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Nézsa Községi Önkormányzat hírei

Digitális kompetencia

2018 óta folyamatosan működő pályázat
egyike az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek. Örömmel tudatom a községgel, hogy gördülékenyen működik. És néhány
fénykép a programokról:
Angol nyelvoktatás általános iskolásoknak

Színjátszó szakkör

Csapatjáték

Általános iskolások mentorálása
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Természetismereti szakkör

Tánc oktatás általános iskolások számára

Másik pályázatunk melyet, szintén sikerült 2018-ban elindítani az „EFOP-3.7.316—Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása.”.

Úszás oktatás

Zeneovi program

Hazánkban a kulturális intézmények átszövik az ország minden területét, ezáltal
szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel támogatni tudják az egész életen át tartó tanulást, s működésükre különösen jellemző,
hogy a felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, több szempontból is
hátrányos helyzetű emberekkel kerülnek
rendszeres kapcsolatba, ezáltal lehetőség nyílik a bevonásukra.
A kulturális intézmények elérnek, aktivizálnak olyan társadalmi csoportokat és egyéneket is, akik más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek stb.
számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével,
informális tanulási alkalmak és nem formális
képzések megvalósításával fontos alapozó,
ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthetnek és
töltenek be intézményeink. „„Az egész életen
át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a
nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal
minden formális, nem formális és informális
tanulást.
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Pár fotóval szeretném szemléltetni ezen
pályázat keretein belül megvalósult programokat Nézsa községben:
Szabás—varrás tanfolyam

Zárásként szeretettel és tisztelettel hívom és
várom Nézsa község lakóit az 1848/49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésre. Ünnepi műsort a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák
Nemzetiségű Általános Iskola ad, a megemlézést Styevó Gábor polgármester nyitja meg.

Énekkar
Helye: Nézsa Művelődési Ház
Ideje: 2019. március 14. (csütörtök)
17 órától szentmise a templomban
17:30 megemlékezés a Művelődési Házban
Ünnepeljük együtt Március 15-ét!
Kézműves szakkör

Styevó Gábor
polgármester
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A szent 40 nap
Az egyházi liturgikus évnek két kiemelkedő időszakát ünnepeljük, az egyik a
karácsonyt megelőző 4 hét; az advent, a másik
a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt.

Nagyböjt ideje mindenkit, aki komolyan
veszi életét, még annak is akinek célja ismeretlen, orvosságot kap e kínos kérdésre, az üres élet
érzésére. A szent 40 nap lehetőség mindenki számára, hogy magunkban, aktuális életünkbe, állapotunkba nézzünk. Lehet, nyugtalan az életünk,
ahogy Szent Ágostoné is volt. Lehet csalódottak
vagyunk, valakiben vagy valamiben. Ha csupán
egy ilyen szunnyadó érzés is található bennünk,
akkor a szent 40 nap bennünket is hívogat. Egy
lehetőség az elcsendesedésre, magunkba fordulásra.
Ha ismerjük az újszövetségi szentírást,
maga az Úr Jézus is, mielőtt elindult volna élete
célját beteljesíteni, 40 napra a pusztába vonult
elcsendesedni, felkészülni, békét nyerni.

A kettő közül az utóbbi különleges,
szent helyet foglal el a kereszténység életében. Mert a nagyböjt a legfőbb keresztény ünnepre a húsvétre készít fel, Krisztus feltámadásának ünnepére. Így alakult ki, hosszú évszázadokon át a zsidó-keresztény kultúra.
Ahogy a zsidók az egyiptomi rabságból történő kiszabadulást ünneplik ezen az ünnepen, a
keresztények pedig a halál és a bűn rabságából való megszabadulást ünneplik. E két egyik, a másik vallásra épülő kultúra hívei
ugyanazt vallják az élet értelméről.
Miben rejlik az élet értelme? Szeresd
Uradat , Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, felebarátodat, mint önmagadat. ( Mt
22,37-39)
A nagyböjt szent 40 napjához közeledbe ebben a jézusi kijelentésben rejlik az értelem, mindennek a kulcsa. Mert a kulturált ember keresi az életének értelmét. Lehet, sokan
közülünk, ismerőseink, barátaink között mindent a könnyű élvezetek világában vélik megtalálni. De a valódi kérdés őket is érdekli. Hol
a helyem? Mi az élet értelme? Hasonlóképp
mint Szent Ágostonhoz , az egyháztanítóhoz..
Ismerjük élete történetét, ahogy híres írásában
a Vallomásokban ír. Kicsapongó élete volt ,
de kereste életét, annak értelmét, s végül ezt
Istenben találta meg.

Tegyünk mi is így, hogy a szent 40 nap
közelebb vigyen saját magunk megismeréséhez,
a másik megismeréséhez, és életünk értelmét, a
belső harmóniát ki tudjuk alakítani szívünkben
és lelkünkben egyaránt.

Rados László
plébános
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Hírek a könyvtár háza tájáról
Zajlik a könyvtár állományának karbantartása. Sok könyvet, ami már csak „alvó” állomány
folyamatosan vonunk ki az állományból. Ezek
pótlása részben saját forrásból történik, részben
pedig a szolgáltató Balassi Bálint Megyei
Könyvtár helyez ki tartós letétbe új könyveket.
A tartós letétben lévő dokumentumok egy része
ifjúsági irodalom – iskolai kötelezők, ajánlottak,
ifjúsági szórakoztató irodalom – illetve ismeretterjesztő könyvek. A szórakoztató irodalom továbbra is a csereállományban szerepel, az itt lévő könyvek egy részét nagyjából kéthavonta
frissítjük.

Várunk minden olvasni szeretőt, iratkozzanak be – ha még nem tagok -, böngésszenek,
olvassanak, garantáltan jobb és hasznosabb szórakozás, mint a tévé…
Tovább folytatódik a MAGÉBRESZTŐ sorozat.


Március 20-án Raffay Ernő történész
lesz a vendégünk, a téma – szokás
szerint – rázós lesz: A Magyarországra irányuló galíciai bevándorlás körülményei, következményei.



Április 24-én Miklósvölgyi Jánost
hallgathatjuk meg, a téma: Ábel útján
- az isenheimi oltár üzenete. Pozitív
üzenet a feltámadás ünnepe utánra.



Május 22-én különleges vendégünk
lesz: Waszlavik László Csontváry-

képmeséit hallhatjuk – szokatlan téma
attól, akit a nagyközönség nem ilyen
tekintetben ismer.


Június 15-én pedig különleges alkalommal készülünk megemlékezni
Csontváry Kosztka Tivadar, a magyar
festőzseni halálának 100. évfordulójáról: CSONTVÁRY 100 – tervezett –
címmel egész délutános sorozatot
szervezünk, Előadóink lesznek Pap
Gábor művészettörténész, Miklósvölgyi János festőművész, Szántai Lajos
művelődéstörténész.

A Könyvtár DJP pont is: elsősorban eügyintézéssel, önéletrajz-írási segítséggel,
számítástechnikai oktatásokkal várjuk az érdeklődőket. Most zajlik a „Digitális nyugdíjasklub” sorozatunk, a következő, március
közepétől tervezett programban a fiatalokat
várjuk, a „Biztonságos internetezés, az internet veszélyei” programmal.
Bár az internet, a TV nagy konkurencia,
azért ismét nekifutunk a KÖNYVTÁRMOZI
programnak. Olyan, a program keretében szabadon megnézhető magyar filmeket igyekszünk műsorra tűzni, amelyek kedvencek voltak, ugyanakkor nem ismétli ezeket minden
tévécsatorna. Részletek, a következő vetítés
időpontja a Könyvtár Facebook-oldalán és a
www.nezsa.hu oldalon.

Szarka Péter
Könyvtáros
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