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Nézsai Hírmondó 
II. évfolyam 3. szám 

 

2013. 
szeptember 

Szüreti 

mulatságok 

időszaka 

 
A Nézsaiak közéleti lapja               Jön már az ismerős, széllábú, deres ősz… 

 
Szeptemberi 
Iskolakezdés 

 
2013.szeptember 2-án 
elindult az új tanév, új 
feladatokkal, kihívások-
kal és lehetőségekkel. 
Az új elsősök 
tizenketten kezdték meg 
az általános iskolai 
tanulmányaikat. 
 
Papírgyűjtést szerveznek 
az iskolások 2013. 
szeptember 20-án 
pénteken, fogadják őket 
szeretettel és sok 
papírral! Köszönjük! ☺ 

Szüreti bál és Szent Mihály napi tűzgyújtás 
 

Ápoljuk a hagyományainkat! 
Legyünk büszkék Hazánkra és Községünkre! 

Tegyünk érte, hogy igazi nagy közösség legyünk! 
 

Mindenkit szeretettel várunk a már hagyományosan 
megrendezésre kerülő Szüreti felvonulásra!  

A felvonulás után mindenkit megvendégelnek egy tál 
finom gulyáslevessel, kapusznyíkkal és túrós 

lepénnyel!  
Este pedig kezdetét veszi a Szüreti bál, élő zenével, 

tombolával, hajnalig húzzák a talpalávalót! 
 

Vasárnap este 18 órakor kezdődő Szentmise után a 
templomban megnézhetik a gyermekek műsorát, ezt 

követi a 
 Szent Mihály napi tűzgyújtás!  

Szeptemberi 
Óvodakezdés 

 
Óvodánkban a nyári 
szünetben a homokozó 
fölé fából került 
árnyékoló lett építve. 
Köszönet érte Bíró 
Attilának és a segítőinek, 
a festést végző 
Anyukáknak és 
Apukáknak! ☺ 
 
A 2013/14-es nevelési 
évre 15 új gyereket 
írattak be óvodánkba! 
Szeretettel várják őket az 
óvónénik és dadusok! ☺ 

 

 

Őszirózsák klub  
 
� Az Őszirózsák klub tagjainak is 

izgalmasan telt a nyár! Augusztus 30-án 
kirándulni voltak Bécsben, megnézték a 
kastélyt, szép parkot, a várost egy nézsai 
származású, már Bécsben élő régi kedves 
ismerős mutatta be nekik! Nagyon szépen 
sikerült a kirándulás! 

� Szeptember 24-én Tatán és Tardoson 
tettek látogatást! Tatai várnézés, 
városnézés után Tardoson, egy szlovákiai 
kis településen nagy szeretettel várták 
őket a helyi klubbtagok, kb. 50 fő tagjuk 
van. Kedves találkozás, beszélgetés után 
finom vacsorával kedveskedtek! Ők is 
ellátogatnak majd Nézsára! 

 

Őszirózsák klub 
 

2013. október 12-én 
ünnepli fennállásának 

20. évfordulóját! 
 

Gratulálunk  
a Klub tagjainak! 

 
Nagy szeretettel 

kívánunk Nekik erőt, 
egészséget, jó kedvet 

és sok örömet 
életükhöz és az 
Őszirózsák klub 
működtetéséhez! 

 
 

Programok a Kultúrházban 
 
Röplabda: a röplabda játékot 
kedvelők keddenként találkoznak és 
játszanak, jó időben Keszegen, rossz 
idő esetén a nézsai tornateremben 
lehet csatlakozni hozzájuk! 
 
Gyerekfoci: 
Jó idő esetén a focipályán, egyébként 
a Kultúrházban tartják a legkisebbek 
fociedzését, péntekenként 16-órától! 
 
Zumba: Nézsán a Kultúrházban 
jelenleg csütörtökönként 18-órától 
lehet zumbázni az érdeklődőknek! 
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A  N é z s a i  M i k s z á t h  K á l m á n  Á l t a l á n o s  I s k o l a  t a n é v k e z d é s é r ő l  
 

2013.szeptember 2-án elindult az új tanév, új feladatokkal, kihívásokkal és lehetőségekkel. Az új elsősök 
tizenketten kezdték meg az általános iskolai tanulmányaikat. A diákoknak és szüleiknek valamint 
pedagógustársaimnak több új szabályhoz, előíráshoz kell alkalmazkodniuk. Délután 16 óráig a gyerekeknek 
az iskolában kell tartózkodniuk, ez idő alatt napközit, tanulószobát és változatos, színes foglalkozásokat 
biztosít az iskola. Indokolt esetben a délutáni bent tartózkodás alól felmentés adható.  

A második héten elindult a zeneiskolai oktatás, melyre délutánonként kerül sor. A néptánc oktatás 
folytatódik az alsósoknak. Az idei tanévben alsósaink a Bozsik-program keretében erősítik majd a hazai 
utánpótlást a labdarúgásban. Az úszásoktatásra az első osztályosoknak a jövő fél évben kerül sor, a Községi 
Önkormányzat segítségével. 
 

Köszönetet szeretnék mondani a Nézsa Községi Önkormányzatnak és Polgármester Úrnak a napközibe 
vásárolt felszerelésekért, csészékért, poharakért és az új villanybojlerhez nyújtott támogatásért. 
Nyáron gyermekeink Zánkán Erzsébet-táborban vettek részt, 
A szünidőben iskolánkban 1 hetes kereszténytábor és 3x10 napos Dömdödöm tábor volt. 
 

A szeptemberi iskolai programokról: 
szept.15. reggel tanévnyitó istentisztelet Legénden az evangélikus templomban 
szept. 15. reggel, tanévnyitó szentmise Nézsán a római katolikus templomban 
szept. 27-én a népmese napja alkalmából mesemondó verseny lesz.  
szept. 28-án Szüreti felvonulás 
szept. 25- okt. 4-ig Szlovákiában táborozik 14 diák  
okt.1-től folyamatosan, megkezdődik a diákok fizikai állapotának felmérése 
Minden diákunknak sikeres tanévkezdést, a kollégáimnak és az iskola dolgozóinak jó egészséget és sok 
türelmet kívánok. 

Németh Gábor 
      mb. ig. 

 
 
 

Óvodai hírek 
 

Óvodánkba a nyári szünetben a homokozó fölé fából került 
árnyékoló lett építve. A költségek 2/3 részét a tavalyi szüreti 
jótékonysági bál bevételéből, 1/3 részét önkormányzati 
támogatásból fedeztük. Egy új gyerek apukája készítette el 
(Bíró Attila), ezúton is köszönjük Neki.  
A 2013/14-es nevelési évre 15 új gyereket írattak be 
óvodánkba, ebből 12 gyerek folyamatosan érkezik 
szeptemberben, és 3 gyerek év közben jön majd. 
Szeptemberben 4-én alkalmazotti értekezletet tartottunk, 
amelyen Nézsa, Alsópetény, Legénd óvónői és dajkái vettek 
részt. 
Pályázatunk a „Seholsziget” élményparkba szeretnénk eljutni. 
Ez májusban a „Hónap ovija” című játék során nem sikerült, de 
most sikerülni fog, azt csiripelték a verebek. 
 

Zachar Kázmérné 
    óvodavezető 

 
 

 
 

Kányádi Sándor: 

Jön az ősz 
 

Jön már az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

meg-meg-áll, lombot ráz. 
Lombot ráz, 

diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja, 
a hosszú napokat. 
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E g y h á z i  g o n d o l a t o k  
 

Mindenszentek ünnepéhez közeledvén… 
 
Minden temető számtalan fájdalmat, hiányt, reményvesztettséget rejt, és szó szerint temet el magában. Van 
egy 2000 éves római temető, - amely szintén a gyász és mulandóság helye volt, - de a reménység helyévé, és a 
kereszténység győzelmi jelképévé változott. Ez az „Campo santo” vagyis a római szent mező területe, amely 
Rómában, egykoron a kegyetlen Néró császár cirkuszának területéhez tartozott, amely terület jócskán 
belenyúl a mai római Szent Péter terébe is. Ez az a volt cirkusz, az a hely, ahol Róma első keresztény vértanúi 
meghaltak hitükért, vagyis a feltámadt Krisztusért. Ugyanis Néró császár látványossággá, szórakozássá tette a 
halált, amikor egyeseket elevenen, égő fáklyaként égettetett el, másokat vadállatok közé dobatott, vagy 
némelyeket keresztre feszítetett, mint Jézus főapostolát Pétert is. S ettől a helytől pár méterre fekszik a fent 
említett temető, ahol Péter apostolt temették el, és eme temetőnek terjedelmes részei a mai Szent Péter 
bazilika alatt tekinthetők meg. 

Az hely, ahol Néró szórakozássá tette a halált, szent hellyé lett a keresztények számára. Néró, a zsarnok 
gyilkos, - aki saját anyját sem szégyellette megöletni, - öngyilkossággal végezte szánalmas földi, zsarnoki 
életét. Az elpusztíthatatlannak tartott Római Birodalom is romokba dőlt évszázadokkal ezelőtt. Ám a 
meggyilkolt vértanúk hite, Péter apostol hite, túlélte mindezt. A Római Birodalom romjain ugyanis felépült 
egy új világrend, az igazság őrzője, a kereszténység. 

Rómában az örök városban Péter apostol sírja, mint minden más sír a világon, a halál elkerülhetetlenségéről 
tanúskodik. Egy 2000 éve élt galileai halász megmaradt csontdarabjai, a bazilika főoltára alatt egy dobozban 
rejtőznek, a földi élet elmúlásáról beszélnek. De közvetlenül e sír fölött magasodik a világ egyik 
legmonumentálisabb kupolája, csúcsán Krisztus keresztjével, amely a feltámadást hirdeti. És így válik egy 
ókori római temető a feltámadás hirdetőévé, hogy aki Krisztusba vetett hittel hal meg, az egy új életre 
születik. 

A gyász helyének, a reménység helyévé átváltozását látjuk. Ahol a halál diadalmaskodott, ott győz az élet. 
Ilyen egy-egy keresztény temető is, amelyet virágok, fák díszítenek. Olyan, mint egy kert, mint a béke kis 
paradicsoma ebben a békétlen kusza világban. Mint a teremtés. Egy új világ kezdete. Ott Rómában, ahol Néró 
császár féle halál kultúrája virágzott, ott az életet hirdető kereszténység legnagyobb temploma áll, hirdetve a 
„nagy tanúnak” Péternek a feltámadás tanújának bátorságát. Ő a nagy tanú, aki elsőként látta az üres sírt. 

Mi, ma élő keresztények saját szemünkkel ugyan nem láthattuk a feltámadt Krisztust, de Péter tanúságába 
vetett hitünkkel, mi is bízunk a feltámadt Krisztusban és az Atya Házában. Mindenszentek ünnepe azokat az 
elődjeinket dicsőíti, akik szintén apostoli hitükkel, bízva az örök élet reményében élték meg földi, 
erkölcsösös, istenhívő életüket, és az Atya Házában imádkoznak értünk. 

Halottak napján pedig imádkozunk a tisztító tűzben szenvedő hozzátartozóinkért, akikért szentmisét, 
imádságot mondunk, hogy nyerjék el ők is az Atya Háza társaságá 

Rados László plébános 
 

 

Könyv ajánló: Eleanor H. Porter Az élet játéka. 
 

Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest az égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szopja. Isten képe 
még torzítatlan benne. A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még át nem formálták. Nem tud még semmiről, és 
semmije sincsen. Hamvas, eredeti és közvetlen. Védettségben él, és mindenestül átadja magát azoknak, akik szeretik. 
Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar elfelejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit, aminek örülhet. 
Örökké játszik, nem fárad bele napestig. Tudat alatt mindnyájunkban ott él még a hajdani gyermek, hacsak a nevelés, 
a világ elszürkítő hatása máris ki nem ölte belőlünk. E kis regényben nem a felnőttek világa öli meg a gyermekit, 
hanem fordítva: egy hús-vér gyermek hódítja meg varázsával a felnőttek állig begombolkozott világát – szinte játszva. 

Mondanivalója – hogy örömre születtünk a világra – mindig és mindenütt érvényes. 
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Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k  

 
 
A Közös Hivatal ügyfélfogadási ideje: Hétfő: 9 – 16 óráig 

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

 
Nézsa Község Önkormányzata által az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott Közösségi 
ház és játszótér építése pályázat kedvező elbírálásban részesült. A régi védőnői rendelő épülete teljes 
egészében felújításra kerül a 14.971.756.-Ft támogatásnak köszönhetően. A beruházás 2013. szeptemberében 
elkezdődött és terveink szerint ez év decemberére elkészül. 
A településen, az ősz folyamán 2013. szeptember 30-án elektronikai hulladékgyűjtés októberben 12-én pedig 
lomtalanítás zajlik, kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt időpontokban tegyék ki a szórólapon, plakáton 
megjelölt helyekre a megjelölt hulladékokat. 
 
OTP-LTP Vizi Közműről: 
Nézsa Község Önkormányzata 2007. nyarán megalakította a Nézsai Szennyvízhálózat-építő Viziközmű 
Társulatot. Akkor senki sem sejtette, hogy 5 év elteltével sem lesz csatorna Nézsán. A megalakult 
küldöttgyűlés megválasztott társulás vezetésére, melyet akkor szerényen a közösség érdekében el is vállaltam. 
A társulás tagjainak többsége várva a szennyvíz beruházást OTP LTP szerződést kötött, melyet egyre 
kevesebben tudnak fizetni, és a számlájukon összegyűjtött pénzt szeretnék felhasználni más célra (pl. fa 
vásárlás, új szennyvíz akna építés, ház felújítás, stb.) 
A fentiek figyelembe vételével, a képviselő testület úgy döntött, hogy az OTP LTP szerződések 
engedményezési jogát feloldja, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit tesz a megtakarított pénzével.  
A döntéssel párhuzamosan továbbra is figyeljük a pályázatokat, és reményeink szerint az új 2014-2020 
Európai Uniós gazdasági évek lehetőségeit a csatornázás területén jobban ki fogjuk tudni majd használni, és 
lesz szennyvízcsatorna Nézsán. 

Styevó Gábor  
polgármester 

 

N e m z e t i s é g i  ö n k o r m á n y z a t  h í r e i  
 

A közös Majális és Falunap után egy kis pihenése volt az önkormányzatunknak. 
 
- Július elején megjelent a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Lipa Alapítványának pályázati kiírása, 
melyre 5 pályázatot küldtünk: az óvodának és a Jasienky klubnak kirándulásra, a nyári táborra, a szüreti - és az 
adventi rendezvényekre. Mind az 5 pályázatra kaptunk egy kis támogatást. 

- Augusztus 5-9-ig Szlovák napközis tábort szerveztünk. 15 gyermek és 2 felnőtt vett részt a táborban, melyhez 
60 ezer Ft támogatást kaptunk pályázat útján. A visszajelzések alapján azok a gyermekek, akik részt vettek a 
táborban, jól érezték magukat.  

- Az önkormányzatunk ebben az évben összesen 8 pályázatot adott be különböző szervezetekhez és 700 ezer Ft 
támogatást kapott különböző rendezvényekre. 

- A Szlovák Önkormányzat ebben az évben is támogatja az intézményeket (óvodát, iskolát), az egyházat, a 
Jasienky Klubot, mely 20 éves, ezen felül még az őszi rendezvényeket ( Szüreti, Idősek napja,Falukarácsony) 
is. Decemberben az elmúlt évihez hasonló, szlovák misével egybekötött karácsonyi  ünnepséget szeretnénk. 

 
Kucsera Andrásné 

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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Limara tízóraiztat: az este kelt péksütik 

 
Ha a tízóraikról van szó, általában nem a kelt tészták szoktak az eszünkbe jutni. Ez világos is, senki nem akar 
négykor kelni azért, hogy a gyerek uzsonnásdobozában friss briós díszelegjen. De van egy kerülőút, amit én 
gyakran alkalmazok, ez pedig az, hogy egy csomó kelt péksütemény remekül bírja a hűtőben éjszakázást, reggel 
pedig egy fél óra alatt készre süthetőek. A fél óra persze nem kevés, de még éppen beleférhet, pláne, hogy aktív 
munkánk ilyenkor már nincs vele, egyszerűen a még hideg sütőbe tesszük a tepsit, majd, ha megsült, kivesszük. 
Ennyi. 
 
A normál eljárás 
A töltött kelttészták variációja végtelen lehet. Készülhetnek édes vagy sós változatban is. Egy semleges 
tésztából akár egyszerre süthetünk mindkettőt. 
Ilyenkor a megkelt tésztát kettéosztjuk, az egyik felére sós krémet kenünk (lehet sonkakrém, kolbászkrém, 
tepertőkrém, maradék sült vagy főtt húsból készült krém, de akár hummusz vagy zakuszka is), majd feltekerjük 
mint a bejglit, és rombuszokra vágjuk. Sütőpapíros tepsin újrakelesztjük, majd forró sütőben kb. 20 perc alatt 
megsütjük. 
A tészta másik felére kenhetünk lekvárt, amit meghintünk őrölt dióval, de kenhetünk rá túrókrémet vagy 
csokoládékrémet, sőt kókuszkrémet is, majd szintén feltekerjük, daraboljuk és sütjük. 
 
A hűtőben éjszakázás 
Ezek a péksütemények remekül bírják a hűtős kelesztést. A megformázott tésztát letakarjuk egy fóliával, és a 
tepsit éjszakára hűtőbe tesszük. Reggel hideg sütőben kezdjük sütni - ahogy a sütő melegszik, a tészta is 
magához tér -, így kb. 30 perc alatt készül el. 
 

 
Fotó: Limara 

Sós és édes péksütihez is alkalmas tészta: 
70 dkg finomliszt  
1,5 tk. só  
1 ek. cukor  
0,5 dl olaj  
2 dl tej  
2 dl víz  
3 dkg friss élesztő. 
 
Friss brióst reggelizhetünk, ha a tésztát este 
készítjük és formázzuk, aztán a hűtőbe tesszük 
reggelig. 
 

 
1. A hozzávalókból egy jól nyújtható tésztát dagasztunk, letakarjuk és kb. 40 percig pihenni hagyjuk. 
 
2. Ezután lisztezett felületre borítjuk, két részre osztjuk, egyesével vékonyra nyújtjuk, megkenjük valamilyen 
(akár sós, akár édes, lásd, mint fentebb) töltelékkel. Feltekerjük mint a bejglit, majd trapézokra vágjuk. 
 
3. Sütőpapíros tepsire fektetjük, ha csak reggel akarjuk kisütni azonnal hűtőbe tesszük. Sütés előtt tetejét 
lekenjük egy egész felvert tojással. 
 

Anyukáknak és gyerekeknek vidám sütögetést és jó étvágyat kívánunk! ☺ 
 

Forrás: dívány.hu/Alapkonyha 
 
 

 
 
 



Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata ● Felelős szerkesztő: Styevó Gábor polgármester ● Szerkesztő: Styevóné Pintér Bernadett  
● e-mail: polgarmester@nezsa.hu, pinter.berni@gmail.com● Honlap: www.nezsa.hu ●  

Itthon vagy Itthon vagy Itthon vagy Itthon vagy ———— Nézsa, szeretlek! Nézsa, szeretlek! Nézsa, szeretlek! Nézsa, szeretlek!    
2013. 2013. 2013. 2013. szeptember 2szeptember 2szeptember 2szeptember 28.8.8.8.    

Szüreti Felvonulás és BálSzüreti Felvonulás és BálSzüreti Felvonulás és BálSzüreti Felvonulás és Bál    
ProgramProgramProgramProgram: 

13:00 Gyülekező a Művelődési Háznál 
14:00 Indul a szüreti felvonulás a már évek óta meg-

szokott útvonalon 
17:00 A Művelődési Házban fellép a keszegi 

hagyományőrző néptánccsoport és a nógrádsápi 
asszonykórus. 

18:00 Szüreti lakoma várja a felvonulókat 
20:00 Kezdődik a Bál – kivilágos-kivirradtig. 

A Bálba támogatójegy váltható, ára  500 Ft, mellyel 
az óvodát támogatjuk. 

Tombola, „Nézsa, szeretlek!” játék 
 

2013. szeptember 29.2013. szeptember 29.2013. szeptember 29.2013. szeptember 29.    

Szent Mihály napi ünnepségSzent Mihály napi ünnepségSzent Mihály napi ünnepségSzent Mihály napi ünnepség    
ProgramProgramProgramProgram: 

18:00 Szentmise a templomban, utána az iskolások Szent 
Mihály napi köszöntője 

21:30 Pásztortűz - máglyagyújtás a templomnál 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

  
 
 


