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Nézsa Községi Önkormányzat hírei
A novemberi cikket egyik pályázatunk megismertetésével szeretném kezdeni; melynek kódszáma és címe EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek.
A humán közszolgáltatásokkal szemben az
alábbi elvárások fogalmazódnak meg:
a) Az ország bármely részén élők számára
egyaránt elérhetők legyenek a felmerülő szükségletekre érdemben reagáló közszolgáltatások

b) A szolgáltatásokat személyre szabott
szolgáltatásokká kell átalakítani: a polgárok ellátottak helyett egyre inkább a szolgáltatások
igénybevevőivé kívánnak válni, mégpedig oly
módon, hogy lehetőségük legyen azok kialakításában, működtetésében való aktív részvételre is.
c) A hatékonyság növelése a szolgáltatások
nyújtása során: kevesebb vagy ugyanannyi pénzből magasabb színvonalat kell elérni, melyhez el
kell mozdulni a stratégiai eredményesség- és hatékonyságnövelés felé, azaz kizárólag a prioritást
élvező programokat szabad finanszírozni. A közszolgáltatások szervezésénél a menedzsment
(szervezet belső működtetésére ható) szemlélet
mellett egyre nagyobb teret kell adni a vállalkozói (rugalmas szervezetek létrehozásán alapuló)
megközelítésnek részint közösségi vállalkozások
indításával, részint az adott szolgáltató szektor
egészében gondolkodva, fenntartótól függetlenül
az összes szolgáltatót átfogó együttműködések
kialakításával.
d) Az informatikai alkalmazásokat növekvő
súlyuknak megfelelően, de céltudatosan kell kezelni egyrészt a keletkező adatvagyon célzott
elemzése és hasznosítása érdekében, másrészt a
használói, résztvevői elvárások kielégítése céljából.
Ezen pályázat keretein belül megvalósuló feladatok, amelyeket 3 évig kell fenntartani:

óvodásoknak:
18 óvodás kap lehetőséget arra, hogy úszni
tanuljon 3 éven keresztül; 30 alkalom/ év
 „zeneovi” program: biztosítja a kisgyermekek
számára a mozgáskoordinációs fejlesztő gya

korlatokat /Gács Kitti néptáncpedagógus vezetésével/
általános iskolás fiataloknak:
 angol nyelvoktatás péntekenként, a végső cél
a nyelvvizsgára való felkészítés. A vizsga
költségeit, továbbá a nyelvtanárt - Hujbert
Gellért - a pályázat finanszírozza.
 tehetséggondozás;
 természetjárás Német Gábor pedagógus koordinálásával,
 színjátszó kör Mezei Csilla tanárnővel
 csapatjátékok Szádoczkiné Miklián
Mária tanárnő segítségével
 táncoktatás Gács Kitti néptáncoktatóval
 digitális kompentecia; alapszintű számítógépes feladatok elsajátítása Kruzslikné Pintér
Beatrix segítségével
 hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása Sztankóné Steflik Éva
 nyári táboraztatás
középiskolások számára:


angol nyelvoktatás csütörtökönként a végső
cél a nyelvvizsgára való felkészítés. A vizsga
költségeit, továbbá a nyelvtanárt - Hujbert
Gellért - a pályázat finanszírozza .

2018. nyarán a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, Nézsa 89 millió Ft támogatásra tarthat igényt, így ennek megfelelően sikerült az eszközöket is beszerezni. Ez magába foglalja az óvodapedagógusok fejlesztését; érzéksegítő tréning,
hatékony kommunikáció elősegítésére irányuló
tréning, konfliktuskezelés, szakmai műhely kialakítása. Az általános iskolánkban ösztöndíj pályázat meghirdetése a hátrányos helyzetű gyermekek
számára. Továbbtanulási kiállítás megtekintése
Vácott a 7. és 8. osztályosok számára, melynek
költségeit szintén ezen pályázati keretből valósítottuk meg.
A pályázat keretein belül megvalósuló programok mindegyike INGYENES, érdeklődni a
www.nezsa.hu honlapon, Nézsa Facebook oldalán, papír formában a plakátokon, bővebb információt kérni pedig a Polgármesteri Hivatalban
lehet.
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Kedves nézsai Szépkorúak!
Néhány szót szeretnék szólni a november
hónapban a település egyik legfontosabb rendezvényéről az idősek napjáról.
Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a
lelkünk mutassa meg mennyinek érezzük magunkat.Furcsa természet az ember. 20 éves
korunkban a 40 évest már öregnek gondoltuk,
aztán ahogy telnek az évek úgy tolódik ki ez
az időpont a 70-re, 80-ra sőt tovább.

A rendezvény lebonyolításhoz szeretém
segítőim munkáját megköszönni külön kiemelném a Nézsai Főzőkonyha nagyszerű munkáját , akik évről évre finomabbnál finomabb
ételeket készítenek. Ebben az évben a menü
májgaluska leves, Óvári szelet hagymás tört
burgonyával, valamint a desszert túrós sütemény. Köszönöm Nézsa község díszpolgárának, Prontvai Sándornak a 150 szeletes tortát,
amit a szépkorúak egészségére ajánlott fel.

Kedves Nézsaiak!
December 9-én vasárnap tartottuk a Mikulás ünnepséget községünkben. Fellépett Burai
Milán bűvész és az Iszkiri zenekar. A műsor
közben kézműves foglalkozás, adventi vásár
volt a Művelődési Ház előterében, illetve a
megfáradt szülők kenyérlángost, forralt bort és
teát vásárolhattak.

Szemükben a szeretet, arcukon mosoly.
Az életszeretet, a kedvesség és a bölcsesség
mindenkit fiatalon tart. Nem számít az ősz haj,
a ráncok, fiatalságuk belülről árad. Mindnyájuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket,
törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást!
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik
szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, és szeretetükkel.

A 2018. november 25-én tartott ünnepségen igen szép számmal megjelent Nézsa idősebb generációja.. Igyekeztünk színesebbnél
színesebb programokkal meglepni vendégeinket. Az óvodások, és iskolások műsora után a
Bujáki Hagyományőrzők egy népdalcsokorral
mutatták be aszínes népviseletüket, majd a napot megkoronázta Blaskó Bernadett operettelőadása. A közel 1 órás operett gálán két
vendégénekes, valamint két vendégtáncos is
fellépett, igazán jó hangulatot teremtve.

2018. esztendejében az utolsó falusi rendezvényünk
a
Falukarácsony,
melyet
2018.12.20-án csütörtökön tartunk a hagyományokhoz híven a nézsai Művelődési Házban
délután 5 órai kezdettel. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Az év hátralevő részéhez mindenkinek
kitartást, sok örömet, továbbá ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Styevó Gábor
Polgármester
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A 25 éves Jasienky klub…
A Jasienky /Őszirózsák/ klub 25 éve alakult meg. Az évforduló megünneplésére december 8-án került sor az iskolában.

kumentum filmet az utókor számára. Jó volt
látni azokat az embereket, akik annak örültek, hogy együtt vannak.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Styevó Gábor polgármester, Rados László plébános, és Kucsera Andrásné a szlovák önkormányzat vezetője. Az első klub 25 éve alakult meg, amelynek 56 tagja volt. A mai
klub létszáma 24 fő.
Reméljük, hogy a mai klub létszáma is
növekedni fog. Hetente találkozunk és ezek
a közösségben eltöltött órák adnak erőt a
mindennapi munkáinkhoz.

A jubiláló ünnepségen külön köszöntöttök a 90 éves Ilonka nénit (Gyetvan Pálné),
aki a régi és jelenlegi klub tagja volt egyaránt.
Az ünnepség alatt levetítettük azt a filmet, amely a régi klub összejöveteleit mutatta be. Mindenki meghatódva nézte azt a csodálatos közösséget, és elhatározásra került,
hogy a jelenlegi klubról is készítünk egy do-

Szobonya Istvánné
Csoportvezető
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...ÚJRA ADVENT …
…újra karácsonyi vásárok, adventi koszorúk készítése, ajándékok beszerzése,
versenyszerűen a családi házak bejárati ajtók giccses díszítése, a homlokzati mikulás
figurák kirakata, műfenyők kínálata, a házi
kínai villogó fények nehézkes kihelyezése, ezer és ezer hiába való probléma és
munka, és fölösleges pénzkidobása… De
az újra adventről, egy különleges készületről megfeledkezünk.
Ahogy nem ismerjük, nem foglalkozunk a múlttal, nem teszünk számadást a
letűnt esztendőről, ugyan úgy fikarcnyit
sem érdekel a jövő. Ahogy Thomas
Mann, József és testvérei világhírű regényében írja: „Mélységes mély a múltnak
kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” Ilyen a mai ember, mély a múlt, feneketlen, ki emlékszik rá, vagy inkább ki az a
mai modern, felvilágosult ember, aki szeretne vissza emlékezni a régiekre? Mi már modernek vagyunk... Kit érdekel mi volt tegnap, mit csináltam tegnap, mi volt benne a
jó vagy a rossz… Nem, nekünk itt van a ma,
a reklámok világa, amitől hamis boldogság
érzetünk van. Mert ez a trendi, ez kell nekem a gyereknek, a családnak… Régi latinok ezt így fejezték ki: „Carpe diem”
Vagyis élj a mának, használd ki az időt! S
ezek vagyunk mi, nem kell a múlt, mert a
jövőt saját életvitelünkkel, kényelmünkkel
már elkezdtük lerombolni. Sem múltja nincs
a mai embernek, de szomorú, már jövője
sincs. Mi lesz a mai gyermekeinkkel, milyen
életet hagyunk rájuk? Mi lesz a jövőben?
Tudnak majd gyerekeink, unokáink ünnepelni? Egyáltalán lesz e még ünnep, advent
karácsony, húsvét? Aki figyeli a világ történéseit, tisztában van vele, hogy mindezek
szívbe markoló kérdések és hatalmas kérdőjelek…És szomorú kérdőjelek, baljóslatú
megérzések..

5. oldal

Az adventi időszak nem csupán a csendes, meghitt karácsonyra készít fel, sőt igazából nem is arra. Az Advent jelentése, Úrjövetel, a végső napok Úr eljövetele. Nos,
erről feledkezik meg a világ, sőt még mi keresztények is. Nem a házdíszítés, nem a fények, nem a mikulások fontosak, hanem az
imádságos várakozás.

Advent, ez a pár hét, ahogy az utóbbi
időkben még inkább figyelmeztet minket.
Legyetek készen, így várjátok az Isten Fiát.
Várjuk őt kisdedként a betlehemi jászolban,
az éjféli misén énekkel, imádsággal, de várjuk őt, a múltunk megbecsülésével, a betlehemes gyerekek betlehemezésével, azok
családi házunkba való befogadásával, az adventi hajnali misékkel, hogy a még meglevő
múltunkból tudjunk jövőt építeni, tovább
adni értékeinket, imádságainkat, énekeinket,
hagyományainkat, hogy ne csak a mának,
hanem sokkal inkább a jövőnek éljünk.
Hogy unokáink is, ahogy még mi, tudunk
ünnepelni, ünnep által találkozni egymással,
szeretni egymást, karácsonykor megbocsátani, és jókedvűen szeretettel ünnepelni és lenni, ők is ezt tudják megélni és átélni.
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liográfiákban böngészni, keresgélni

Hírek a Könyvtár tájáról

9.

A Könyvtár amióta működik, nem csak
könyvtár, hanem kezdetben teleház is volt. A
teleházakból később eMagyarország-pont lett.
Most pedig Digitális Jólét pont.
Bizonyos tekintetben sok nem változott,
ugyanott vagyunk, ahol eddig – csak a két
helyiség funkciója cserélődött fel, a kisebbik
helyen vannak a könyvek, a nagyobbik terem
több feladatot is ellát azon kívül, hogy olvasóterem.
Azzal, hogy Digitális Jólét (DJP) pont is
lettünk, kaptunk új eszközöket, laptopokat,
projektort, multifunkciós eszközt, szóval kicsit korszerűsödött a „géppark”.
Mit lehet csinálni a DJP pontokon?

tanfolyamokon részt venni, ahol
a „digitális írástudást” meg lehet
szerezni, vagy ha már van, tovább lehet fejleszteni

S ha már internetezünk, és könyvtárban vagyunk, böngészni lehet különböző
adatbázisokban, könyvtári katalógusokban, és ha megtetszik egy könyv ezekből,
akkor – beiratkozott olvasóinknak – segítünk abban, hogy a más könyvtárban fellelhető dokumentumot átkérjük hozzánk.
Hamarosan közzétesszük, mikor szervezünk számítógépes tanfolyamokat,
azokon milyen témákat fogunk megbeszélni, jelentkezni, érdeklődni a könyvtárban lehet nyitvatartási időben.
Nyitva tartási idő:
Hétfő: 8:00-14:00

Természetesen lehet internetezni,
segítséget kapni

Kedd: 12:00-17:00

1.

ügyintézéshez, elsősorban az online
felületeken végezhetőekhez

2.

közműszolgáltatóknál
ügyintézésre
váltáshoz,
számlázáshoz

3.

ügyfélkapu nyitásához, ügyfélkapus
ügyintézéshez

4.

álláskeresésben – önéletrajz írása,
álláskereső portálok böngészése stb.

5.

e-bankoláshoz

6.

digitális adataink védelméhez, egyáltalán, adatvédelemhez

7.

biztonságos internetezéshez, eszközhasználathoz

8.

adatbázisokban, tudástárakban, bib-

ee-

Szerda: 14:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00
Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon
a könyvtár zárva tart!

Szarka Péter
Könyvtáros
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Köszönet a Véradóknak!
A Véradók Napja különleges ünnep. Az
emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége az
önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik. A
Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a
térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500.000
egység vér kell, ehhez évente közel fél millió
önkéntes embertársunk véradományára van
2018-ban Nézsai véradóink közül hét juszükségünk.
biláló véradónkat köszöntjük és jutalomban
részesítjük név szerint:
60-szoros véradásért: Kár páti J enő
50-szeres véradásért: Fehér Fer enc
40-szeres véradásért: Blaskó Kár oly
25-szörös véradásért: Nagy Attila
10-szeres véradók: Behányi Mónika,
Mrázik Leontina, Petrován Attila
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget és jó egészséget kívánunk mindanynyijuknak!

A Nézsai Vöröskereszt Alapszervezete
évente három alkalommal szervez véradást a
kilencvenes évek közepétől. Évente 100-120
„Mintha az ég is mosolyogna, ahol emvéradó nyújtja karját az önzetlenség jegyében, ber-emberen segít, ahol a szeretet hálója
hogy segíteni tudjon rászoruló embertársain. szinte mindenkit bekerít.”
Nézsán ez nagyon jó szám, de mindig szükség
van a fiatal utánpótlásra. Példaértékű, hogy
ilyen szép számadatokról tudok beszámolni.
Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és
Településünk lakói mindig tettre készek és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánok,
jönnek, amikor csak tehetik és egészségük minden kedves véradónknak!
megengedi. Célom, hogy minél több fiatal kövesse a jelenlegi váradókat és ők is bátran részesei lehessenek ennek a felemelő és megfizethetetlen önzetlen segítségnyújtásnak. Ezért
Kovácsné Bóbis Klaudia
minden évben immáron 15 éve, hogy az önNógrád Megyei Vöröskereszt Nézsai
kormányzatunk segítségével véradók napja
Alapszervezetének elnöke
alkalmából köszöntjük jubiláló véradóinkat az
alapszerveztünk tagjait, valamint a támogatóinkat.

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

e-mail: polgarmester@nezsa.hu

8.oldal

Nézsai Hírmondó

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester
Honlap: www.nezsa.hu

e-mail: polgarmester@nezsa.hu

