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A szentek Isten színe előtt állnak 

     Az ókeresztény korból ránk maradt 

Diognétoszi levél következőkép jellemzi a ke-

resztényeket: „…Öltözködésben, táplálkozás-

ban és az élet más dolgaiban alkalmazkodnak 

az őslakók szokásaihoz. Csodálatos életformá-

val tűnnek fel. Saját szülőhazájukban élnek, de 

mint jövevények. Mindenben részt vesznek 

mint polgárok, és mindent eltűrnek mint idege-

nek. Minden idegen táj szülőföldjük, és minden 

szülőföld idegen nekik… A földön tartózkod-

nak, de országuk az égben van. A földi törvé-

nyeknek engedelmeskednek, de életmódjuk fe-

lülmúlja a törvényeket…” Mindenszentekkor 

azokat az elődeinket ünnepeljük, akik előttünk 

éltek, akár az ókereszténykorban, akár néhány 

évszázaddal vagy pár évvel előttünk. Azokat 

ünnepeljük, akik itt éltek, igazodtak a földi 

törvényekhez, mindenben részt vettek, de éle-

tüket nem földi módon rendezték be, hanem 

Isten törvényei szerint, az ősöktől tanult ke-

resztény hit szerint, Isten országa reményében. 

Voltak közöttük gazdagok és szegények, kirá-

lyok és szolgálók, gyermekek, felnőttek, fiata-

lok és idősek. Különböző emberek, más kultú-

rák, szokások és korok. Egy valami azonban 

közös volt bennük, összekötötte őket a keresz- 

tény hit és a keresztény reménység. Lehet kine-

vették őket kortársaik, gúnyolták őket, üldöz-

ték és irtották hitüket. Ők mégis bíztak hitük-

ben, boldogan éltek, mert ismerték Jézus taní-

tását:„Boldogok vagytok, ha miattam szidal-

maznak és üldöznek titeket, és hazudozva min-

den rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjong-

jatok, mert nagy lesz a jutalmatok a menny-

ben.” (Mt 5,11-12) 

     Jézus a boldogságokról szóló tanításában 

alapvetően máskép láttatja velünk a boldogsá-

got, mint mi azt földiesen elképzeljük. Sokan 

vannak, akik csak a földi keretek képzelik el a 

boldogságot. Hit és remény nélküli ember, ke-

resztény erkölcs nélküli társadalom, amely 

csak a földi boldogságot keresi előbb utóbb 

összeomlik, megcsömörlik és boldogtalanná 

válik. Elő példát mutatnak erre a nyugati társa-

dalmak. Hasonlítanak az egyik híres színészre, 

akik ezt mondta: Csak játszom csak játszom, 

csak boldognak látszom… 

 

 

Nézsai Hírmondó 

  Rados László 
          plébános 

Az adventi koszorú színei 

     Az egyik színmagyarázat szerint a gyertyák 
színe - a meggyújtás sorrendjében - kék, piros, 
fehér és lila. A gyertyák egy-egy vasárnapon-
ként érkező angyalt szimbolizálnak. A kará-
csony előtti negyedik vasárnap érkezik egy 
kék köpenybe öltözött angyal, hogy közelebb 
húzódjon az emberekhez. 

     A következő vasárnap piros palástú angyala 
már a tiszta szeretetet sugárzó embereket kere-
si. A harmadik vasárnap fehér angyal jön, ke-
zében fénysugarat tartva, és megérinti a sugár-
ral azt, akinek tiszta szeretet lakik a szívében. 
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, 
lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a 
mennybolton, és a béke dalát énekli. E daltól a 
földben szunnyadó valamennyi mag felébred, 
így újul meg tavasszal is az élet. 

     Létezik egy másik színmagyarázat is, ami 

sokkal népszerűbb és ismertebb napjainkban. 

A keresztény tanítás szerint az advent hagyo-

mányos színe a lila, a bűnbánat és a megtérés 

jelképe miatt. A koszorú négy gyertyája közül 

- a meggyújtás sorrendjében - az első, a máso-

dik és a negyedik lila, míg a harmadik, a közel-

gő ünnepet szimbolizál-

va: rózsaszín. 
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Nézsai Hírmondó 

     Nézsa Község Önkormányzata nevében el-
mondhatom, hogy a 2015-ös évben figyeltük a 
fejlesztési, és egyéb közösségi pályázatokat, 
valamint gondoskodtunk a korábban elnyert 
források elszámolásának pontos elkészítéséről, 
beadásáról. Egy 25 millió Ft-os Belügyminisz-
tériumi támogatásból újjá varázsoltuk a Nézsai 
Gyermeki Csodakert Óvoda épületét. A felújí-
tás során elvégeztük az épület homlokzati, és 
födém szigetelését, az elavult villamos vezeté-
kek cseréjét, belső festést-mázolást, a konyha 
teljes gépészeti felújítását, és új fűtési rendszer 
gázkazán cseréjét is, és több napkollektor ki-
építésére is sor került. 

 
     A tavasszal megjelenő pályázatoknál sike-
rült az újjáalakult Tűzoltó Egyesület részére 
100%-os azaz 4,9 millió Ft támogatásból egy 
Antonnio Carrero kistraktort szárzúzó adatper-
rel  beszerezni. Továbbá 10 millió Ft támoga-
tásból pedig egy Mercedes Vito 9 fős mikro-
buszt vásárolni. A pályázatok elszámolása  
megtörtént és látható milyen hasznos feladato-
kat végeznek a járművek a község érdekében 
is. 

 
     Útjaink felújításához több pályázatot is be-
adtunk melyek elbírálása még folyamatban 
van, mindamellett  a tél beállta előtt szeret-
nénk a legkritikusabb járdaszakaszaink felújí-
tást is elvégezni. 

 
     A közmunka programjaink egyik jelentő-
sebb mérföldköve, hogy térburkoló elemek 
gyártását is végezzük a régi magtár épületé-
ben. Az elkészül elemekből fogjuk tovább szé-
píteni falunk köztereit. 

 
   A települési önkormányzat az általa az el-
múlt egy évben végzet munkájáról december 
elején közmeghallgatás során ad számot, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
ezzel kapcsolatos meghívó a hirdető táblán 
lesz olvasható. 

  
     Nézsa Község, és további 7 Nógrád megyei 
település- Felsőpetény, Nógrádsáp, Legénd, 
Borsosberény, Szente, Bánk és Nőtincs- 
együttműködési megállapodást kötve csatla-
koztak a Szociális Földprogram pályázathoz, 
melynek gesztora Nézsa Község Önkormány-
zata lett.  
 

     A Szociális Földprogramot működtető tele-
pülési önkormányzatok szerepvállalásának erő-
sítése, a folyamatos működtetés fenntartásának 
hozzájárulásával. A program beindításával a 
területi hátrányok minimálisra csökkentése a fő 
cél. A kedvezményezettek aktivizálásával cél 
volt elérni a társadalmi felzárkóztatást, és a fog-
lalkoztatás javulását. 
     A „Szociális Földprogram Nézsa” projek-
tünkkel a vállalt céljainkat- úgy gondoljuk- el-
értük. Igyekeztünk kevesebb, de biztosabb vál-
lalásokat tenni, hogy ne kelljen a projektben 
teljesíthetetlen vállalásokról beszámolnunk. Ez-
zel is lehetőséget teremtve, hogy folytatni tud-
juk a már megkezdett munkát és a közfoglal-
koztatás biztosításával a települések mezőgaz-
dasági termelőképességét növeljük, a megter-
melt javakat hasznosítva új utakra vezessük tér-
ségünket. 
     Munkáltatói szempontból a projekt alatt ki-
alakult egy stabil munkavállalói csoport, akik 
munkavégzésük során megszerezték azokat a 
kertészeti növénytermesztési ismereteket, ame-
lyeknek alapján önálló munkavégzésre képesek. 
     Fentiek mellett megismerkedtek a kerti kis-
gépek kezelésével, üzemeltetésével, karbantartá-
sával, alapvető ismereteket szereztek a mező-
gazdasági kemikáliák használatáról, birtokában 
vannak az alapvető munka-, tűz- és balesetvé-
delmi ismereteknek, és azokat be is tartják. 
     A vetőmag-szaporító anyag 60%-át megter-
meltük.  
     A fóliasátrak beszerzésével új távlatok nyíl-
tak meg és a téli időszakban is megoldható lett a 
foglalkoztatás, amely hatására palánták termesz-
tésével a melegágyi növénytermelés is megvaló-
sult. 
     A projekt sikeressége kettős, hiszen egyrészt 
egy nehezen munkát kapó rétegnek lett stabil 
jövedelme, hasznos munkája, javuló életminősé-
ge. Valamint a parlagon heverő földek bevoná-
sával, a megtermelt növények hasznosításával 
hozzájárultak a közösség megélhetési költségei-
nek csökkentéséhez. 
  

  
 Finomabb, jobb, vitamindús helyben termelt 

élelmiszerek az étkeztetésben! 
                                                     
                                                     
                                                 Styevó Gábor 
                                                  polgármester 
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A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

II. félévi munkájáról 

Jutalomtábor  

részvevői 

     Július végén a Mátrába mentünk az iskola 4

-8. osztályos szlovák nyelvet tanuló diákjaival. 

A gyermekeket az iskola pedagógusai javasol-

ták, összesen 25-en voltunk. Mátraszentimrén 

a Darázshegyi Vendégházban volt a szállá-

sunk, onnan néztük meg a környék nevezetes-

ségeit. Voltunk Mátraszentistvánban, ahol lát-

tuk a síparadicsomot és a Vidróczki Csárdát; 

voltunk Galyatetőn a Kodály Kápolnában; 

Fallóskúton, a búcsújáró helyen; Kékestetőn- 

Magyarország legmagasabb pontján és a TV 

toronyban; Parádsasváron az Üveghutában, 

ahol láttuk az üvegfújók 

munkáját; Piszkéstetőn a 

Csillagvizsgálóban. Mát-

raszentimre nevezetessé-

geit a helyi Szlovák Ön-

kormányzat elnöke mutat-

ta be, valamint kézműves 

foglalkozásokon is részt 

vettünk. Utolsó nap Kis-

nánán vártak minket, ahol 

láthattuk a Szlovák Tájházat, a várat, a kovács-

műhelyt és a templomot. Természetesen estén-

ként szlovák foglalkozások keretében számon 

kértük a látottakat, vetélkedőket tartottunk. 

Szeretném megköszönni Szobonya Istvánné és 

Rusnak Attila tanárok segítségét. Segítséget 

pályázaton az EMMI-től és az Országos Szlo-

vák Önkormányzattól kaptunk. 

Remélem a jutalomtábor mindenkinek tetszett. 

     Szeptember 3-4-én az önkormányzat a 

Jasienky Klubbal Pozsonyban volt kirándulá-

son. Ehhez pályázaton szintén az EMMI-től és 

a MSZSZ-től kaptunk támogatást. 

     Támogattuk a „Gyermeki Csodakert” Óvoda 

és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola évindí-

tását, valamint lehetőségünkhöz képest a 63 

szlovák nyelvet tanuló nézsai gyermeknek 2000 

Ft/fő tanszertámogatást biztosítottunk. Folya-

matban van szőnyegvásárlás a templomba. 

     November 7.én a Művelődési házban Ta-

lálkozó-Stretnutie lesz 10 környékbeli szlovák 

önkormányzat részvételével.  

Fellépnek: Bánk, Szügy, Rétság táncosai, Le-

génd, Kisnána és Nézsa énekkarai. 

Adventi ünnepkör keretében az iskolában szlo-

vák délutánt tartunk, és a már hagyománnyá 

vált Szlovák szentmise is megrendezésre kerül, 

karácsony előtt, Betlehemes játékkal. 

     December elején kerül sor az éves Közmeg-

hallgatásra is.  

                              Kucsera Andrásné 
                           Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata    Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester     e-mail: polgarmester@nezsa.hu  
Honlap: www.nezsa.hu 

Nézsai Hírmondó 
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Képhez vagy ábrá-

hoz tartozó felirat 

A Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

programjai 

 

     2015. szeptember 7-11. között a szülői ér-

tekezletek zajlottak iskolánkban.  

     A falu szüreti mulatságát a 4. osztály tanu-

lóinak Pletykázó asszonyok című mesejátéka 

tette felejthetetlenné.  A mesejáték rendezője: 

Mezei Csilla tanítónő volt. 

     Iskolánkban megvalósításra kerül a Gyer-

mekek a mezőgazdaságban című pályázat, 

amelynek keretében az 5. és a 6. osztály tanu-

lói vesznek részt programokon. Megvalósítók: 

Szádoczkiné Miklián Mária és Pazsitni Tünde 

tanítók. 

     2015. szeptember 30-án Benedek Elek szü-

letésnapját ünnepeltük mesével, drámajátékkal.  

     A felső tagozat diákközgyűlést tartott ezen 

a napon  Németh Gábor igazgatóhelyettes és 

Sztankóné Steflik Éva vezetésével. 

      Iskolánk megválasztotta  diákelnökét: Tóth 

Virágot és elnökhelyettesét: Dános Szintiát, 

akik  6.osztály tanulói.  

Munkájukhoz kitartást, jókedvet és jó egészsé-

get kívánunk! 

     2015.okt.3-án a Legéndi szüreti felvonulá-

son vettek részt az alsó tagozat tanulói, tanító-

ik vezetésével. 

     2015. 10.06-án az aradi vértanúkra emlé-

keztünk. Az emlékműsor szervezője: Sztankó-

né Steflik Éva, Demkó Natália tanárnő, szerep-

lők az 5.-6.-7.-8. osztály tanulói. 

     Rados László plébános atya szülőfalujában 

Lukanényén ismét felléptünk a helyi lakosok 

nagy örömére. 

     Iskolánk 10 tanulója szlovák erdei iskolában  

vett részt 2015. okt.11-18-ig, kísérő pedagógus: 

Szobonya Istvánné  nyugalmazott pedagógus. 

 

                                    

                                    Sztankóné Steflik Éva 
                                                    tanító 

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata    Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester     e-mail: polgarmester@nezsa.hu  
Honlap: www.nezsa.hu 

4. osztály 

Tanulói: 

Pletykázó 

asszonyok  

előadása 

Nézsai Hírmondó 
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Gyermeki Csodakert Óvoda mindennapjai… 

     2015. szeptember 1-jén egy esztétikus, 

szépen felújított épületbe jöhettek óvodása-

ink. Az első napok min-

dannyiunk számára 

nagy izgalommal teltek, 

hiszen újra találkoztunk 

régi társainkkal és a 

megszokott játékaink-

kal. De néhányan már a nagycsoportba lép-

tek, a kiscsoportba pedig új kisgyermekek 

érkeztek, akiket még anyukájuk kísért el. Az 

óvoda dolgozói igyekeztek ezeket a napokat 

és heteket minél zökkenőmentesebbé, és 

örömtelibbé tenni. 

Szeptember harmadik 

hetében megtartottuk 

tanév eleji szülői érte-

kezletünket, melyre 

nagyon sok édesanya 

és néhány édesapa is 

eljött. Vidám és köz-

vetlen hangulatban be-

széltünk az előttünk 

álló tanév feladatairól és eseményeiről, köz-

ben finom pogácsával és meleg teával kínál-

tuk őket, melyet a konyha dolgozói készítet-

tek el számukra. Ezúton is köszönet érte! 

Megválasztottuk a szülői munkaközösség tag-

jait, köszönjük nekik is az aktív részvételt. 

Valamint az előttünk álló szüreti felvonulás 

és mulatság részleteit is megbeszéltük. 

Már évek óta hagyo-

mány az óvodánkban, 

hogy a szüreti bál teljes 

bevételét megkaphat-

juk, és a gyerekek ja-

vára fordíthatjuk. A 

tavalyi év bevételéből a gyerekek szép, új öl-

tözőszekrényeket kaptak. Reméljük idén is 

hasonló, jó célra tudjuk fordítani. 

     Minden évben szeptember 16-22. között 

zajló Európai Mobilitási Hét záróeseménye az 

Autómentes nap, melyhez idén óvodánk is 

csatlakozott. Szeptember 22-én, kedden, reg-

gel minden szülő autó nélkül hozta gyermekét 

az  

óvodába. Délelőtt az óvodás gyerekekkel gyalog, 

biciklikkel, rollerrel és motorokkal tettünk meg 

néhány száz métert az óvoda mögötti mellék-

úton. 

     2015.október 4-én volt az Állatok világnapja, 

ezért október 5-én, hétfőn, minden gyermek el-

hozhatta házi kedvencét az óvodába az állat szá-

mára megfelelő, biztonságos hordozóban. Kü-

lönféle állatok érkeztek: teknősbéka, két bráma 

jérce, nyuszik, fürjek, pávagalamb, hörcsög, ha-

lak. Nagyon jól sikerült ez a kezdeményezés, 

ezért szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A 

gyerekek számára óriási élmény volt, szinte min-

den nap szóba kerülnek azok az állatok, akik 

„ellátogattak” óvodánkba. 

     2015.október 9-én a Palinta társulat előadásá-

ban láthattunk egy mesét, melyre meghívtuk a 

legéndi és az alsópetényi óvodástársainkat is. A 

gyerekek nagyon jól érezték magukat a műsor 

alatt, a zenés részekre jókedvűen tapsoltak. Ez a 

színvonalas előadás mindannyiunkat megerősí-

tett abban, hogy az elkövetkező években is sze-

retnénk a Palinta társulatot vendégül látni óvo-

dánkban. 

     Befejezésként szeretnénk köszönetet mondani 

a kedves szülőknek és családjaiknak, valamint az 

óvoda és a konyha dolgozóinak az egész napos 

szüreti rendezvényünk anyagi és   természetbeni 

segítségéért! 

     Külön szeretnénk megköszönni a vállalkozók 

és az önkéntes adakozók felajánlásait!   

                                               Petyerák Mária 
                                                     óvodavezető 

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata    Felelős szerkesztő: Styevó Gábor Polgármester     e-mail: polgarmester@nezsa.hu  
Honlap: www.nezsa.hu 

Nézsai Hírmondó 
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Képhez vagy ábrá-
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Nézsa ÖTEP Egyesületi élet 

     Településünkön a tavalyi évben újjászerve-
ződött a Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztró-
favédelmi és Polgárőr Egyesület. 
Szervezetünk legfontosabb célkitűzése a pol-
gárőr járőrtevékenység megszervezése, lakóhe-
lyünk tűzvédelmi feladatainak ellátása és ezen 
tevékenységek technikai és személyi feltételei-
nek biztosítása. 

     A cél elérése érdekében több pályázatot 
készítettünk. A Nógrád Megyei Rendőr Főka-
pitányság a Megyei Polgárőr Szövetség köz-
benjárásával az egyesület részére egy Lada 
Niva típusú gépjárművet adott át üzemeltetés-
re. A FVM által kiírt „Polgárőrök a parlagfű 
ellen” elnevezésű pályázaton egy Antonio 
Carraro kistraktort és a hozzá tartozó szárzúzót 

nyertünk, továbbá sikeres pályázatot nyújtott 
be az egyesület egy Mercedes mikrobuszra is. 
Beszereztük a járőrözéshez szükséges lámpát 
és fényvisszaverő mellényeket. Az egyesület 
folyamatos járőrszolgálatot lát el a település 
területén. Tanítási napokon két polgárőr reggel 
7 óra és 8 óra között az iskolások közlekedését 
segíti az iskola előtti területen. A Rétsági 
Rendőr Kapitányság felkérésére folyamatosan 
részt veszünk a „19 Megyei járőrszolgálat” 
elnevezésű közbiztonsági akcióban.  

      A település területén és különösen annak 
rendezvényein részt vállalunk a biztosítási és 
őrzési feladatok ellátásában, a közrend és köz-
biztonság fenntartásában. Szép eredményekkel 
büszkélkedhetünk az idei önkéntes tűzoltó 
versenyeken, ahol férfi és női csapattal is in-
dulni tudtunk, és komoly helyezéseket értünk 
el. 

     Az egyesület létjogosultságát egy, a közel-
múltban történt önkormányzati gépjármű tűz-
esetének megfékezése is bizonyítja. A tűzoltó 
csapat a tűz észlelését követően néhány perc 
leforgása alatt a tűzhöz kivonult, és azt sikere-
sen el is oltotta. Ezt követően az egyesület tag-
jai őrizték a roncsot a további károk elkerülése 
érdekében. A hivatásos tűzoltók minden igye-
kezet ellenére csak a tűz eloltása után kb. 20 
perccel értek a helyszínre, ami érthető is a Ber-
celről Nézsára vezető útviszonyok ismeretében. 

     Az egyesület vezetősége nevében megköszö-
nöm tagjainknak és minden támogatónknak az 
egyesület újjászervezésében, a folyamatos mű-
ködés biztosításában végzett önkéntes, önzet-
len munkáját. Fontos ez azért is, mert a mai 
világban nagy dolog ha valaki a közösség érde-
két, sok esetben a saját érdekei elé helyezve se-
gít, ha ezt a közös érdek úgy kívánja. 

       Az egyesület tevékenységét az önkormány-
zattal együttműködve, a település érdekében 
teszi és fogja tenni a jövőben is. Ehhez szeret-
nénk kérni a lakosok támogató együttműködé-
sét, kinek-kinek lehetősége szerint. Akár csak 
néhány jó szóval, vagy ha erre erőt érez magá-
ban,  a közös munkában való részvétellel. A 
közös céljaink megvalósításához a hölgyek és 
urak érdeklődését  továbbra is várjuk.                                

 
                                             Petrován Attila               
                       Nézsa ÖTEP elnöke 

 

                                                                     

Nézsai Hírmondó 
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Nyári Hittantábor összefoglaló 

     A Jó Istennek hála, nagyszerű hetet tölthet-
tünk a nyáron 65 gyermek társaságában a kas-
tély-parkban megrendezett hittantáborban! Ki-
csik és nagyok egyaránt jól érezték magukat!  
     Reggelről volt egy kis hittanos foglalkozás, 

ahol feldolgoztunk a gyerekkel egy-egy szép 
példabeszédet, így szó volt: 

az elveszett báránykáról és arról, hogy Isten 
mindenkit egyformán szeret és elfogad, és 
fontosak vagyunk Neki, értékeljük önma-
gunkat és ugyanúgy a társainkat is;  

a tékozló fiú megtéréséről, hogy ha hibá-
zunk és el is hagyjuk az Istent, Ő mindig 
örömmel és tárt karokkal vár minket, ha 
megbánjuk a rossz tetteinket és bocsánatát 
kérjük, megbocsát és szeret bennünket;  

az irgalmas szamaritánus segítőkészségéről, 
nagylelkűségéről, tudhatjuk, hogy Istenre 
mindig számíthatunk és legyen jó példa szá-
munkra, hogy segítsünk mi is a körülöttünk 
élő nehezebb sorsú társainkon, ne sétáljunk 
el mellettük, legyünk mi is irgalmasak, se-
gítőkészek! 

a tálentumokról szóló példabeszédről, mert 
mindnyájan kaptunk a Jó Istentől 
tálentumokat, mi is ügyesek vagyunk vala-
miben, és ez felelősséget is jelent számunk-
ra, hogy kamatoztassuk és tegyünk valami 
jót, hasznosat Isten dicsőségére! 

      
 
 
 
 
 
 
 
     

A foglalkozások után egy kis kézműves foglal-
kozáson vehettek részt a gyerekek, bőröztünk, 
pólót festettünk, ezután megebédeltünk és délu-
tán játszottunk, számháborúztunk, vízi csatáz-
tunk, sétáltunk. 

      Csütörtöki napot Budapesten töltöttük, meg-
néztük a Mátyás templomot, altemplomában 
misézett Laci atya nekünk, és felmehettünk Ica 
néni idegenvezetőnknek köszönhetően a halász-
bástyára is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt 
egész Budapestre. Délután pedig az újpesti 
Tarzanparkban játszottunk, fürödtünk a gyere-
kekkel! 

     Köszönjük Rados László atyának és segítői-
nek a programok szervezését, lebonyolítását, a 
sok segítő kezet az iskolában, étkeztetésben!  

      Köszönjük a kedves hívek segítségét, ado-
mányait, mellyel megajándékozták a táborozó 
gyermekeket! Kaptunk sok tartós élelmiszert, 
lisztet, tésztát és sok gyümölcsöt, süteményt is! 

 

 
Nagyon  

köszönjük! 
Jövő nyáron 
folytatjuk!  

Nézsai Hírmondó 


