester

Nemzetiségi önkormányzat hírei
Nézsa rendezi a Magyarországi Szlovákok Szövetsége felkérésére a Szlovák Regionális vers-, próza- és
énekversenyt 2013.május 28-án. A rendezvény az iskolában és a Művelődési házban lesz megtartva. A
versenyre Nógrád és Heves megye szlovákos tanulói vesznek részt. A továbbjutók részt vesznek az országos
rendezvényen.
Idén Nézsa Községi Önkormányzattal közösen rendezzük meg a Falunapi ünnepséget, így 9 órakor szlovák misével veszi
kezdetét az ünnepi programsorozat.
10 órától főzőverseny indul, melyre előző héten lehet majd nevezni.
Gyerekeknek foglalkozások, ugráló vár, arcfestés, nagyobbaknak élő csocsó játék kínál izgalmas időtöltést!
15 órától néptánc-csoportok műsorát láthatjuk a színpadon.
A program részletes leírása, és a nevezésekkel kapcsolatos információk a falunapi plakáton lesz olvasható.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kucsera Andrásné
Nemzetiségi önkormányzat elnöke
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Sütemény ajánlatunk: Epres-túrós tejszíntorta

Hozzávalók:
Tésztához:
- 6 tojás
- 35 dkg cukor
- 35 dkg liszt
-

Eperkrémhez:
- 40 dkg eper
- 1/2 kg túró
- 3 dl tejszín
- 2 ek zselatin
- 1 cs habfixáló
- 20-30 dkg cukor
- 2 cs vaníliás
cukor
Díszítéshez:
- 3 dl tejszín
- 1 cs habfixáló,és
eperdarabok
Forrás:
nosalty.hu/receptek

Elkészítés
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Az egész tojásokat a cukorral alaposan felverjük,
majd hozzáadjuk a lisztet, és kivajazott
tortaformában tűpróbáig sütjük.
Az eperkrémhez az epreket összeturmixoljuk, majd
lassú tűzön felmelegítve a zselatinnal felforraljuk.
A túróhoz hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot,
és alaposan összetörjük. A cukrot ízlés szerint
adagoljuk.
A langyossá hűlt eperkrémhez hozzáadjuk a túrót,
és az egészet alaposan visszahűtjük. Amikor
teljesen áthűlt az epres túró, akkor keverjük hozzá a
habfixálóval felvert tejszínhabot.
Összeállításnál a tortát három részre vágjuk, és
rétegenként megkenjük a habos túrós töltelék 1/3ával.
Díszítésnél engedjük el a fantáziánkat. A tetejét
díszíthetjük friss eperrel.

A Nézsai Könyvtár ajánlója
Olvasni jó…
Sőt, nem csak olvasni jó, hanem kézbe venni, megfogni egy könyvet, amikor megcsapja az ember orrát a papír
illata…
Bár napjainkban, amikor a tévé, az internet elárasztja az embert mindenféle látvánnyal, amikor terjednek az ekönyv olvasók, az e-könyvek, igazi könyvet nagyon kevesen vesznek kezükbe. Főleg a fiatalok közül, akik
nagyon fogékonyak az újra, ugyanakkor nem tudják kiválogatni, hogy mi a jó, mi a rossz.
Úgyhogy könyv…
Most egy olyan könyvről írok pár gondolatot, amit magam is szívesen veszek időnként a kezembe, ez pedig
Nyírő József „Uz Bence” című elbeszélés-kötete.
A történeteket Nyírő saját élete ihlette, mivel betegsége miatt tényleg kellett némi időt a havasokban töltenie.
A Hargita megyei Székelyvarság temetőjében van Nyírő József hősének, Uz Bencének a sírja. Illetve... Pál
Sándor Dénesé, akiről mintázta a csavaros eszű székely legény alakját. (Székelyudvarhelytől kb. 40 km-re van a
falu, de sok türelem kell a temető - és a templom - megtalálásához, mert a falu akkora területen van, hogy már
azt hittük, kijöttünk belőle, és akkor kiderült, még 4 km van a központig. Igazi „szórványfalu” Székelyvarság...)
Az egyes történetek között összefüggés nincsen, bármelyikkel lehet kezdeni az olvasást, bármelyiket meg
lehet hagyni utoljára, mindenképpen szórakoztató.
Kellemes perceket szerez magának az ember, miközben arról olvas, hogyan járt túl Uz Bence az adóbehajtó
eszén a félig szelídített medve, a „Kántor Úr” segítségével. Hogyan derült ki, hogy Kántor úr Bence saját
üszőborját zsákmányolta Üdő Marci bácsi gulyájából, hogyan lehet 20 lejből egy egész hordó vörösbort
meginni.
A történetek között persze vannak kevésbé vidámak, ám annál tanulságosabbak is, mint az is, amiben Bence
tisztességgel akarja eltemetni eltávozott édesanyját, amiben aztán akarva-akaratlanul egy zsidó kereskedőtől
kapja meg a segítséget.
Uz Bence csavaros eszű, ravasz havasi legény, akinek helyén van az esze, a szíve, és aki még minden gond
nélkül használja a józan paraszti eszét, aki ismeri a hegyeket, völgyeket, a természet működését, a Teremtés
működését, és aki bármikor képes a saját hasznára fordítani az emberi butaságot – a másikat nem megbántva,
hanem azt is megnevettetve.
Kellemes szórakozás Nyírő József történeteit olvasni, igazi kikapcsolódás.
A kötet kikölcsönözhető a könyvtárból.
Szarka Péter
Könyvtárvezető
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HIRDETÉSEK
GUMI abroncs szerviz Nézsa
Szondy út 30. 30/3636-744
Személy autó, kisteherautó, motor gumiszerelés,
javítás, centrírozás,
új, használt gumiabroncsok,
sport, slick gumik,
könnyűfém felnik és lemez felnik értékesítése!
4 db nyári gumi átszerelése már 3.500 ft-tól!

Nefelejcs Esküvő- és Rendezvényszervező
Iroda
Célunk, hogy szolgáltatásainkkal még szebbé és
emlékezetesebbé
tegyük az ünnepi pillanatokat.
Vállaljuk leány- és legénybúcsúk, születésnapok, gyerekzsúrok,
házassági évfordulók, ballagások, osztálytalálkozók, céges
rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezését és
lebonyolítását.

Tel.: 06/70/5057-707 és 06/30/6083-627
info@nefelejcseskuvo.hu; http://www.nefelejcseskuvo.hu/

VARÁZSECSET
Kiváló minőségű termékek, pólók nagy szín- és
méret-választékban kaphatók!
Vállalom továbbá:
- egyedi pólók festését
- ajándéktárgyak készítését
- gravírozást fára, fémre és üvegre
Ha Te is unod a tömegcikkeket, viszont nincs konkrét
elképzelésed a szeretteidnek szánt ajándékkal
kapcsolatban, akkor nézz szét a honlapon, vagy hívj
bizalommal, hátha tudok Neked segíteni!

A Bölcs-F BT vállal asztalos munkákat, matematika, és
társastáncoktatást, valamint pelenkák, babaápolási
termékek, játékok és női higiéniai termékek házhoz
szállítását.
A termékeket (árakkal együtt) megtalálják a Gesztenye sor
2. sz. alatt a garázskapura kifüggesztve, illetve a BT
honlapján (www.bolcsf.uw.hu).
Elérhetőségek: tel.: +36 30/8580-259,
e-mail: bolcsf@uw.hu

Fehér Imre
Vállalkozó
Burkoló, kőműves referenciákkal!
Vállal mindenféle burkolási megbízásokat!
Fürdőszobák felújítása, konyhák burkolása,
Kültéri és beltéri járólapok lerakása, térkövezés!
Tel.: 06/30/3300-747

Előadásra várunk minden érdeklődőt a
nézsai Művelődési házba 2013. 05.17-én 18
órakor: Vállalkozásokról Vida Ági
üzletasszonytól
Ha a munkaerőpiac nem kapkod utánad, ideje valami
újba kezdeni. De mibe?
Megtudhatod, ha eljössz:
- Milyen lehetőségek vannak – akár kisgyermekes
anyukaként is- az álláskeresésen túl?
- Hogyan teremts magadnak jövedelmet a saját
ötleteidre építve?
- Vállalkozásindítás: Hogyan vágj bele?
- Vállalkozás az interneten: Mit kell tudnod róla?
Az előadáson való részvétel ingyenes!

Zacharné Kucsera Mária
30/522-6432
www.varazsecset.hu
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