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Húsvéti Gondolatok
Újra húsvét.
Jézus Krisztus megfeszítése egy nagy pontossággal és tudatossággal kitervelt, bíróság által
jóváhagyott, legális gyilkosság volt. Jézus viselkedése irritálta a nép vezetőit. Pedig igazából csak jót tett. Számos csodája, az eltévedt
bűnöshöz való hozzáállása, a szép példabeszédei igazán nem voltak veszélyesek. De bizonyos kört zavartak. Zavartak, ahogy a mai világban is zavaró a kereszténység. Állandóan
migrációról, bevándorlásról hallunk, olvasunk.
Arról kevés szó esik, hogy nagyszámú közöttük a keresztény, kiket elüldöztek a másvallásúak. Mintha megismétlődne Jézus getszemáni
szenvedése. De a kereszténység egyedülálló
reménységet mutat. Újra húsvét van. A beteg
világnak, amelyet mi, emberek tettünk,

teszünk beteggé, elviselhetetlenné, a húsvét
utat mutat. Mire föl a sok harc, meg nem értés,
üldözés, harag, veszekedés, gyilkolás? Húsvét
a színes ünnep, élet napja. Élet? Talán el is felejtettük, kénünk kedvünkre bánunk vele. Napokban meghalt ismert, ünnepelt színésznő
mondotta: „Csak egyet sajnálok, hogy a sors
nem adott nekem gyermeket. „ Dehogynem.
Nyolcat is, csak ő nem akarta. Élet! Ez húsvétunk ünnepe. Ez a kereszténység lényege, alapja. Sokakat zavar, nem értik.
Mi, keresztények legyünk büszkék az életre,
büszkék a legnagyobb ünnepre. Húsvét az élet,
az örökkévalóság ünnepe.
Ezekkel a sorokkal kívánok áldott ünnepet.

Rados László
plébános

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét
Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét,
amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a
húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka.
Virágvasárnap Jézus bevonulásáról Jeruzsálembe emlékezik meg a katolikus egyház. A
virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, melynek során a
hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a
templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy
egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus
előtt.

szenvedésével és halálával folytatódik, majd
feltámadásával teljesedik be, “megvalósítva a
megváltást, amely az emberek számára az örök
életet hozta el”.

A virágvasárnapi liturgia része a hívek által
hozott barkaágak megáldása.
Ez a vasárnap “az Úr szenvedésének vasárnapja” néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a
passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki,
hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a
kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus
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Nézsa Községi Önkormányzat hírei
Kilencvenedik évében felújításra
kerül a
Hősök szobra
A település központjában a Reviczky kastély
szomszédságában 1926. óta áll a négy égtáj
felé forduló az I. világháború hősi halottjai
emlékére állított kő obeliszk. Az 1914-1918
között zajló háborúban a Hazaért életüket áldozták huszonnyolcan, a hősök névsora az emlékmű keleti oldalán márványtáblán olvasható.
Az emlékmű kettőségét az első világháborút
követő a II. világháborúban eleset hős 13 katona névsora adja amely ugyancsak a kő obeliszk, nyugati oldalán került elhelyezésre.
Ahogyan a táblák is hirdetik a település hőseiről “Emlékük örökké élni fog!” Az idézet,
és a tisztelet az ami vezérelte a képviselő testületet amikor az emlékmű felújítására a pályázatot benyújtotta a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumához. A pályázatot 2015. év decemberében kedvező elbírálásban részesítette a Közalapítvány
és közel 2 millió Forint vissza
nem térintendő támogatást nyújtott az felújításhoz.
A felújítás során a terméskő
megtisztítására,
repedéseinek
helyreállítására, a hozzá kapcsolódó lépcső kijavítására, a táblák újra festésére, és a környezet
térkövezésére is sor kerül.
A felújítási munkák megfelelő
ütemben zajlanak, és ha az időjárás is engedi 2016. március
hónap végére megszépül a Hősök szobra.

A Hősök szobra emlékmű ünnepélyes átadására a Nemzeti Összetartozás Napját követő
hétvégén 2016.06.11-én szombaton kerül
majd sor.

Tisztelet a Bátraknak!
A nemzet újjászületett. Az 1848-as hősök példamutatása adott erőt azoknak, akik 1945-ben,
1956-ban és 1989-ben is szembeszálltak a külső és belső ellenséggel, akik a nemzeti összetartozás eszméjétől hajtva, az áldozatot követelő munkától sem megriadva újra és újra felépítették a romokból ezt az országot. Nem csak
azokra kell emlékeznünk, akiket névvel és hősi
anekdotákkal megőrzött a történetírás, hanem a
névtelen job-bágyok, polgárok és nemesek százezreire, akik, ha kellett, kétkezi munkával, ha
kellett, szóval, ha kellett, fegyverrel védték
meg a haláltól közös családunkat, a magyar
nemzetet. Nézsa Község Önkormányzata az
elmúlt évben a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával testvér települési kapcsolat kialakítására Lukanényével közösen egy pályázat
megvalósításába kezdett, a projekt részeként
2016.03.15-én 13 órakor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonáira emlékezve
tisztelettel hajtunk fejet a település központjában felállított kopjafa előtt. Az
ünnepi megemlékezést a Nemzeti
Dal
című
költeményt
a
Lukanényei diákok szavalták el,
amit követően Styevó Gábor polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban a
nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola növendékei léptek fel
Móra Ferenc Kuckókirály meséjét adták elő. Őket pedig Balla
Mihály Országgyűlési képviselő
úr ünnepi beszéde következet. A
megemlékezés végén Rados
László plébános atya megszentelte a nézsai 48-as hősök emlékére
állított kopjafát és koszorúzták
meg az Északi Szabad Hajdúk
Hagyományőrző Egyesület közreműködésével.
Styevó Gábor
Polgármester
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A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzatunk támogatta a Katolikus farsangi bált, az iskolait, valamint az óvodait is.

A Jasienky klub minden kedden találkozott,
részt vett a Katolikus bálon.

Önkormányzatunk 3 pályázatot adott Pozsonyba, 6 db-ot az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelőjéhez, ebből 1-1 óvodának, iskolának és a Jasienky klubnak.

Terveinkről:

A Mikszáth Kálmán Általános Iskola fenntartó váltásával kapcsolatban szerveztünk konferenciát a Civilek házában február 12-én 10
órától, ahol 45 fő vett részt. Vendégeink voltak
az EMMI Nemzetiségi Főosztályáról, Kraszlán
István főtanácsos, az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonya Hollerné Racskó
Erzsébet, dr. Nemes Dénes jogász, Lázár Erika
oktatásért felelős munkatárs, Egyedné Baránek
Ruzsenka a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnök asszonya és Nedeliczki Teréz
régióvezetőnk.

Már 3. alkalommal szeretnénk megköszönteni
az évfordulós házaspárokat május 14-én 14:30
órától. Kérjük a jubiláló házaspárokat, vegyék
megtiszteltetésnek az ünnepséget, melyet szervezünk számukra. Meghívjuk családtagjaikkal
együtt a Kultúrházba (max. 15 fő), ahol kulturális műsorral és vacsorával kedveskedünk nekik.
Kérjük azokat a párokat is, akik nem Nézsán
házasodtak és szeretnének a többi jubiláló párral együtt ünnepelni, jelentkezzenek a 0620/9409525.ös telefonszámon.
Részt veszünk a március 15-i ünnepségen és
megkoszorúzzuk az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc nézsai résztvevőinek (13 honvéd) kopjafáját a Hősök parkjában.

A Civilek házában ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat február 12-én 13
órától.

Kucsera Andrásné
Elnök

Önkormányzatunk az első ülésén, elfogadta a
2016-os költségvetést és a rendezvénytervet.

Folytatódik a Start munka program
Idén a téli enyhe, és sűrű esős időjárás közepette új járdát kapott a régi Parádés istálló,
egyesek által régi Mozi, TŐVÁLL épület,
Fodrász üzlet, Polgárőr melegedő helyiség
épület előtti park rész, hogy ne kelljen sáros
lábbal átkelni a központi parkon. A fejlesztés
nem áll meg, a központi buszmegállók és hozzájuk kacsolódó járdák,valamint a tavalyi

évben félbe hagyott Alkotmány út járdafelújítása is folytatódni fog amint az időjárás engedi,
és a közközmunkás foglalkoztatás így értéket is
teremt a község lakói részére.

Styevó Gábor
Polgármester
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A Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Január, február az iskolában
Akinek nincs iskoláskorú gyermeke, talán
nem is tudja mi feladat, program, izgulni való
van egy kisdiák, szülő, pedagógus életében.
Nézzük meg mi miden történt az elmúlt két
hónapban: boldogasszony és böjtelő havában.
Január 22-ével zárult a 2015-16-os tanév első
féléve. A zárások előtt mindig több a dolgozat,
felelés. Hátha sikerül az a jobb jegy, reménykedik a tanuló, a szülő, a tanár. Január 16-án
írták meg a nyolcadikosok a központi felvételit
Képhez vagy és
ábrámagyarból
matematikából. A sikeres meghoz tartozó felirat
mérettetést, egy éven át hetente tartott, felvételi előkészítők segítették, melyet a szakos tanárok tartottak. Közben felelős döntést kellett
hozni, ki hová adja be jelentkezését. Az elképzelések reális mederbe terelésénél, az adminisztrációnál, a jelentkezési lapok kitöltésénél
az osztályfőnöknek mindig oroszlánrész jut.
Jelen esetben Sztankóné Steflik Éva tanárnőre
nehezedett ez a feladat. A megcélzott intézmények, Vác közelsége és a beiskolázási hagyományok
végett,
röviden
megnevezve:
Boronkay, Mező, Király, Kereskedelmi középiskolák.
Január 18-án sikeres félévi záróvizsgát tettek
a zeneiskolások. Zenét 43 tanulónk tanul, zömében zongora tanszakra járnak. Kiváló eredményeik Demkó Natália tanárnő lelkes munkáját dicsérik.
Január 22-én megemlékeztünk a Himnusz
születésnapjáról, mely egyben a Magyar Kultúra napja is. A műsort a 2. és 4. osztályos tanulók és négy nyolcadikos adta elő az énekkar
segítségével. Összeállította, betanította Sági
Judit tanárnő.

Mrázik-Bóbis Katalin tanítónő, 3 gyermek boldog édesanyja, visszajött a GYES-ről, erősítve
a pedagógusok karát.
Február 5-én tartottuk meg a farsangi mulatságot . Lelkesen készültek az osztályok, különösen a nyolcadikosok, hiszen ők nyitották meg
mint első bálozók a rendezvényt. Táncukat
Bölcs-Fedák Katalin tanárnő tanította be. A
produkciók az osztályfőnökök, szülők fantáziáját, kézügyességét dicsérték. A bál szervezését
Németh Tábor tanár úrnak köszönhettük, munkáját segítette iskolánk Szülői Munkaközössége. A rendezvény bevételét az év végi kirándulásokkor használjuk fel.
Diósjenőn, február 17-én, a Szentgyörgyi Napok keretében mesemondó verseny volt, melyre
alsósaink is készültek. Szabó Tamara 3. osztályos tanuló első, Styevó Stella 4. osztályos második helyezést ért el. Az előadott vidám meséket Koncz Katalin és Mezei Csilla tanítónők
tanították be.
Február 19-én zajlott a Zrínyi Ilona matematika verseny területi döntője Rétságon. Itt minden évben az osztályokon belüli győztes képviseli iskolánkat 3-8. osztályig 1-1 fővel. A felkészítésért, lebonyolításért Zachar Zénó tanárurat
illeti a dicséret.
Február 29-én iskolánk 22 db korszerű számítógépet kapott az intézményfenntartó KLIK-től.
Így a régi, hat éves, kissé elavult szerkezetek
lecserélhetőkké váltak.

Január 25-27-e között minden tanuló megkapta a félévi bizonyítványát és új reményekkel
indult a második félév. Az átiratkozások és
beköltözések következtében 6 fővel 120-ra
nőtt a szeptemberi tanulói létszámunk.
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Az elmúlt 2 hónapban támadásba lendült a
bárányhimlő és az influenza. Nem kímélve
diákot, nem tisztelve tanárt. Ilyenkor felborul a
tanulás, a programok rendje. Bizony megnehezíti a haladást. Ettől függetlenül, Szádoczkiné
Miklián Mária tanítónőnek köszönhetően, a
kicsi elsősök megtanultak írni, olvasni.
Ma már március van, böjtmás hava. A tanulás és egyebek mellett március 15-ére és Gergely napra készülünk. A 3-4. osztályosok Móra Ferenc: Kuckókirály című meséjét fogják
előadni, Zentai József igazgatóúr rendezésében.

A szereplők és a műsor március 14-én debütál
Legénden, majd Alsópetényben. Nézsán, a községi ünnepi műsor keretében látható március
15-én.
A Gergely járást, Kajtár Katalin tanárnő vezetésével, az 5. osztályos tanulók adják elő az alsópetényi, legéndi, nézsai óvodásoknak.
Eltelt a január a február. - „Mi történt, mi újság”
kérdezik. -„Á semmi.”- legyint az ember –
„Csak a szokásos. „
Németh Gábor
Igazgatóhelyettes

Gyermeki Csodakert Óvoda
A gyermeki csodakert óvoda eseményei a
2015/16-os tanévben
November hónapban egy sikeres pályázat
keretében megrendeztük a szlovák nyelvi nevelést is végző környékbeli „Óvodák Találkozóját”.
Elsőként egy babakiállítást szerettünk volna
létrehozni erre a napra, mely a környékbeli
falvak jellegzetes népviseletét mutatják be.
Több családot megmozdítva sikerült egy tucat
babát összeszedni, mely érdekes színfoltja volt
a rendezvénynek. Ezeket a babákat a logopédiai szobában rendeztük el egy kis kiállítás keretében. Köszönjük mindenkinek az ebben való
segítséget. A találkozó szervezése és az egész
napos program megtervezése az óvoda valamennyi dolgozójának szívügye lett.
Fő témája ennek a napnak: a tollfosztás és
annak hagyománya falunkban, valamint november hónapról lévén szó a „libáé” volt a
főszerep.
Délelőtt 9-kor érkeztek Jasienky klub nyugdíjas tagjai, vezetőjük: Kucsera Andrásné és
Szobonya Istvánné. Utána jöttek az alsópetényi és a legéndi óvodások a felnőtt kísérőkkel
együtt.
Amikor már megérkeztek a vendégek egy
rövid üdvözlés után minden csoport egy kis
műsorral kedveskedett a többieknek-többnyire
libáról szóló szlovák és magyar énekekkel,
versekkel, mondókákkal. A nyugdíjasok
Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

nézsai népviseleti ruhában jöttek, s a nagycsoportos teremben „nekiláttak” a tollfosztásnak.
Közben szlovák énekeket énekeltek. A sok kis
gyermek köréjük gyűlt, s nagy érdeklődéssel
figyelték ezt az érdekes tevékenységet. A kisebbek először csak félve, de kíváncsian mentek az óvó nénikkel és a dajka nénivel megnézni a libatollat. Közben egy másik asztalnál az
óvó nénik segítségével liba bábot készítettek az
érdeklődő gyerekek.
A kiscsoportos teremben mozgásos, ügyességi
játékokat és egy akadálypályát is készítettünk,
ahol a mozgékonyabb gyerekek is jól érezhették magukat. Itt még liba célba dobó versenyt
is játszottunk. A délelőtt vidám hangulatban
telt, s a résztvevők az egyes tevékenységek között kedvükre válogathattak. Ebédre finom lekváros buktát is kaptunk, amelyet köszönünk
szépen a konyhai dolgozóknak! Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a rendezvényünkkel,
hogy ezentúl
minden évben megrendezhessük, s
évente újabb
szlovák és
magyar néphagyományt
eleveníthessünk fel.
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2016 eseményei…
Farsang: Február elején tartottuk óvodánkban
a farsangi mulatságot. Már reggel fénygömbök
és zenés táncos kavalkád várta a gyerekeket a
nagycsoportban. Jó kedvvel, vidáman táncolgattunk egészen a tízóraiig. Utána a délelőtt
folyamán az udvaron játszottunk, majd következett a csendes pihenő. Délután érkeztek a
szülők, testvérek és nagyszülők s ekkor vették
fel a gyerekek a jelmezeket. Szebbnél szebb és
ötletesebb „átváltozásnak” lettünk a résztvevői. A gyerekek minket felnőtteket figyeltek,
hogy felismerjük e őket a jelmezben? Nagyon
jót
nevettek,
amikor összekeveredtünk a neKéphez
vagy ábrávekben,
a végére
hoz tartozó
felirat már azt sem tudtuk, hogy ki
kicsoda! /csak tréfa volt/ A közeli hozzátartozókon kívül még meghívtuk az Általános iskola igazgatóját: Zentai József tanár urat és Mezei Csilla tanító nénit valamint A Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét: Kucsera
Andrásnét is, akik nagy szeretettel fogadták el
a meghívásunkat. A gyerekek a kis színpadra
fellépve bemutatkoztak a jelmezükben, majd
mindenki megtapsolta őket. Ezután egy kis
műsorral kedveskedtek egymásnak. Utána
kedvükre táncoltak, énekeltek…s közben finom süteményeket ettek, melyet a kedves szülők készítettek erre a napra. Valamint kaptunk
még egy nagy csokoládé tortát az igazgató úrtól, s a konyhai dolgozóktól is finom édességet
(zserbó golyót). Köszönjük szépen az ötletes
jelmezeket és mindenkinek a fáradozását,
mellyel ezt a napot még jobbá tették!
Nyílt Nap: Szintén februárban volt a Nyílt nap
a nagycsoportban. Ilyenkor eljönnek az anyukák és apukák egy egész napos együtt játszásra, valamint bepillanthatnak a gyermekeik
mindennapjaiba. Már néhány nappal előtte izgalommal beszélgettek a gyerekek, hogy kinek
tud eljönni valamelyik szülője. Néhányan csak
egy – két órára tudtak eljönni, de annak is nagyon örültünk. Új meseként „A só” mesét hallgatták meg a gyerekek, meseillusztráció kíséretében, majd utána egy kis visszakérdezés, a
mese apróbb részleteinek a felelevenítése történt néhány kérdéssel.

OLDAL

Majd a tízórai után vizuális tevékenységként a
mese szereplőit készítették el bábok formájában
(királyfi, királylány) a szülők aktív segítségével. Köszönjük szépen minden kedves szülőnek
és vendégeinknek: Koczkárné Mezei Csilla tanító néninek, Terman Ildikó Alsópetényi tagóvoda vezetőjének, hogy eljöttek erre az eseményre az óvodánkba.
Meseelőadás: Február végén egy meseelőadásra
érkezett hozzánk a Felvidékről Emmi néni. A
farkas és a hét kecskegida című mesét adta elő.
A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás, még
a kiscsoportosok is érdeklődve figyelték. Ötletes kellékeivel és zenei aláfestéssel mindvégig
motiválta őket. Valamint különféle mozgás
utánzásával bevonta a mozgékonyabb gyerekeket is. A jövőben szívesen látjuk újra egy másik
előadással! Az Alsópetényi és Legéndi tagóvodánk gyermekeit is szeretettel fogadtuk.
Húsvéti kézműves foglalkozásra hívjuk majd a
kedves szülőket, hogy gyermekeikkel közösen
három tavaszi asztali díszt készítsünk. Az óvodások már nagyon várják, hogy mikor jönnek
vendégségbe az anyukák. Öröm látni, hogy a
hétköznapok taposómalmából kiszakadva milyen meghitten tudnak együtt alkotni a családtagok. A gyerekek ha megunták a
kézműveskedést előveszik kedvenc játékaikat s
azzal játszanak, amíg anya vagy apa befejezi
helyettük. Közben a szülők is beszélgetnek egymással, gyermeknevelésről,sikerekről, kudarcokról, megosszák egymással a tapasztalataikat.
Minden kedves szülőt várunk szeretettel: 2016.
március
17.-én
szerdán
délután.

Piszár Tamásné
Óvodapedagógus

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

e-mail: polgarmester@nezsa.hu
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Könyvtári hírek
Az elmúlt év hozott néhány változást, néhány
újdonságot a könyvtár életében.

Az előadások látogatása ingyenes, adományokat
a költségek fedezésére – köszönettel elfogadunk.

Az egyik ilyen, bár elsősorban szakmai jellegű, hosszú távon reményeink szerint kényelmesebbé teszi majd a kiszolgálást. Elkezdődött
a könyvtári állomány internetes alapú adatbázisban (Corvina rendszer) történő feldolgozása. Csatlakoztunk a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár közös adatbázisához, és ennek egyik
„fiókjába” kerülnek föl a nézsai könyvtár kötetei, majd az olvasói adatok, és hamarosan ezen
rendszer segítségével fog zajlani mind az állomány karbantartása, mind a kölcsönzésKéphez vagy ábráolvasónyilvántartás.

A „MAGÉBRESZTŐ”sorozatban eddig elhangzott témák:
Ki a magyar, mi a magyar? – Molnár V. József
mkl., grafikus, néplélekkutató előadása
Édes anyanyelvünk titkai – Géczy Gábor előadása
A magyar Szent Korona – Pap Gábor művészettörténész előadása
Társadalmi kérdések, természeti válaszok – Dr.
Tóth Ferenc, a gödöllői egyetem docense előadása

hoz tartozó felirat

Folyamatos az úgynevezett csereállomány
mozgatása, a megyei könyvtár csereállományából rendszeresen bővítjük, frissítjük a kínálatot. Ifjúsági irodalom, felnőtteknek szóló
könyvek, ismeretterjesztő és szórakoztató irodalom a fő iránya a kért és kapott könyveknek,
de ha adott igényt kapunk, akkor azt is igyekszünk teljesíteni, amennyiben a könyv megvan
a csereállományban.
AZ NKA könyvtár-támogatási programja keretében is kaptunk könyveket, Nobel díjas
írók, és Gárdonyi Géza műveit tartalmazó sorozatokat. A címek megtalálhatóak a
www.nezsa.hu oldalon, „Könyvtári hírek”
címszó alatt.
Ősszel „MAGÉBRESZTŐ” címmel ismeretterjesztő előadás-sorozat megrendezésére pályáztunk. A pályázatot forráshiányra hivatkozva ugyan elutasította a kiíró NKA, de ennek
ellenére úgy döntöttünk, hogy mégis megtartjuk a tervezett előadásokat.
Az előadássorozattal az a célunk, hogy szakavatott előadók olyan ismereteket adjanak át a
közönségnek, melyek hozzájárulnak az általános műveltség bővítéséhez, megismertetik a
hallgatóságot azokkal a hagyományokkal, melyeket a mai, modern ember elfelejtett, ám
ezek ismerete könnyebbé teszi az eligazodást a
mindennapi életben. Ezen kívül bemutatják
azokat a tényeket, ismereteket, amelyeket eltitkolnak előlünk történelmünkkel, nyelvünkkel,
művészetünkkel, műveltségünkkel kapcsolatban.

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

A további előadások:
2016. március 16., 18:00 – Népmeséink és az
évkör, Pap Gábor művészettörténész előadása
2016. március 30., 18:00 – Kis, kerti ötletbörze
Dr. Tóth Ferenccel
2016. április 20., 18:00 – Magyar népi gyógyászat, Géczy Gábor előadása
2016. május 18, 18:00 – Szántai Lajos előadása,
a cím és a téma még egyeztetés alatt
Az előadások helyszíne a Mikszáth Kálmán Általános Iskola.
Szeptembertől tovább folytatjuk a sorozatot.
Részben a „Magébresztő” sorozat kapcsán, részben kihasználva a könyvbeszerzésre fordítható
keretösszeget, az úgynevezett szerves műveltséghez kapcsolódó könyveket szereztünk be és
rendeztünk külön gyűjteménybe. Néhány technikai kérdés tisztázása után Nézsán is elindul a
könyvtármozi program. A programsorozat keretében régi filmeket, régi műsorokat lehet a
könyvtárban újra megnézni. A programok ingyenesek, a vetítések időpontjait a www.nezsa.hu
oldalon illetve Nézsa Facebook-oldalán tesszük
majd közzé.
Nyitvatartási időben minden olvasni szeretőt és
vágyót várunk a könyvtárban!
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-14ig
Kedd: 12-17ig
Szerda: 8-14ig
Csütörtök: 8-12ig
Péntek: 8-12ig

Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

Szarka Péter
könyvtárvezető

e-mail: polgarmester@nezsa.hu

Nézsai Hírmondó
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Nézsa ÖTEP Egyesületi élet!
Tisztelettel üdvözlöm az olvasókat.
Mindig nagy örömömre szolgál megosztani
néhány pozitív fejleményt az egyesülettel kapcsolatban. Az elmúlt évi sikeres pályázatoknak
köszönhetően komoly tűzoltó technikai fej-

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

legrövidebb idő alatt a helyszínen a mérést ingyenesen el fogja végezni, amivel igazolni vagy
kizárni tudjuk majd a szénmonoxid jelenlétét az
érintett helységben.
lesztést tudtunk végrehajtani az elmúlt két hónapban, sikerült új tömlőket, sugárcsövet és
egyéb eszközöket beszereznünk. Sajnos az élet
gyakran igazolta az elmúlt néhány hétben is
mennyire szükség van erre a tevékenységre, a
téli fűtési szezon fokozott veszélyeket rejt magában, és településünkön is két esetben volt
szükség az egyesület tűzoltómunkájára családi
házak védelmében. A beszerzett eszközök között egy korszerű szénmonoxidmérő készülék
is helyet kapott. Ezt a készüléket a lakosság
biztonsága érdekében bárki számára elérhetővé tesszük oly módon, hogy ha valakiben felmerül egy esetleges szénmonoxid mérgezés és
(ennek tünetei: 30 százalék alatt: Fejfájás, szédülés, émelygés jelentkezhet. 30 és 40 százalék között: Fáradtság, zavarodottság a jellemző
tünet. 40 és 60 százalék között: Eszméletvesztés, alacsony vérnyomás (hypotónia) 60 százalék felett: oxigénhiány miatt halál követezik
be.
Ha az említett tüneteket tapasztalja, azonnal
hívjon mentőt, és ha van rá mód, az áldozatot
azonnal
vigye
ki
a
gáztérből!
Részletek:
http://www.webbeteg.hu/cikkek/
egeszseges/12483/a-szen-monoxid-mergezestunetei-es-megelozese)vagy mérgező gáz jelenlétét feltételezi a polgármester urat, vagy az
egyesület valamelyik tagját értesítse és ezt követően az egyesület egyik tagja a lehető
Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

Néhány szó a polgárőr tevékenységről, elérkezett a tavaszi rendezvények időszaka, ahol az
egyesület feladatai is megszaporodnak. A rendezvények mellet természetesen továbbra is
rendszeres járőrtevékenységet végzünk a falu
nyugalmának fenntartása érdekében, amihez
továbbra is várjuk a településért tenni kívánok
jelentkezését.

Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

Petrován Attila
Ötep vezető

e-mail: polgarmester@nezsa.hu

Nézsai Hírmondó
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Bozsik Foci Nézsán
Tavalyi év folyamán sikeresen tovább működtettük a Bozsik egyesületi programunkat.
Ezen program keretében az 5-10 évesek hetente kétszer edzésen vesznek részt Zachar
Zénó és Rapavi Péter vezetése alatt. Iskola
időszakban tornákra járnak a gyerekek. Az U7, U-9 évesek az őszi-tavaszi időszakban 8
tornán, az U-11-es korcsoport 10 alkalommal
vesz részt. A gyerekek élvezettel járnak edzéseinkre, tornákra. 30 igazolt gyermek rúgja a
bőrt
Nézsa
színeiben,ebből a létszámból
Képhez
vagySE
ábrá25hoz
gyermek
szinte minden edzésen és tornán
tartozó felirat
részt vesz. 20 gyerek nézsai iskolás valamint
együttműködve a keszegi iskolával 10 gyermek jár onnan a nézsai csapatot erősíteni. A
tavalyi évben szülői közreműködéssel sikerült, további mezeket és labdákat venni a
gyermekeknek, ezt ezúton is köszönjük Nekik!
Őszi
idénytől
már az
intézményi Bozsikban
is részt
veszünk
ez évente 4 további alkalmat jelent a gyerekeknek,
ahol már egyre több sikerrel veszik fel a versenyt. Szendehely, Nőtincs, Diósjenő, Nógrádsáp, Romhány hasonló korú csapataival.
Több igen ügyes gyermek van csapatainkban,
ezt az MLSZ koordinátorai is megerősítik hónapról hónapra. Az edzők és a tornákra eljáró
szülők nagyon is büszkék rájuk, valamint Nézsa minden lakosa csak büszke lehet, hogy
ilyen gyerekek játszanak a falu színeiben.

Az alábbi játékosok tartoznak csapatunkban az
idei évben:
U-11:
Bujtár Koppány Zoltán, Horlik Kristóf Bence,
Turcsán Benedek, Miklián Márkó Attila, Zachar
Dénes Zénó, Dános Szilárd, Karaba Máté,
Szunyog Márk János, Vladár Dániel
U-9:
Styevó Nándor, Fehér Lóránt, Néma Csaba,
Belányi Zsanett Patrícia, Hohner Balázs, Töreki
Gergő, Franyó Alex
U-7:
Tyukodi Máté József, Mohnacsuk Martin,
Zachar Sára Viktória, Horlik Bálint Barnabás,
Mároki Anna
Dobrocsi Ákos, Kovács Áron, Ujj Zalán, Fazekas Benett Benjámin

Jövőre is igyekszünk fenntartani Bozsik csapatunk reméljük legalább hasonló sikerekben gazdag időszak lesz az is.
Ha még nem ajánlotta fel adója egy százalékát
és szeretné legalább ezzel támogatni Sportegyesületünket, ezzel a kicsi korosztályt is kérem,
nyilatkozatában a 19162166-1-12 adószámot
tüntesse fel. Segítségüket előre is köszönjük
Hajrá Nézsa!

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

e-mail: polgarmester@nezsa.hu
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Egy kis szemléletformálás
Lépten-nyomon azt halljuk – és sajnos, tapasztaljuk is –, hogy rohamosan romlik a környezetünk állapota. Ez vonatkozik a tágabb
környezetre, Földünkre, de vonatkozik egészen szűk környezetünkre, településünkre is
(és szinte minden falura érvényes ez).
A környezeti változások mellett teljesen
megváltozott a falvak képe, az emberek nagy
többsége – tisztelet a kivételnek! – városi életmódot folytat. Eljár dolgozni, a kertet már
nem műveli, és mindenért a boltba megy. Ez
nem
egyedi jelenség, az egész országra ez a
Képhez vagy ábrájellemző.
hoz tartozó felirat

Bármily hihetetlen, a közvetlen környezetünk változásának is nagy és meghatározó hatása van az egészségi állapotunkra.
Jelen cikk keretei nem elegendőek a kérdés
részletes tárgyalására – később, egy cikksorozat keretében még visszatérünk ezekre. Most
néhány olyan hasznos dologra hívnánk fel a
figyelmet, amivel meg tehetjük az első lépéseket a javítás érdekében.
Akár műveljük a kertet, akár nem, szinte
minden háztartásban felmerül időnként a
„kerti hulladékok” égetésének a kérdése. Erősen megosztó dologról van szó, mert egyesek
szerint kevés az a két nap, amikor lehet égetni,
mások szerint egy nap is sok.
Az igazság az, hogy tényleg sok még az egy
nap is.
Az égetés súlyosan légszennyező tevékenység, nem kell bemutatni, hogy ezeken a napokon a füst teljesen beborítja a falut. Elsősorban
azért, mert a tűzre mindent rádobunk, a teljesen megszáradt égetendőket is, és a még félig,
vagy teljesen zöld növényi részeket is. Ez,
amellett, hogy füstöl, van egy nem elhanyagolható káros mellékhatása is: az elégtelen égés
miatt rengeteg szénmonoxid kerül a levegőbe,
aminek a káros hatásait nem kell ecsetelni. Az
égetési napokon időnként terjengő „illatok”
alapján pedig bizony, tűzbe egyáltalán nem
való dolgok is lapulnak a meggyújtott kupac
alján – amelyek ilyen égetése nem csak hogy
tilos, de súlyosan mérgezi a környezetünket.

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata

Az égetéssel a föld számára értékes anyagok –
elsősorban szén - vesznek el, kerülnek a levegőbe, ahonnan nagyon nehéz mindezeket visszakényszeríteni a talajba. Ez azért baj, mert az
amúgyis leromlott talaj még gyengébb lesz, és a
gyenge talajból a növények nem nagyon tudnak
maguknak hasznos szervezetet felépíteni. Azaz,
ugyanúgy hiánybetegségektől fognak szenvedni,
mint ahogy az ember is megérzi, ha nem fogyaszt például elegendő vitamint. Ez nem csak a
haszonnövényeknél baj, de a dísznövények is
megsínylik a rossz földet.
A kertben keletkező „hulladék” nem is hulladék, hanem nagyon is hasznos anyag. Elégetni
ezt vétek, hiszen olyan anyagokat tartalmaz,
amit a növények következő nemzedéke fel tud
használni, magába tud építeni, majd – pl. egy
sárgarépa esetében – nekünk tovább tud adni.
A letermett növényi részeket (babszalma, borsószalma, mindenféle más szárak, levelek, fák
őszi lombja stb.) a kert egy félreeső, félárnyékos
sarkában egy halomba hordjuk és hagyjuk, hogy
a természet elvégezze a dolgát, azaz komposztálódjon az összegyűjtött „hulladék”. Ebbe a halomba nyugodtan belekeverhetjük a metszéskor
levágott gallyakat, felaprított szőlővenyigét, kivágott letermett málnavesszőket stb. Idővel ezek
is földdé válnak, bár lassabban, mint a zöld részek, viszont addig is lazán tartják a halmot, levegősebb lesz a kupac belseje, amire szükségük
van a lebontást végző szervezeteknek. Erre a
dombra folyamatosan hordhatjuk a konyhában
keletkezett
zöldhulladékot,
kávézaccot,
filterpapírt, tojáshéjat. A déligyümölcsök héját
nem javasolják, mivel ezek vegyszerrel kezeltek, ugyanakkor egy-két év „állás” alatt ezek is
lebomolhatnak. A halmot időnként érdemes átmozgatni, átlevegőztetni, ezzel is segítjük a lebomlást. Ugyancsak érdemes legalább két kupacot építeni, az egyikre hordjuk a rávalót, a másik érik. Az érett kupac tartalmát aztán pl. tavasszal átrostáljuk, és kihordhatjuk a kertbe, a
növények tövéhez, az ágyásokba. Ennek a helyén kezdjük építeni az újabb halmot, és az eddig épülő halomból érő lesz a következő tavaszig.

Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

e-mail: polgarmester@nezsa.hu
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Az állattartók az ólakból kiszedett trágyát is
felhasználhatják a komposztkészítésre, figyelembe véve, hogy a baromfitrágya „éget”,
ezért azt érdemes jól „felhigítani” illetve egykét évet is hagyhatjuk érni, mielőtt kiszórjuk a
kertbe. Az állati trágya tartalmaz olyan elemeket, amiket a növényi nem, de fontosak a növények szempontjából.
Azaz a kertből kikerülő dolgokat felesleges
elégetni, hiszen minden komposztálható, mindenből föld lesz, mégpedig értékes televényföld, mert ez pusztult le a legjobban az utóbbi
évek, évtizedek földművelési gyakorlata miatt.
Égetni így csak azokat a növényi részeket
kell, amelyeket valamilyen kártevő szennyezés/fertőzés érte, pl. a levágott tűzelhalásos
gallyakat, hogy ne fertőzhessenek tovább.
Ha gallynál vastagabb faanyag keletkezik,
ami csak tüzelésre jó – ha minden háztartásban
lenne faaprító, akkor az aprítékot szintén a
komposztdombra tehetnénk! -, akkor azt is el
lehet tenni és pl. bográcsozáshoz felhasználni.
Ki kell térni a diólevélre, amiről úgy mondják,
hogy nem komposztálható, és csak az elégetés
a járható út egy megtermett diófa levéltermésének az eltüntetéséhez. Nos, a diólevelet
komposztálók között egyre többen jutnak arra
az eredményre, hogy a diólevél is elkomposztálható, a komposztálás során a csírázást gátló
anyag is lebomlik. Igaz, ehhez kicsit több idő
kell, érdemes a leveleket 2-3 évig is komposztálódni.

Utána is esetleg olyan helyre szórni ezt a komposztot, ahol nem gond, ha mag nem csírázna
ki, pl. fák, dísznövények tövébe talajtakarásként. Próbaképpen érdemes egy kis területet –
1-2 négyzetméter - a veteményesben is megszórni vele, hogy magunk szerezhessünk tapasztalatot ezzel kapcsolatban.
Hasonló elvek alapján mondják a gesztenyefák
levele is kezelhető ily módon, azaz több éves
komposztálással.
Mivel a komposztálás nem zárt rendszerben
történik, szerepet kap benne az ÉLET, így minden olyan dolog, amit ez ÉLET használni tud,
ilyenkor lebomlik, amit meg nem, az nem, de a
lebontatlan anyagokat a növények nem is fogják tudni felvenni és beépíteni, így ezektől nem
kell tartani. A komposztálás hője szintén hozzájárul a „káros” anyagok bomlásához és ily
módon későbbi hasznosulásához.
A későbbiekben a következő témákban tervezünk írni:
alomszék, „szennyvíz”-kezelés, csatornarendszer,vízgazdálkodás, esővízgyűjtés nem hagyományos
kertészkedős
módszerek
(növénytársítás, magaságyás, talajtakarás,
mélymulcsozás stb.)
az élet körforgása, egészség és betegség kérdései
Szarka Péter

Nagyböjti élelmiszergyűjtés
Kedves Testvérek!
Köztünk is vannak embertársaink, akiknek
különösen nehéz az élete. Egyre több helyen
hallani arról, hogy az emberek újra forduljanak egymás felé, figyeljünk jobban egymásra,
a közösségünk tagjaira, és lehetőségünk szerint segítsünk egymásnak. Együtt erősebbek
vagyunk!
Tavaly nagyon sok élelmiszer adomány gyűlt
össze és most újból szeretnénk, ha összefognánk. Ismét nagybőjti gyűjtést szervezünk,
mely szerint tartós élelmiszert, (például lisztet,
cukrot, száraz tésztát) és akár otthon készített
téliesített élelmiszereket, (például lecsó,
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kompót, lekvár, savanyúság) gyűjtünk össze és
juttatjuk el a rászoruló testvéreink számára,
keresztény-testvéri segítség gyanánt.
Az élelmiszereket a szentmisék előtt a templomba, más időpontban a plébániára lehet leadni. A gyűjtés virágvasárnapig tart.
Az összegyűlt adományokat nagyhéten juttatjuk el rászoruló testvéreinkhez.
Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Segítsünk együtt, közösen!

Hálásan köszönjük minden kedves testvér
adományát!
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