
NézsaiNézsaiNézsai   
Hírmondó 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk Nézsa község lakóit 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezett községi megemlékezés-

re, melyet 2015. március 13-án pénteken 

16 - kor tartunk, a  Művelődési házban.  

Program: 

 - Ünnepi beszéd 

 - Iskolások műsora 

 - Koszorúzás 
 

Mindenkit szeretettel vár Nézsa Község Ön-

kormányzata! 

         Styevó Gábor 
            polgármester 

2015. március. A Nézsaiak Közéleti lapja IV. évfolyam 1. szám. 
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Nagyböjt 

Nagy Szent Vazul egyházatya a követke-
zőket írja a húsvét ünnepét megelőző nagyböjti 

időről: „Az életünket őrző angyalok szorosabban 
állnak azok mellett, akik böjttel tisztítják lelküket, 
mennyivel inkább ebben az időben, midőn az 

egész földkerekségen kihirdetik a böjtnek dicsére-
tét… Ne zárja ki hát önmagát senki a böjtölők so-

rából…”   

De miért is fektet Egyházunk ily nagy 
hangsúlyt a húsvétot megelőző negyven napnak? 

Azért, mert Húsvét keresztény mivoltunk alapja, 
legnagyobb ünnepe. És ünnepelni csak az tud iga-
zán, örülni és ünnepelni csak az tud szívből, aki 
készül az ünnepre. Nem csak külsőleg, hanem 

bensőleg. Ehhez segít a nagyböjt. Mi is a böjt? 
Mire jó? Mit használ, mi az értelme? Tapaszta-
lom, hogy gyermekeknek milyen nehéz elmagya-

rázni a böjtölés, a böjt, a lemondás lényégét. De 
mi felnőttek is nehezen értjük. A böjt lemondás 
valamiről, ami kedves a számomra. Lemondás 

valamiről az Isten iránti szeretetből. Maga az Isten 
állt elő példával, amikor lemond isteni erejéről, és 
emberré lesz, mikor Betlehemben egy asszonytól 

születik. Ez az isten-ember minden nehézséget, 
emberi örömet és szenvedést megtapasztal, megél. 
A negyven napos böjt is az emberré lett Jézus 

pusztai, negyven napos böjtölését követi. A böjt 
nem feltétlenül a „has” böjtölését jelenti. Nem 
csupán egyes ételektől, italoktól való tartózkodás, 

mértékletesség. Hiszen a böjtnek számtalan for-
mája lehetséges. Lehet böjtölni szemeinkkel, füle-
inkkel. Ilyenkor nagyböjt szent idején próbáljuk 

lekapcsolni a televíziót, rádiót, (ne csak próbáljuk, 
de tegyük is meg), és halljuk meg a csendben Is-
ten hozzánk szóló szavait. Sajnos,  

olyan világ vesz bennünket körül, hogy fiatalja-
ink egy-egy hosszabb áramszünet esetén leblok-

kolnak, nem tudnak az így felszabadult idővel 
mit kezdeni. Ha nem működik a számítógép, ha 
elérhetetlen az internet összeomlik szerény vilá-

guk. Folyton internet hozzáférést keresünk, mint-
ha anélkül nem létezne a valóság. Persze az ilyen 
böjtölés, a szemek, fülek böjtölése nem egyszerű-

en a zavaró zajok kiiktatása, hanem befogadás is 
kell hogy legyen. Isten nem tud a zajos, kusza 
életünkben megjelenni. Nem halljuk meg szavát. 

Isten a csendben keres minket, a csendben halljuk 
meg őt. Erre az „isten-hallásra” ad bőséges teret a 
nagyböjti idő. Tudjuk Isten befogadni, megoszta-

ni Őt, s ez formál új emberré, s teszi majd üdvös-
ségessé húsvét ünnepét.     

Ugyanakkor a böjt az ima a jótékonykodás 
kiemelt ideje is. Keresztény mivoltunkból adódik, 

hogy segítünk, próbálunk segíteni a rászorulókon. 
Kalkuttai Teréz anya Indiában segítette a betege-
ket, kitaszítottakat. Szent életet élt. De ha mik-

roszkóppal keresnénk is, nem látjuk nyomát mun-
kájának ott Kalkuttában. Csak porszem volt Isten 
nagy tervében, de tette, amit a lelkiismerete pa-

rancsolt, és példakép lett. A böjti időszak minket 
is lelki munkára hív. Ne akarj nagy dolgokat, de 
találd meg saját csendedben Istent, hogy őrző an-

gyalaid melletted legyenek. Ha egy mikroszkóp-
nyi lépéssel közeledhetünk Istenhez, már érdem-
szerző lesz nagyböjtünk, és tiszta örömmel ünne-

pelhetjük majd a legnagyobb ünnepet, a vasárna-
pok vasárnapját, a Húsvétot.  

                                        Rados László      
                                              plébános 

Szlovák Nemzetiségi  Önkormányzat Hírei 

 A Szlovák Önkormányzat megemlékezett 
Szobonya Istvánné 70. születésnapjáról január 20

-án. 
      Január 29-ig három pályázatot adtunk az 
EMMI-hez. 

 Támogattuk anyagilag a február 7-én meg-
tartott Katolikus Jótékonysági bált, ahol a 
Jasienky Klub énekelt is. 

  

 A Mikszáth Kálmán Általános Iskola jóté-
konysági bálját is támogattuk anyagilag. 

 Márciusban a Gyermeki Csodakert Óvoda –
Húsvéti kézműves foglalkozásaihoz adunk anya-
gi támogatást. 

 Kézműves foglalkozást szervezünk felnőttek-
nek március végén. 

                             Kucsera Andrásné  
          elnök 

2. Nézsai Hírmondó 
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Nézsa Községi Önkormányzat Hírei 

2015-ben további felújítások az Óvodában 
 

 Nézsa Község Önkormányzata a 2014. áp-
rilisában pályázatot nyújtott be az óvoda felújítá-
sára az "KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FE-
LADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNY FEJLESZ-
TÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA"  melyet Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter támogatásban részesí-
tett. 
 A támogatás mértéke 24.971.160 Ft, ami-
hez 20% önerő párosul, és így közel 31.213.950 
Ft-ból újul meg az óvoda épülete. 
 A felújítás során az épület födém- és hom-
lokzati szigetelést kap, megújul az épület villa-
mos hálózata, és a konyha teljes gépészete. Az 
új gázüzemű sütő-főző berendezések, és elszívó 
rendszer kerül beépítésre. A tető szerkezetre pe-
dig napkollektor kerül mely az épület használati 
meleg vizét fogja biztosítani.  
 A közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
reményeink szerint nyáron elkezdődhetnek a fel-
újítási munkák és az új nevelési év kezdetekor 
pedig már egy megújult, megszépült óvoda várja 
a gyermekeket és az ott dolgozókat.  
 

Közmunkaerő program Nézsán: 

 
 2014. december 1-el indult a téli közmunka 

program. Az elmúlt három hónapban az önkor-

mányzat által alkalmazott munkások számos kije-

lölt feladatot teljesítettek. A viszontagságos idő-

járás és heves esőzések miatt a Park út és a Dózsa 

György út esővíz elvezetését oldották meg, vala-

mint sorra került a kazánház lomtalanítása. A la-

kossági bejelentések alapján a régi szeszfőzde és 

területét tisztították meg, és tevékenyen részt vet-

tek rókák befogásában is. Felszámolásra került a 

kazánház mögött felhalmozódott kerti-, és egyéb 

hulladék lerakó is. Az erdészet által leszállított 

tűzifát, közmunkásaink több napos megfeszített 

munkával sikeresen eljuttatták a rászoruló csalá-

dok részére. 

 A Reviczky kastélyhoz tartozó 5 ha-s park 

teljes területe megtisztításra került. A park rende-

zés folyamán keletkezet rőzse és vékonyabb fa az 

üzemben tartott kazánok fűtésére szolgál majd. 

          Az összeszedet és a kijelölt területre hor-

dott avar és száraz levél komposztálását is elvé-

geztük. Az így keletkező termékeny föld a jövő-

ben a községünk területén található, az önkor-

mányzat tulajdonában álló kertek és virág ágyá-

sok táplálását fogja szolgálni. A park részét kép-

ző tó rehabilitációja is megkezdődött. A rossz 

télvízi időjárás ellenére felújításra került az Ön-

kormányzat épületében található régi TSZ irodák 

egy része is.  

 A tavaszra való felkészülés keretei közt köz-

munkásaink egy része „park-gondozó” tanfolya-

mon vesz részt. Ezáltal lehetővé téve a Kastély-

park és a község területeinek jövőbeni szakszerű 

gondozását. 

       Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi, és  

   Polgárőr Egyesület Nézsa 

 

       2014-es átalakulás és újraszerveződés után 

az egyesület új tagokkal és feladatköreinek kibő-

vítésével kezdte meg a 2015-ös évet. A februári 

hónap különösen zsúfoltra sikeredet. Megkezd-

tük a polgárőr igazolványok igénylését,a járőrö-

zés megszervezését.  

       Pályázatot nyújtottunk be „Parlagfű irtása” 

témában, melynek eredménye március közepére 

várható. Lelkes önkénteseink ismét Önkéntes 

Tűzoltó tanfolyamra jelentkeztek. Az egyesület 

folyamatosan bővül, és igyekszik helytállni az 

előtte álló feladatoknak.  

 

 
 
 

Nézsai Hírmondó 3. 
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Az óvodai élet főbb eseményei 

  2015. január 29.-én ellátogattunk a Főváro-
si Nagycirkuszba. Ezen a hétköznapi délelőttön 
jelentős kedvezménnyel tudtunk jegyeket vásá-
rolni, s így egy emlékezetes és színvonalas elő-
adáson vehettünk részt! 
 Már az utazás előtti napokban sokat beszél-
gettünk a gyerekekkel arról, hogy hová fogunk 
menni, milyen közlekedési eszközzel utazunk, és 
hogyan kell viselkednünk… Az előadásról ké-
szült előzetes tájékoztató anyagot is nézegettük, 
és minden szereplőről elolvastuk, hogy ki, mit 
fog bemutatni. 
 Nagy izgalommal vártuk az utazás napját. 
Számolgattuk, mennyit kell még aludnunk. 
Amikor megérkeztünk a cirkusz épülete elé, min-
den gyermek csodálkozva figyelte a bejárat fölött 
csillogó díszekkel kivilágított nagy bohócot. Per-
cekig ezt nézték, csak lassan tudtunk tovább in-
dulni. 
 Bent az épületben egy hatalmas előtér foga-
dott bennünket, ahol még a lépcsőn lévő szőnye-
gek szélén is villogó fények cikáztak.  
S az előadás előtt néhány perccel elfoglaltuk a 
székeinket, s vártuk a csodát… 
 A zenekar játékával kezdődött az előadás, 
mely kicsit hangos volt, de mégis szép és külön- 

leges. (Ez a hanghatás nem mindennapi élmény 
volt a számukra). 
       Azután jöttek sorban az előadók egymás 
után.  
       Az artisták és a különféle erőművészek 
között az állatokkal bemutatott ügyességi játékok 
és tornagyakorlatok voltak a legérdekesebbek. A 
többféle nagyságú és fajtájú kis kutyák ügyesen 
futkároztak az akadályok között és még a lovak 
hátára is felugrottak. Az elefánt igazi meglepetés 
volt a számunkra, ahogy hatalmas termetével és 
díszes ruhájában bevonult a porondra.  
        A gyerekek nagyon várták a bohócot, 
amely „a nagymama” képében meg is érkezett és 
sokat viccelődött a nézőkkel. Az előadás alatt 
többször is visszajött és mindig megnevettetett 
bennünket. 
 
       Az Alsópetényi és a Legéndi tagóvodánk 
néhány kis óvodása is eljött velünk az óvó nénik 
kíséretében. 
       Erre a napra háromszori (tízórai, ebéd, 
uzsonna) hideg élelmet kaptunk a  konyháról, 
melyet a dolgozók egyenként becsomagolva el-
készítettek a számunkra, köszönjük szépen! 

 

Nézsai Hírmondó 4. 
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 2015. február 11.-én szerdán tartottuk meg 
a farsangi mulatságot. Már hetekkel előtte készül-
tünk: versekkel, énekekkel és vidám játékokkal 
vártuk ezt a napot. Álarcokat és szemüvegeket 
festettünk, valamint színes papír füzéreket készí-
tettünk, hogy ezekkel is ünnepélyesen díszíthes-
sük a csoportszobákat és a faliújságot. 
 Aznap reggel nagy izgalommal vártuk egy-
mást, vajon kit fogunk felismerni a jelmezében és 
kit nem? 
 Hát volt nagy meglepetés… A lányok her-
cegnők, királylányok, tündérek  stb. voltak, a fiúk 
pókember, batman, és egyéb mesehősök, állatok 
jelmezébe bújtak. A tízórai után a kis-középső és 
a nagy-középső csoportos gyermekekkel együtt 
folytatódott a farsangi mulatság.  
 Egyenként mindenki bemutatkozott a jel-
mezében, majd közösen megtapsoltuk egymást. 
Mindenkinek ötletes és szép jelmeze volt, melyet 
alaposan szemügyre vettünk és közben Szilvi 
daduka le is fényképezett bennünket. 
 Ezután következett a táncolás és az ügyes-
ségi játékok, melyet mindenki kedvére végezhe-
tett. Vidám és boldog gyermekek mulatoztak ezen 
a délelőttön, öröm volt őket nézni, s velük együtt 
bohóckodni. 

       Köszönjük a kedves szülők fáradozását, 
hogy ilyen szép és ötletes jelmezeket készítettek 
gyermekeik számára, valamint köszönjük a sok 
süteményt, gyümölcsöt és gyümölcslét, mellyel 
„megédesítették” ezt az ünnepnapot. 
 
       Valamint köszönjük a Polgármester Úr-
nak és az ügyes konyhai dolgozóknak az ünnepi 
tortát, és végül köszönöm munkatársaimnak a 
sok segítséget, mellyel ezt a napot széppé és em-
lékezetessé tehettük gyermekeink számára! 
 
       S mivel néhány kisgyermek betegség mi-
att nem vehetett részt ezen az ünnepségen, ezért 
egy héttel később, február 17.-én „Pót – farsan-
got” tartottunk a kis-középső csoportban. Erre a 
napra újra felvettük a jelmezeinket, s ismét vidá-
man szórakoztunk.  
 

                                     Köszönettel: 
 
               Petyerák Mária   
                                                                 óvodavezető 

Farsang az óvodában… 

Nézsai Hírmondó 5. 
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A Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola hírei 

 Iskolánkban a karácsonyi  ünnepkör az ad-

venti délelőttökkel indult: a négy adventi gyertyát 

az alsó tagozatosok, tanítóik vezetésével gyújtot-

ták meg, és műsort adtak elő, nemcsak az iskolá-

ban, hanem vasárnaponként a templom előtt a 

Szent Jakab szobornál is. 

 A hagyományos szlovák karácsonyi rendez-

vény a templomban és az iskolában is megrende-

zésre került. A 2014-es évünk utolsó hetében ad-

venti témahetet tartottunk, amelynek témája a 

pásztor életmód volt. 

 December 19-én délelőtt kavalkádot ren-

deztünk, kézműves és sport foglalkozás kereté-

ben, este a falukarácsonyon szép műsort produ-

kált az alsó tagozat. 

 Iskolánk névadójának, Mikszáth Kálmán-

nak születésnapján, az író szülőházánál, 

Szklabonyán tisztelegtünk az emlékezés koszorú-

jával, amelyet a Duna Tv is közvetített. A 4. és az 

5. osztály képviselői Mezei Csilla tanító néni és 

Sztankóné Steflik Éva tanárnő vezetésével tekin-

tették meg a kiállítást. 

       A középiskolai felvételi írásbeli vizsgán 

2015. január 17-én a 8. osztályosok vettek részt. 

Jó eredményekkel büszkélkedhetünk. 

       Félévi bizonyítványokat 2015. jan.22-én 

kapták meg tanulóink. 

       Farsangi rendezvényünk 2015. február 13

-án nyitótánccal kezdődött, amely egy lendületes 

keringő volt. A parádés műsoron minden osztály 

szerepelt, a műsort a 8. osztály szüleinek 

„lábbalett” előadása zárta. 

       2015. február 25-28 között a diósjenői 

Szentgyörgyi Általános Iskola területi versenye-

in veszünk részt: a mesemondó versenyen, az 

irodalmi vetélkedőn és a focikupán.  

 

 

                                     Sztankóné Steflik Éva 
        tanárnő 
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BOZSIK PROGRAM Nézsán 

Utánpótlás nevelés az MLSZ támogatásával 

 A Bozsik-program fő célkitűzései a tehet-

ségkutatás és a tehetségek fejlesztése. Ennek el-

érése érdekében a szövetség egységes, átlátható 

rendszert hozott létre, amely naprakész, hiteles és 

ellenőrizhető formában regisztrálja a programban 

résztvevő labdarúgókat. 

 Magyar Labdarúgó szövetség által adott 

támogatói pénzből sikerült a gyerekeknek egyfor-

ma szerelést venni, amit nagy örömmel használ-

nak. A felkészüléseken 28 gyermek vesz részt 

heti két edzéssel, (hétfő, péntek). A fiatal focistá-

ink U7, és az U9 korosztály pályára lépett Nőtin-

csen és Szendehelyen.  

       U11 csapat Nógrádon és Szendehelyen 

küzdöttek meg az ellenfelekkel. Az edző bácsik 

segítségével (Rapavi Péter és Zachar Zénó Káz-

mér) a gyerekek nagy lelkesedéssel, és elszánt-

sággal veszik az előttük álló akadályokat. 

       Köszönjük szépen az edzők munkáját, és 

az anyagi támogatást, amiből a csapat részére 

labdákat vehettek. 

 

       Sok sikert kívánunk a csapatoknak és ki-

tartó munkát a továbbiakban! 

Nézsai Hírmondó 7. 
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Március - Böjtmás hava 

 Március az év harmadik, 31 napos hónapja 
a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a 
háború római istenéről kapta. Az ókori Rómában 
szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez idő 
tájt indítják. Az ókori görög kultúrában a márci-
ust „Anthesterion”-nak hívták. A 18. századi 
nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi 
kalendárium Böjtmás havának nevezi. 
 
 Március 12. Gergely napja. Gergely-járás: 
az iskoláskorú gyermekek országosan ismert, 
színjátékszerű játéka. A nap ünneplését IV. Ger-
gely pápa rendelte el 830-ban. Elsősorban kö-
szöntő, adománygyűjtő célja volt. A diákok ezek-
ből az adományokból teremtették meg a tanulá-
sukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen a na-
pon vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvo-
nulásokat rendeztek. Gergely napjához időjárás- 
és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert mondás, 
miszerint ha ezen a napon esik a hó: "Megrázza 
még szakállát Gergely." 

       Március 18. Sándor napja. E naphoz kap-
csolódó mondás: "Sándor, József, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget!" 
       Március 19. József napja. A gyermek 
Jézus gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A 
három jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) 
szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb 
József napja. E naphoz fűződik az időjárás - és 
természetjóslás, sőt a haláljóslás is. Ezen a na-
pon érkeznek a fecskék. Ide kapcsolódik ez a 
kedves mondás: "Fecskét látok, szeplőt hányok!" 
 
       Március 21. Benedek napja. A bencés 
rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek 
napján zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek 
gyógyító erőt tulajdonítottak. 
 
       Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napja. Jézus fogantatásának ünnepe. E nap 
alkalmas a fák oltására, szemzésére. 
 

Képek a közmunkaerő program feladatairól. 

Nézsai Hírmondó 8. 


