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Nézsa Önkormányzat hírei 

 

Majd 2 év szüneteltetés után, szeretnék most 

már rendszert vinni abba, hogy a Nézsai Hírmon-

dó újságot évente több alkalommal megjelentes-

sük, így a nézsai lakosokat gyakrabban tudjuk 

megszólítani, illetve tájékoztatni a telepü-

léssel kapcsolatos információkról, hírek-

ről. 

Nézsa község nagy hangsúlyt fektet 

arra, hogy értékeit megőrizze, fenntartsa 

és ápolja, emiatt minden évben több pá-

lyázat is benyújtásra kerül a település fej-

lesztése érdekében. Az egyik nagy beru-

házása a községnek 2017 év végén meg-

kapott támogatói okirat tartalmazza. 

Ugyanis Nézsa Község Önkormányzata. az 

„Új bölcsőde kialakítása Nézsa Községben” TOP

-1.4.1-16-NG1-2017-00006 kódszámú pályázat-

nak köszönhetően, 85 millió Ft támogatásból, egy 

237,25 négyzetméter alapterületű, 12 férőhelyes 

bölcsődét épít az óvoda kertjébe. A hosszas kivi-

teli tervezés, építési engedély megszerzése, vala-

mint a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása 

után szerződést kötöttünk a kivitelezési munkála-

tok lebonyolítására R-Carnet Service Kft.-vel. A 

bölcsőde bejárat, babakocsi tároló raktár valamint 

a kazán részt leszámítva, nettó területe 163 négy-

zetméter. Uniós szabványnak megfelelően köny-

nyen tisztítható falak, csúszásmentes padlóburko-

lat, akadálymentes mosdó-wc kerül kialakításra, 

mely október hónap első hetében el is kezdődik. 

A kivitelezés várható időtartama 6 hónap. Az 

építkezés idejére a Táncsics utcai, valamint az 

újonnan kialakításra került akadálymentes bejára-

tot szíveskedjenek használni, a gyermekek, vala-

mint a dolgozók biztonságos óvodába járása érde-

kében. A Szondi utca felőli bejáratot idegilenesen 

az építkezés idejére lezárjuk. 

Ezúton is az intézményi dolgozóktól és szü-

lőktől türelmüket és megértésüket kérem! 

 

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-

ramon (EFOP) belül, 4 nyertes pályázattal büsz-

kélkedhet községünk. Ennek köszönhetően elin-

dítottuk a havi rendszerességgel működtetett sza-

bás-varrás tanfolyamunkat, nyelvvizsgára felké-

szítő angoltanfolyamot szervezünk mind általá-

nos, mind középiskolások számára október hó-

naptól kezdve. Fazekas foglalkozás és infor-

matikai kompetenciafejlesztés kisiskolások-

nak, az évek óta szünetelő néptánccsoportun-

kat kívánjuk újra beindítani, úszást biztosí-

tunk az óvodás gyermekeink számára, kirán-

dulást szervezünk fiataljaink részére, egy-

egy falusi rendezvény kapcsán a sztárvendé-

gek ezen pályázatokból kerülnek finanszíro-

zásra.  
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2017-ben a Területfejlesztési Operatív Prog-

ram keretein belül egy újabb nyertes pályázatot 

tudhatunk a magunkénak TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00014 „Önkormányzati épületek energeti-

kai korszerűsítése Nézsa községben” c. pályázat. 

90 millió Ft támogatást sikerült szereznünk a 

Reviczky-kastély, és az orvosi rendelő energeti-

kai korszerűsítésére, ami magába foglalja a nyí-

lászárók cseréjét, kondenzációs kazán cseréjét, 

hőszigetelést és az orvosi rendelőhöz egy nap-

elem beüzemelését. Mivel a Reviczky-kastély 

műemléki épület a tervezési és az engedélyezési 

folyamatok jóval hosszabbak, amit legkorábban 

november végéig sikerül elkészíttetnünk, és en-

gedélyeztetnünk. Kizárólag csak ezután tudjuk a 

közbeszerzési eljárást elindítani, ahol a kivitele-

ző kerül kiválasztásra, majd ezen előkészületi 

folyamatok után lehet az érdemi, kivitelezési fel-

adatokat elkezdeni.  

 

Kedves Nézsaiak! 

 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy folyó év 

decemberéig milyen falusi rendezvényekkel, 

programokkal kívánjuk színesebbé tenni a tele-

pülés életét. Megköszönöm mindazok segítő 

munkáját, akik proaktívan hozzájárulnak a ren-

dezvények lebonyolításához, megszervezéséhez. 

Ugyanis a tökéletes rendezvény megszervezése 

egyáltalán nem könnyű eladat, annak, hogy min-

den gördülékenyen menjen, komoly feltételei 

vannak. Ezeknek megfelelve azonban egy igazán 

színvonalas és szórakoztató eseményt lehet szer-

vezni, amely örök élmény marad a vendégek 

számára. 

 

Rendezvényeink: 

2018.10.19. 18:00 óra - 56-os Forradalom és 

Szabadságharc ünnepi megemlékezése 

2018.10.20. 15:00 óra - VII. Szlovák Nemzeti-

ségi Önkormányzatok és Klubok Találkozó-

ja 

2018.10.30. - Lillafüred- Diósgyőr- Miskolcta-

polca Ifjúsági kirándulás 

2018.11.17. - Jótékonysági bál az Iskola részére 

2018.11.25. - Idősek napja 

2018.12.08. – Őszirózsa klub jubileumi ünnepé-

lye 

2018.12.09. – Falumikulás és adventi vásár 

2018.12.13. - Jubileumi véradás 

2018.12.20. - Falukarácsony 

 

Minden programmal kapcsolatban a részlete-

ket tartalmazó plakátot időben közzétesszük in-

ternetes fórumainkon, valamint a faluban a for-

galmasabb helyeken, papír alapon. Előbb felso-

rolt rendezvények mindegyike ingyenes, tehát 

minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk, 

továbbá kellemes időtöltést kívánunk: 

Nézsa Község Önkormányzata nevében 

Styevó Gábor 

Polgármester 
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A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkor-

mányzat 2018.évi munkájáról 

 

Önkormányzatunk elsődleges feladata, hogy 

az általunk fenntartott Nézsai Mikszáth Kálmán 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola minden, az 

oktatás-neveléshez szükséges igényét biztosítsuk. 

Az együttműködésünk nagyon jó, az iskola tárgyi 

feltételei jók, személyi feltételekben (testnevelő 

tanár) van hiány, melyet meg kell oldanunk. 

Az önkormányzat egyéb feladatai közül ki-

emelném a legnagyobbakat, melyeket önállóan 

szervezünk, a községi önkormányzat támogatásá-

val és pályázati pénzek segítségével. Legnagyobb 

rendezvényeink: Szlovák Majális- a jubiláló há-

zaspárok ünnepe,  a nyári tábor Szlovákiában,  

ebben az évben az 55 éves iskolai ünnepség, hátra 

van még a szlovák önkormányzatok találkozója és 

a karácsony. 

A község minden rendezvényén, megmozdu-

lásán részt vesz önkormányzatunk és anyagilag is 

hozzájárul ezekhez, ilyenek a megemlékezések 

(március 15, október 6, október 23, ahol koszorú-

zunk); farsangi bálok-óvoda, iskola, egyház-

ezekhez szintén anyagilag is hozzájárulunk, vala-

mint a szüreti felvonulás és a karácsony. A Jasi-

enky klubot, az egyházat, az iskolát és az óvodát 

szintén támogatjuk a feladatalapú támogatásunk-

ból. Lehetőségeinkhez képest megemlékezünk a 

nőnapról, a pedagógus napról, kirándulásokat 

szervezünk a gyermekeknek és az őket nevelő, 

tanító pedagógusoknak, valamint a klubosoknak. 

Az általunk fenntartott iskola ebben az évben 

ünnepelte működésének 55. évfordulóját, melyre 

önkormányzatunk könyvvel és képeslappal ké-

szült. Az ünnepélyes tanévnyitón minden gyer-

mek egyen nyakkendőt kapott ajándékba. 

Pályázatot adtunk be rendezvényekre és az 

iskolára, összesen az iskolára 5800 ezer Ft támo-

gatást, 150 ezer Ft-ot a klub 25 éves évfordulójá-

ra, 1 milliót a táborra és 700 ezret egyéb rendez-

vényekre. 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a la-

kóknak, szülőknek, akik támogatják önkormány-

zatunk munkáját (szakácsoknak, felszolgálóknak,  
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 klubtagoknak, községi- és intézményvezetőknek, 

hivatali dolgozóknak, pedagógusoknak, fiatalok-

nak és időseknek), akik megtisztelik rendezvé-

nyeinket, akik nem szégyellik a múltjukat és segí-

tik a nyelvtanulást. 

Várjuk a lakókat továbbra is a rendezvények-

re, melyeket nem a magunk részére szervezünk, 

hanem a község menedzselésére, a hagyomány-

ápolásért, azért, hogy ne feledjük a múltat és ad-

junk valamit a jelen- és a jövő nemzedéke számá-

ra. 

A magam részéről minden tudásommal és 

igyekezetemmel a faluközösségért dolgoztam, 

dolgozom 

 Kucsera Andrásné 

 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Jasienky klub hírei 

 

A Jasienky klub a nézsai szokások és hagyo-

mányok ápolása céljából jött létre.  

Jelmondatunk: „ A múltat tiszteld a jelenben, 

s tartsd meg a jövőnek.” 

A klub jelenlegi létszáma 24 fő. Nagyon örü-

lünk, hogy ebből 7 fő férfi. 2017-ben Mátraszent-

imrén egy ünnepélyen énekeltünk. Ott, Ruzsenka 

- Szovák Szövetség Elnöke - megdícsért minket. 

Javasolta, hogy jelentkezzünk minősítésre. Mi ezt 

a dicséretet megköszöntük és éltünk a lehetőség-

gel. 

Szarka Marika segítségét kértük, hogy állítsa 

össze a dalok sorrendjét és bátorítson minket. Hi-

szen ő profi ezen a területen. Ezúttal is köszönjük 

a jó tanácsokat. 

2018. szeptember 22-én Sződön volt a minő-

sítés. Amelyen 21 csoport vett részt. Nagyon iz-

gultunk, hiszen zsűri előtt először léptünk szín-

padra. Fellépésünk után többen gratuláltak, hogy 

nagyon jól szerepeltünk.  

Amikor meghallottuk a Jesienky klub nevét, 

hogy Arany Diplomát és 

Kiváló fokozatot értünk 

el, nagyon megörültünk.  

 

E díj, kitartó munkára 

kötelez minket, hogy két 

év múlva megint ilyen jól 

szerepeljünk. 

 

 

Szobonya Istvánné 

Jasienky klub vezetője 
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Általános Iskola  életképei néhány mon-

datban 

Az utolsó csengőszó a tanév végén nem jelen-

tette, hogy sok időre elbúcsúzunk a tanulóinktól. 

Másnap már indultunk is az Erzsébet táborba, Fo-

nyódligetre. 40 tanulónk egy hetet tölthetett el a 

Balatonnál, ahol rengeteg szervezett program várt 

rájuk. Felejthetetlen élményekkel tértek haza. 

Néhány hét múlva ismét tábor várta a lelkes 

diákokat. Mezőkövesdre mehettek az önkormány-

zat által nyert pályázat jóvoltából.  

A táborok sorát a nemzetiségi önkormányzat 

jutalomtáboroztatása zárta. Fenntartónk a jól ta-

nuló diákokat elvitte Szlovákiába, Polomkára 

ahol ismét szép élményekkel töltődhettek.  

Szeptemberben becsengettek, immár 55. alka-

lommal a kastélyiskolában. Ünnepélyes keretek 

között megnyitottunk a 2018-2019-es tanévet. A 

fenntartónk nagyszabású ünnepséget rendezett 

erre a neves alkalomra. Kiadásra került az iskola 

évkönyve, melyben minden eddig végzett nyolca-

dik osztály szerepel. 

A tanév eseményei szép rendben zajlanak az-

óta. Az alsó tagozatosok kiránduláson vettek részt 

Budapesten, ahol a Mezőgazdasági Múzeumban 

megtekintették a Bűvös erdő című interaktív kiál-

lítást, majd a Tarzan park várt rájuk.  

Az iskola 5. és 6. osztályából hét tanuló vett 

részt a Hroneci (Felsőgarami) szlovák erdei isko-

lában. Az erdei iskola 2018.09.23-30-ig tartott. A 

gyerekek minden nap délelőtt öt tanítási órán vet-

tek részt, majd délután játékos vetélkedőkön és 

kirándulásokon ismerhették meg Szlovákiát. Ki-

tűnő alkalom volt ez a hét a szlovák nyelv gya-

korlására is. Sokat sportoltak, kirándultak. 

Közben itthon is zajlottak az események. 

Szeptember 28-án tartottuk a Népmese napját, 

ahová meghívtuk az óvoda nagycsoportosait is. A 

negyedikesek előadtak egy népmesét. Nagyon 

látványos, szép előadásban volt részünk. 

Szeptember 29-én részt vettünk a falu szüreti 

felvonulásán is. Szerencsére nagyon szép volt az 

idő, így mindenki jól érezhette magát. 

Október 5-én megemlékeztünk az aradi vérta-

núkról. A hetedi osztályosok műsora és az ének-

kar szereplése méltó megemlékezés volt. A tanu-

lók, az iskola fenntartója és igazgatója koszorút 

és mécseseket helyezett el a falu 1848-a kopjafá-

jánál. 

Még aznap az alsósok rendhagyó néptánc 

órán vettek részt a kultúrházban. A könyvtár szer-

vezésében negyedszer érkezett hozzánk Szabó 

János, a Nógrád néptáncegyüttes vezetője néhány 

táncosával, aki sokat mesélt a régi táncszokások-

ról. A fiatal táncosok pedig bemutatót tartottak 

nekünk. A tanulóink is bekapcsolódtak az órába, 

játszottak és a végén táncolhattak is. 

Aki szeretne további képeket is látni a progra-

mokról, megteheti az iskola Facebook oldalán 

vagy honlapján. 

Pazsitni Tünde 

pedagógus 
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„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy? 

  Kip-kop kopogok, óvodába indulok.” 

 

A Nézsai Gyermeki Csodakert Óvoda eseményei 

 

Szeptember első hetében megkezdődött a 

2018/2019-es tanév az óvodában is. Sikeres pá-

lyázatok segítségével tudtunk többféle programot 

megvalósítani: - Kirándulást szerveztünk a Nőtin-

csi Sehol sziget élményparkba, ahol egy tartalmas 

délelőttöt tudtunk eltölteni a gyermekek örömére. 

Megnéztük az ott élő állatokat, megfigyeltük a 

lakóhelyüket és a viselkedésüket. Örömmel vettük 

birtokba a játszótereket: a mászókákat, csúszdákat 

és a hintákat. A kis vonattal nagy élmény volt 

mindenkinek az utazás, még mai napig is emlege-

tik a gyerekek. – Egy másik alkalommal 2 db ki-

sebb méretű ugráló vár érkezett hozzánk, mellyen 

minden kisgyermek biztonságosan tudott játszani. 

– A nagy- középső csoportosok ingyenes úszások-

tatásban részesülnek, heti 1x az Acsai tanuszodá-

ba járnak. Lelkesen mesélték az élményeiket, na-

gyon várják a következő alkalmat.  

Szeptember utolsó hetében volt kis falunkban 

a szüreti felvonulás. A gyerekek szüleikkel együtt 

népviseleti ruhába öltözve jöttek a művelődési 

ház elé, ahol az előzőleg feldíszített járművekre 

ültek fel az óvónénikkel és a dajka nénikkel 

együtt. Vidám zene kíséretében lassú menetben 

végig haladtunk a falu utcáin. Közben több helyen 

süteménnyel és üdítővel kínáltak bennünket. A 

felvonulást követően csak a gyerekeknek ért véget 

ez a vidám nap. Már többéves hagyomány, hogy 

az óvoda javára szüreti bált szervezünk ezen a 

napon. A bál teljes bevételét óvodánk eszközfej-

lesztésére fordítjuk. A szülők és az óvoda dolgo-

zóinak összehangolt munkájával és a fenntartónk 

segítségével többféle bevételi forráshoz jutottunk: 

tombola tárgyakat gyűjtöttünk, támogatói jegye-

ket árultunk, szponzorokat kerestünk fel ismétel-

ten (helyi vállalkozók), valamint étel és ital árusí-

tásával a büfében is igyekeztünk megfelelő ki-

szolgálást biztosítani. Minden segítő és támogató 

partnerünknek köszönjük a munkáját! 

Irány a természet! Séták, kirándulások, udvari 

játék és munka közben megfigyeljük az őszi ter-

mészet szépségét. Észrevesszük a változásokat a 

nyárhoz képest: egyre hidegebb van, sokat esik az 

eső, fúj a szél, melegebben kell felöltöznünk, ha-

marabb sötétedik. Az ősz jellemzőit összehason-

lítjuk a nyárral. Őszi sétáink alkalmával megfi-

gyeljük a bokrokat, fákat, azok változásait. Színes 

faleveleket gyűjtünk, megfigyeljük azok színét, 

formáját és játszunk, barkácsolunk a falevelekkel. 

Hallgatjuk a természet zajait: a fák ropogását, a 

száraz avar zörgését, madarak énekét, rovarok 

zümmögését, a szél suhogását. Az udvaron való 

tartózkodás során megfigyeljük majd a télre ké-

szülődő kis állatokat: bogarakat, pókokat, hangyá-

kat és csigákat. Ismerkedünk az őszi gyümölcsök-

kel, zöldségekkel, azok felhasználási módjaival. 

Lehetőség szerint részt veszünk az őszi munkála-

tokban, betakarításban is (dióverés, kukoricatörés, 

szőlőszüret). Gyűjtjük a terméseket, terményeket, 

fakérget, őszi faleveleket, ágakat, elszáradt növé-

nyeket, magvakat, amiket egész évben felhaszná-

lunk a tevékenységeink során. 

Megkezdődött az új kiscsoportosok beszokta-

tása, befogadása. Türelemmel és nagyfokú odafi-

gyeléssel fordulunk feléjük, igyekszünk biztonsá-

gos és derűs légkört kialakítani, hogy minél köny-

nyebb legyen az új környezet elfogadása. Megis-

merjük az új kicsik jelét, nevét, felelevenítjük a 

már korábban is óvodában járó gyerekekét. Jó új-

ra együtt lenni a régi barátokkal, csoporttársakkal. 

Fontos ilyenkor az érzelmi biztonság megteremté-

se, a gyermekek egymásra találása, és önmaguk 

felismerése.  

 

Petyerák Mária  

Óvodavezető 
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Szent VI. Pál pápa 

 

Október 14-én, Róma püspöke szenté avatta 

VI. Pál pápát, aki 1963-1978 között volt Róma 

püspöke, vagyis a pápa, az Egyház vezetője.  

Gyakran zarándoklom Rómában, és minden 

alkalommal a Szent Péter templom altemplomá-

ban megállok egy-egy fohászra Pál pápa sírjánál. 

Eddig érte imádkoztam, mint hívők a megholta-

kért, ezután már hozzá fohászkodom, mint hívő a 

szenthez, kérve közbenjárását.  

Miért kedvelem őt ennyire? Talán azért, mert 

az ő római „regnálása” ideje alatt születtem. Min-

den hívőnek, főleg katolikusnak illő tudni, mikor 

megszületett, melyik pápáért imádkoztak templo-

munkban, vagyis abban az időben ki volt Egyhá-

zunk vezetője. Szent VI. Pál pápáról keveset tu-

dunk. Polgári neve Giovanni Battista Montini, 

egy nagyon szerény hívő ember volt. Rómában él 

egy legenda, hogy „Montinit, nem látták még 

imádkozni”. Természetesen, miséket mondott, 

imádkozott. Ám akik közelről ismerték, elmond-

ják, hogy gyenge, beteg ember volt, és mély Is-

tenhívő, nagy Mária tisztelő, aki órákat töltött a 

vatikáni pápai magánkápolnában. Az sem vélet-

len, hogy Ferenc pápa éppen október 13. utáni 

napon, a fatimai utolsó jelenések napja után avat-

ta szenté. Pál pápa ismerte a 3. fatimai titkot, 

amely egy fehér ruhába öltözött ember meggyil-

kolásról szól és jövendöl. A római Szent Péter 

téren látható egy márványtábla, azt a helyet jelzi, 

ahol Szent II. János Pált meglőtték. Lehet, János 

Pálról szól a fatimai titok. Montini még nem tud-

ta, kire vonatkozik a fatimai jövendölés, de elláto-

gatott a jelenések helyére, Fatimába. Ott tanúbi-

zonyságot tett Mária tiszteletéről. Szerény, de 

megható és mély imájával. 

Napjainkban azt hallani, hogy a keresztény-

ség a legüldözöttebb vallás. Így is van. A „fehér 

ruhást” mindig üldözik. Ez a pápa, de általa az 

Egyházat is jelenti. Legyen az katolikus vagy pro-

testáns. De üldözzük mi magunk is. Mert azt 

mondjuk, a templomba járó is bűnös, káromko-

dik, hazug. Az Egyház ezzel szemben elénk állít 

olyan embereket, akiket követni lehet. A pápaság-

ról is mindig negatívan, rossz indulatúan beszél-

nek. De ők odaadják egész életüket. Aztán fel-

tesszük a kérdést…Hány apa, anya hagyja el csa-

ládját, gyermek szüleit, szülő gyermekét? Pál pá-

pa, még gyenge esetlen, beteg emberként is hűsé-

ges volt. 

Legyünk mi is hűségesek egymáshoz, férj a 

feleséghez, hívő a templomhoz. Szent VI. Pál pá-

pa imádkozz érettünk! 

 

Zárszóként, szeretném megköszönni mind-

azok áldozatteljes munkáját, akik segítettek az 

immáron hagyománnyá vált 1úton -

Máriazarándoklaton résztvevő zarándokok meg-

vendégelésében. Örömmel töltött el, hogy szom-

baton,  Nézsáról többen is csatlakoztak a Szent-

kútról érkező zarándokokhoz, és elgyalogoltak 

Vácott tartandó este 6 órai kezdettel celebrált  bú-

csúi szentmisére. 

Az Úr áldása legyen  mindnyájunkon! 

László atya 
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Tisztelt Nézsaiak! 

 

Újra lehetőséget kaptam, hogy néhány mon-

datban összefoglaljam az elmúlt időszak esemé-

nyeit. 

 Először is, köszönöm minden tagunk, és 

támogatónk munkáját, és a személyi jövedelem 

adóból egyesületünknek felajánlott 307.626 Ft-

ot (adószámunk:     18632381-1-12 ). 

 Mozgalmas időszak kezdődött tavasszal az 

egyesület életében. Az EFOP 1. 3. 8. 

"Önkéntesség személyre szabva" pályázat kere-

tein belül megrendezésre került Nézsán a prog-

ramindító rendezvényünk, és október elején el-

indult az első képzési csoportunk, ahol a részt-

vevők ingyenesen jutnak "B" vagy "C" kategóri-

ára érvényes vezetői engedélyhez. Folyik a kis-

kastély felújítása, ahol az egyesület eszközeit, 

védőfelszereléseit megfelelő módon tárolhatjuk 

majd a jövőben. 

Egyesületünk részt vesz a megyei versenye-

ken, rendezvényeken ahol szép eredményeket ér 

el. Nagy öröm, hogy több fiatal szívesen és lel-

kesen vesz részt a megmérettetéseken. A továb-

biakban is szívesen látunk tettre kész, felelős 

gondolkodású új tagokat is minden korosztály-

ból.  

Tegyünk együtt településünk biztonságáért! 

 

Petrován Attila  

Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és 

Polgárőr Egyesület  
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Hírek a könyvtárból 

Az idén alapos „felfordulás” volt a Községi 

könyvtár életében, aminek még nincs is egészen 

vége… 

Helyet cserélt a szabadpolcos rész és az 

„olvasóterem”, amit leginkább az Őszirózsák 

nyugdíjas klub használt. A könyvek így ugyan 

kisebb helyen, de áttekinthetőbben böngészhetők, 

a nagyobb térben pedig kényelmesebben szervez-

hetünk előadásokat, beszélgetéseket, találkozókat, 

oktatásokat.  

A könyvtári állomány is nagy átalakulás előtt, 

közben van: alapos állomány-apasztást végzünk, 

elsősorban az elavult tartalmakat, dupla példá-

nyokat, az idő közben megrongálódott köteteket 

selejtezzük. AZ apasztott állomány nagy része 

helyett pedig a Balassi Bálint Megyei Könyvtár-

ból kapunk új könyveket tartós letétbe. 

Az idén negyedik évadjába lépett MAGÉB-

RESZTŐ előadássorozatunk. Meghívott előadó-

ink olyan témákat ismertetnek meg a hallgatóság-

gal a magyar történelem, népművészet, irodalom 

témáiból, amelyekkel az iskolában, hagyományos 

csatornákon nem igazán találkozhatunk. Ugyan-

akkor ezek ismerete fontos a világ megértéséhez, 

a továbblépés megkönnyítéséhez. 

Az előadásokat videóra vesszük, és közzé 

tesszük, többek között a www.nezsa.hu oldalon 

keresztül is elérhetők. 

A sorozat következő előadása október 23-án 

lesz, Aradi Lajos folytatja a tavasszal megkezdett 

Szent Kingáról szóló előadást. Őt november 14-

én követi Raffay Ernő történész, aki a Horthy-

korszak eszmerendszerét ismerteti meg a hallga-

tósággal. December 12-én ismét Aradi Lajos vár-

ja az érdeklődőket, a „kisebbik” Szent Erzsébet 

történetével. A tavaszi szezon még tervezés, 

egyeztetés alatt van, egy program azonban szinte 

biztos: szeretnénk egy egész napot szentelni 

Csontváry Kosztka Tivadarnak, halálának 100. 

évfordulója alkalmából. 

Itt jegyezzük meg, hogy az előadásokhoz 

kapcsolódó könyvek is találhatók a könyvtár állo-

mányában, külön gyűjteménybe szervezve, töb-

bek között korábbi előadóink tollából. 

A gyerekekkel – óvodások, alsósok – már 

több Könyvtármozi vetítésen vagyunk túl, szeret-

nénk ezt a programot a felnőtteknek is minél 

többször megszervezni, tudva, hogy nemkönnyű 

a sok tévécsatornával konkurrálni. DE: a Könyv-

tármoziban többek között népszerű, nagyhírű, 

régi magyar filmek közül válogatunk, olyanok-

ból, amit a televíziók sem tűznek műsorra, böngé-

szünk a Nemzeti Filmarchívum könyvtármozis 

ritkaságaiból, és minden filmet – természetesen – 

reklám nélkül nézhetnek meg az érdeklődők. Jön-

nek a csöndes téli esték, Könyvtármozira fel, 

Könyvtármoziba be. A filmek után még meg is 

lehet beszélni a látottakat! 

Iskolások, szülők, figyelem! 

„Napközis tábor” - foglalkozások az iskolások-

nak a KÖNYVTÁR-ban! 

Október 29., hétfő, 9:00 – 13:00 

Tervezett program: 

2018 – Mátyás király éve  

Mesék Mátyás királyról I. – Könyvtármozi 

Fordulópontok Mátyás király életében – 

beszélgetős előadás 

Mesék Mátyás királyról II. – Könyvtármozi 

Hunor és Magor útján – Iker-

szabályrendszerű társasjáték 

Október 30., kedd, 9:00 – 13:00 

Tervezett program: 

2018 – A Szent Korona éve 

A Szent Korona hazaérkezése 1978-ban – 

rövidfilm, 45 perc 

A Magyar Szent Korona – amit a Koronáról 

tudni illik 

A Szent Korona és a koronázás 

Hunor és Magor útján – Iker-

szabályrendszerű társasjáték 

November 2., péntek, 9:00 – 13:00 

Tervezett program: 

Népmeséinkről kicsit másképpen 

Magyar Népmesék – Könyvtármozi 

Elolvasunk egy mesét, és megfejtjük, mit 

üzen nekünk 

A mesék, a meseszámok és más mesés jel-

képek– beszélgetős előadás, benne mese-

elemzéssel 

Hunor és Magor útján – Iker-

szabályrendszerű társasjáték. 
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A tábor programjában változások lehetnek, a 

részvételhez a szülői beleegyező nyilatkozatok az 

osztályfőnököktől megkaphatók. 

A könyvtár Digitális Jólét Pont (DJP pont) is. 

Reméljük, hamarosan megérkeznek azok az esz-

közök, amelyeket a DJP pályázaton nyertünk, és 

akkor elkezdődhetnek programjaink: alapfokú szá-

mítógépes ismeretek oktatása elsősorban időseb-

beknek, kiegészítő, elsősorban internetes biztonsá-

gi kérdésekkel foglalkozó oktatások fiataloknak, 

és más hasonló témákat is igyekszünk elővenni. 

De emellett segítséget nyújt a DJP pont külön-

böző ügyek intézésében, az ügyintézést megköny-

nyítő elektronikus felületek megismertetésében, 

űrlapok, nyilatkozatok kitöltésében, életrajzírásban 

stb. is.  

Forduljanak hozzánk bizalommal! 

Szarka Péter 

könyvtáros 

Felhívás Tüzeléssel és Égetéssel kapcso-
latos változásokra 

Tisztelt nézsai Lakosság! 

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő 

testületének a helyi környezet védelméről, a  köz-

területek és ingatlanok rendjéről, a település tisz-

taságáról szóló 8/2016.(V.31.) számú rendelete 

értelmében a tüzelésre vonatkozó szabályok 

2016. július 01-től az alábbiak szerint módosul-

nak: 

9. §. (1) Belterületi ingatlanon az elszáradt 

avart és az elszáradt kerti hulladékot csak jól ki-

alakított tűzrakó helyen és telken szabad éget-

ni kizárólag hétfőn úgy, hogy az, az emberi 

egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az 

égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Ha a hétfő 

ünnepnapra esik, akkor az égetés tilos. 

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat 

más kommunális,  illetve  ipari  eredetű  hulladé-

kot (PVC, veszélyes hulladék). 

A  szabadban  tüzet  gyújtani,  tüzelőberende-

zést használni csak úgy lehet, hogy az a környe-

zetére tűz– vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőbe-

rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s ve-

szély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani. 

A  tüzelés,  a  tüzelőberendezés  használatá-

nak színhelyén olyan eszközöket és felszerelése-

ket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz elolt-

ható. 

Az avar és kerti hulladékok égetésénél a ha-

tóságilag elrendelt általános tűzgyújtási és tűzra-

kási tilalmat figyelembe kell venni. 

Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése. 

Aki e helyi rendelkezést megsérti, azzal 

szemben tűzvédelmi bírság kiszabását kezdemé-

nyezi a tűzvédelmi hatóság. 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a 

helyi rendelet betartását! 

Kovácsné Varga Andrea 

jegyző 
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