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Lakodalom vanakodalom vanLakodalom vanakodalom van
a mi utcánkban...a mi utcánkban... 

Lagzis ételek Nekézsenyből

RECEPTFÜZET
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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!
Gasztronómiai utazásra, egy igazi falusi lakodalom több napos dínom-dánomjára hí-
vom Önöket a Bükki Hegyhát egyik kis falujába, Nekézsenybe.

Receptfüzetünkben egy hamisítatlan nekézsenyi lakodalom – ahogy mifelénk mond-
ják, lagzi – hagyományos ételeinek receptjeit adjuk közre, olyan formában, ahogy év-
tizedek óta készítette őket a népes és szolgálatkész család, a rokonság, a szomszédok. 
Egy igazi lagzi nemcsak sok fáradságos munkával járt, hanem erősítette a család, az 
együtt élő nemzedékek, a faluközösség összetartó erejét, mely évszázadokig a megma-
radás egyik záloga volt. A lakodalom hagyományos szokásrendje egy-egy adott kistájra 
jellemző módon rögzült oly módon, hogy a szokások apáról fi úra szállva, az adott kö-
zösségre jellemzően éltek tovább.

E gondolatok mentén Egyesületünk a „Nemzedékek együtt Nekézsenyben” című támo-
gatott pályázata keretében – a Szüreti mulatság, az Idősek Napja, zenei CD megjelente-
tése mellett – vállalta egy nekézsenyi ételeket tartalmazó receptfüzet megjelentetését.

Egyesületünk tagjai döntöttek úgy, hogy a nekézsenyi lakodalmak legjellemzőbb tra-
dicionális ételeit, süteményeit idézik meg újra, vállalva azok elkészítését.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult receptfüzetünk meg-
jelentetéséhez.

Bízunk benne, hogy nem csupán nosztalgiázásnak tekintik kiadványunkat, hanem 
egy olyan élő hagyománynak, melyet érdemes megőrizni és ha szükséges, megújítani.

Füzetünkben néhány régi fotóval is felelevenítjük a nekézsenyi lakodalmak jellemző 
mozzanatait és az egyes ételek receptjeit egy-egy odaillő vőfélyvers soraival ajánljuk 
fi gyelmükbe.

Remélem, sokan lesznek az olvasóink között, akik maguk is kötényt kötnek és megfő-
zik-megsütik szeretteiknek a nekézsenyi lagzik fi nomságait.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Balogh Kitti egyesületi elnök
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Lakodalom NekézsenybenLakodalom Nekézsenyben
A házasságkötés minden család életében igen jelentős eseménynek számított, ennek meg-
felelően az előkészületek már hetekkel a lakodalom előtt elkezdődtek. A nagy esemény 
előtt egy héttel a vőfély a rendelkezésére bocsájtott lista alapján meghívta a vendégeket a 
következő szombaton tartandó lakodalomba. 

Egy héttel a nagy nap előtt a férfi ak az erdőn kivágták a sátorhoz szükséges fát. Az asz-
szonyok a porta szépítése, a ház rendbetétele mellett a lakodalmi ételek előkészítésével 
foglalkoztak (pl. savanyúság készítése.) A lakodalmat megelőző napon – pénteken – már 
hajnalban talpon volt az egész rokonság. Megkezdték a sátor építését, többnyire az ud-
varon, esetleg az úton. Beállították a főzőüstöket, majd a sátor elkészülte utána lányok, 
asszonyok megkezdték annak berendezését, feldíszítését, a talaj egyengetését. Amennyi-
ben disznóvágásra került sor, úgy azt is ezen a napon végezték. Péntek este az asszonyok 
a csigacsinálással foglalkoztak. Korábban minden asszony vitt egy tányér lisztet, néhány 
tojással és megtisztított tyúkkal. A közelebbi rokonok az ajándékokat is ekkor adták át.

Régebben – amikor még nem volt anyakönyvezés Nekézsenyben –, a lakodalom már 
szombat délelőtt megkezdődött, amikor is feldíszített lovas szekereken átmentek a szom-
szédos településre, Sátára, az ún. polgári esküvőre. A polgári esketést követően mind a 
menyasszony, mind a vőlegény visszatért saját lakodalmi sátrába. Gyakori volt, hogy a 
lakodalmi menet elé különböző akadályokat gördítettek (pl.: kötéllel elkötötték az utat), 
amelyet a vőlegénynek pénzzel kellett „kiváltani”.

Az ebéd és némi iszogatás után a vőlegény vőfélyének kezében volt az irányítás, a nap 
további eseményei az ő vezényletével történtek. A zenészek által kísért menet elindult a 
menyasszony házához. Útközben az utcákon álló „leskelődőket” morvány kaláccsal és bor-
ral kínálták. A menyasszony kikérése és búcsúztatása után a vendégek hangos nótaszóval 
elindultak a templomba…

Este került sor a vacsorára. A különböző fogások előtt a vőfély minden esetben humoros 
verseket mondott.

A lakodalmas menü utolsó fogása még az 1950-es években is a „tejbekása” volt. Ennek 
elfogyasztása után a gazdaasszony fehér ruhával bekötött kézzel, egy üres tállal és egy 
fakanállal megjelent a sátorban és siránkozva elmesélte, hogy éppen a rizskása főzése köz-
ben megégett a keze, úgyhogy kéri a jelenlévőket, hogy adakozzanak a gyógyítására, miu-
tán neki nincs pénze. Sokan megpróbáltak úgy tenni, mintha nem akarnának adni. A gaz-
daasszony ezeknek az ellenkezőknek a fakanállal a kezére ütött. Ez volt az ún. kásapénz… 

Amikor még külön-külön tartották a lakodalmat, a menyasszony mindkét helyen táncolt.
A hajnali órákban az új asszony megjelent „babos ruhában” és elkezdődött a menyecs-

ketánc. Amikor már világosodott, a kapuban szalmatüzet, „hajnaltüzet” gyújtottak és azt 
átugrálva, a zenészek muzsikájára táncoltak…

(Részletek Bánfalvi László: Évszázadok a Bükki Hegyháton, Fejezetek Nekézseny történeté-
ből 1415–2015 című könyvéből, 74–75. o.)
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RECEPTEKRECEPTEK 
Receptjeinket a könnyebb visszakereshetőség kedvéért ABC sorrendben közöljük, az 
étel neve mellett feltüntetve annak készítőjét. Az ételek között egyaránt megtalálha-
tóak a pénteki és a szombati nap jellegzetes fogásai, hiszen a több napos előkészület, 
az egész napos közös munkavégzés során „etetni” kellett a segítőket, a különböző 
időpontokban érkező vendégeket. A következő receptekben jelzett hozzávaló meny-
nyiségek zömmel családi adagokat takarnak -4-6 fő-, hiszen „szakácsaink” kiadvá-
nyunk kedvéért készítették el őket. A hajdani nagy lagzik gazdasszonyai- segítőikkel 
együtt- tapasztalataik alapján a szükséges mennyiségben sütötték, főzték a különféle 
fogásokat, akár több száz fő részére is.

Csigatészta lásd Tyúkhúsleves

Csokimáz lásd Szalagárés szelet

Csontleves kockatésztávalCsontleves kockatésztával   (Eke-Rigó Józsefné)

Hozzávalók:

  pár darab csontos hús
  6 l víz
  4-5 db sárgarépa
  4-5 db petrezselyemgyökér
  1 kis fej karalábé
  1 fej hagyma, zeller 
  10 szem fekete bors 
  1 db paprika, zöldpetrezselyem

Kockatészta:
1-2 tojáshoz annyi lisztet teszünk, amennyit felvesz. 
Összegyúrjuk, egy kicsit állni hagyjuk. Utána vékonyra nyújtjuk és kis kockákra vágjuk.
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Csöröge fánkCsöröge fánk   (Orbán Józsefné) 

Hozzávalók:

  30 dkg liszt 
  5 dkg vaj 
  só 
  pici cukor 
  pici sütőpor 
  2 evőkanál tejföl  

Összedolgozzuk és azonnal lehet készíteni, sütni.
1/2 cm vastagra kinyújtjuk,  szétvágjuk derelyevágóval, a közepét is bevágjuk.
Olajban sütjük. Tálaljuk porcukorral és barackízzel.
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„Feltálalom végre a jó béleseket,
Mazsola szőlővel telt édességeket.
Oly édes ez kérem, mint a bevont méz,
Mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz.”

DiótortaDiótorta    (Eke- Rigó Józsefné)                                          

– Esküvői vacsora –

Hozzávalók: 

  4 db tojás 
  30 dkg kristálycukor 
  20 dkg liszt 
  10 dkg dióbél (darált) 
  10 evőkanál víz 
  1 csomag sütőpor

A 4 db tojás sárgáját 20 dkg cukorral habosra keverjük és közben apránként hozzáadjuk 
a 10 kanál vizet. Utána a 20 dkg lisztet, a sütőport és a 10 dkg dióbelet is hozzáadjuk, 
majd a 4 tojás felvert habját óvatosan belekeverjük.
40 x 25 cm-es tepsit kizsírozok, kilisztezek, és közepes lángon sütöm a tésztát.

A krémhez:
  1/4 liter tejet 
  2 evőkanál lisztet, sűrűre főzök és kihűtöm 
  15 dkg vajat 
  10 dkg porcukorral kikavarjuk 
  teszünk bele 2 evőkanál rumot 
  és végül 15 dkg darált diót 

Ezzel töltjük és vonjuk be az egész tortát is. 
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DisznótorosDisznótoros  (Rigó Miklós) 

HURKA 

Hozzávalók: 

  2 kg rizs 
  1,5 csomag majoránna
  1 csomag őrölt bors
  1 marék só 
  3 fej hagyma 
  kevés paprika 
  1 fej, 1 máj, vese, szív, lép 

A húsos fejet, belsőséget megfőzzük és ledaráljuk. A rizst megfőzzük (1 kg/1,5 l víz) 
félfövésig, majd a tűzről levéve, letakarva kihűtjük. A hozzávalókat összekeverjük
és sertésbélbe töltjük.

KOLBÁSZ

Hozzávalók:

  5 kg hús 
  12 dkg só 
  10 dkg fokhagyma 
  12 dkg paprika 
  8 dkg őrölt bors

Jól összedolgozzuk és sertésbélbe töltjük. Tört burgonyával, párolt káposztával tálaljuk.  
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FánkFánk   (Orbán Józsefné)

– Nekézsenyben régebben pampuszkának is nevezték –   

Hozzávalók:

  50 dkg liszt 
  5 dkg élesztő
  1 db tojás 
  1 evőkanál cukor 
  só 
  1/2 dl olaj

Az élesztőt 1 dl tejben a cukorral felfut-
tatjuk. A liszttel összedolgozzuk a hoz-
závalókat. 1/2 dl olajjal jól kidolgozzuk 
és egy fél órát pihentetjük. 
Egy ujjnyi vastagra nyújtjuk, kerek szaggatóval kiszaggatjuk, forró zsírban kisütjük. Por-
cukorral, barack ízzel tálaljuk. 

GulyáslevesGulyásleves  (Rigó Miklós)

Hozzávalók: 

  1 kg húsos csont 
  2 db zöldség 
  2 db sárgarépa 
  zellergumó 
  1 db hagyma 
  1 db paprika 
  1 db paradicsom 
  6 szem fekete bors 
  1 kávéskanál kömény 
  1 db babérlevél 
  fűszer paprika 
  1/2 kg burgonya

A csontot feltesszük főni a sóval, és forrás után lehabozzuk. Amikor félig megfőtt, hoz-
záadjuk a darabolt zöldségeket. Lassú forrással puhára főzzük, majd beletesszük a bur-
gonyát, és készre főzzük. A színére fűszerpaprikát szórhatunk. 
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Kapros krumplis lepény lásd Kelt tészta

Kelt tésztaKelt tészta   (Szilágyi Ferencné) 

Hozzávalók:

  1 kg liszt 
  2,5 dkg élesztő 
  csipet só (1/2 kávés kanál) 
  15 dkg kristálycukor 
  1 db tojás
  5 dkg ráma margarin 
  2 evőkanál étolaj 
  1/2 l tej

2 dl langyos tejben, 1 evőkanál cukorral az 
élesztőt felfuttatjuk. A maradék tejet meg-
langyosítjuk, tojást, sót, vajat, étolajat el-
kavarjuk benne. A liszttel (kb.15 percig) jól 
kidagasztjuk. Kelni hagyjuk meleg helyen 
betakarva. Tetejét olajjal vagy tojással megkenjük. Kizsírozott tepsiben 150-160 fokon 
szép pirosra sütjük. A mákos patkót Szilágyi Ferencné, a morvány kalácsot Varga Béláné 
készítette. A  lenti lepények alapja ez a kelt tészta.

Kapros krumplis lepényKapros krumplis lepény   (Varga Béláné)

Hozzávalók:

  4-5 db főtt krumplit 
  sóval 
  vajjal 
  tejjel 
  egy csokor kaporral jól kikavarunk

Túrós lepényTúrós lepény  (Varga Béláné)

Hozzávalók:

  fél kg túró 
  1 db tojás 
  1 db citrom reszelt héj 
  2-4 evőkanál (ízlés szerint) cukor 
  1 teás kanál vanília cukor 
  (esetleg mazsola)
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Kockatészta lásd Csontleves

KocsonyaKocsonya   (Fekete Józsefné) 

Hozzávalók:

  sertés köröm 
  bőr esetleg fej 
  fokhagyma 
  szemes bors 
  zöldpaprika 
  só

Annyi vízben, hogy bőven ellepje, a fűszerekkel 3 órán keresztül főzöm, majd leszűröm. 

Maslis csörögeMaslis csöröge   (Bolykó Jánosné) 

Ugyan úgy készül, mint a Rózsa herőce.

Hozzávalók: 

  30 dkg liszt 
  2 db tojás 
  pici só 
  cukor és víz

Kinyújtjuk és 1 órát pihentetjük. Mind a 
két oldalát átforgatjuk középen, mint egy masli szalagot. Forró olajban aranysárgára 
sütjük. Porcukorral tálaljuk.
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Morvány kalács lásd Kelt tészta

Pite túró, lekvár töltelékkelPite túró, lekvár töltelékkel   (Rigó Attiláné)

Hozzávalók: 

  45 dkg liszt 
  csipet só 
  3 kanál kristálycukor 
  fél dl étolaj 
  2,5 dkg élesztő 
  kb. 3 dl langyos tej 
  1 db tojás

Az egészet fakanállal jól kikavarjuk. Az 
állaga a galuskától lágyabb, a palacsin-
tától keményebb legyen. Tepsibe öntjük és megkelesztjük. Halmokba rárakjuk a túrót 
vagy a lekvárt. Lehet meggyel és cseresznyével is tölteni.

RétesRétes  (Balogh Endréné)

Hozzávalók:

  1 kg liszt
  1,5 dkg élesztő
  1 csipet só
   langyos víz

(amennyit a liszt felvesz)

Egy kg lisztet 1,5 dkg élesztővel (sárga-
papíros), jó csipet sóval és langyos vízzel 
gyúrjuk össze úgy, mintha dagasztanánk, amikor elválik a táblától, akkor van kész. 
Lisztezett táblára tesszük, és 5 felé vágjuk. Egy abroszt belisztezünk, a tésztát kicsit el-
sikáljuk rajta, majd megzsírozzuk. Kézzel elnyújtjuk olyanra, mint az asztal. Megpocs-
koljuk zsírral, megszórjuk cukorral és ritkán rászórjuk a tölteléket – mák, dió, túró, alma 
stb. – A terítővel segítve felgurítjuk mindkét oldalról.
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Rózsa herőceRózsa herőce   (Orbán Józsefné)

Hozzávalók:

  30 dkg liszt 
  2 db tojás 
  pici só 
  cukor és víz

Összedolgozzuk a hozzávalókat, és fél 
óráig pihentetjük. 
Kinyújtjuk, mint a levestésztát. Nagy kockákat vágunk derelyevágóval. A közepén is 
6-7 csíkot vagdossunk bele. Villával minden másodikat fölszedjük, és forró olajba en-
gedjük. Óvatosan átforgatjuk, arany sárgára sütjük, porcukorral tálaljuk. 

Savanyúság – lagzis –Savanyúság – lagzis –  (Uj-Tózsa Csabáné)

Hozzávalók:

  2 közepes fej káposzta (édes)
   1 kg paprika (paradicsom-

paprika és zöldpaprika )
  1 kg uborka
  12 dkg só
  35 dkg cukor
  2.5 dl ecet 15%-os 

A káposztát, uborkát, paprikát meg-
mossuk, legyaluljuk. A piros és zöldpaprika színe miatt gusztusosabbá válik a sava-
nyúságunk. Egy nagy edénybe beletesszük a káposztát, rászórjuk az uborkát és a 
paprikát, majd lesózzuk. Megvárjuk, amíg egy kicsit levet enged, majd hozzáadjuk a 
cukrot és az ecetet.
A cukor mennyiségét lehet növelni, ki mennyire édesen szereti. Az egészet jól össze-
keverjük kézzel, hogy a zöldségek ne törjenek. Legalább egy napot hagyjuk pihenni, 
hogy jól összeérjenek az ízek. 
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SertéspörköltSertéspörkölt   (Fekete Józsefné)

Hozzávalók: 

   sertés apróhús
(comb, lapocka, oldalas)

  zsír 
  2 fej hagyma 
  bors 
  pirospaprika 
  só 
  kevés víz

A forró zsírba rakom az apróra vágott húst, rá a fűszereket és a hagymát, jól összesütjük.
(Készítője  elmondása alapján ez a húsétel nem hagyományos pörköltalapra készült, 
inkább sült hús jellegű. a szerk.)

„Itt hozok sülteket, mégpedig sokfélét,
Ki-ki köszörülje meg a kése élét.
Kik pecsenyét esznek, mind sokáig élnek,
Őseink is ettől lettek olyan vének.”

Sült húsSült hús  (Rigó Miklós)

– Esküvői vacsora –

Hozzávalók: 

   sertés- vagy marhahús
(comb, apocka, oldalas)

  zsír 
  vöröshagyma és fokhagyma
  bors 
  piros paprika 
  só 
  kevés víz és kevés vörösbor

A lábasban forró zsírba rakom a nagyobb darabokra vágott húst, sózom, borsozom. 
Gyakran kavargatom, amikor félig megsült, fokhagymát és pirospaprikát szórok rá. Ke-
vés vízzel, vörösborral locsolom, hogy le ne égjen.
Úgy készítem, lassan sütve, hogy sok szaftja legyen, mert nem körettel tálalom, hanem 
kenyeret adok hozzá. Savanyúsággal fogyasztjuk.
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Szalagárés szeletSzalagárés szelet    (Szaniszló Istvánné)

Hozzávalók: 

  40 dkg liszt 
  12 dkg zsír 
  12 dkg cukor 
  1 kávés kanál szalagáré 
  2 db tojás sárgája 
  annyi tej, hogy jól gyúrható legyen 

A tésztát 3 egyenlő részre osztjuk. 1 részt ka-
kaóval jól összedolgozunk. Vigyázzunk, mert 
hamar megsül.

Krém: 
  1/2 l tej 
  3 tetőzött kanál liszt 
  2 csomag vanília cukor

Sűrű krémnek főzzük. 

  20 dkg margarint 
   20 dkg porcukorral jól kikavarunk, majd a kihűlt krémhez adjuk.

Kevés rumot is adhatunk hozzá. 
Ezzel a krémmel töltjük meg a tésztát, úgy hogy a barna legyen középen. Másnap sze-
leteljük. Tetejére csokimázt teszünk.

Csokimáz:
  1 tortabevonó, 
  3 evőkanál olaj, gőz felett összeolvasztjuk és ráöntjük a tésztára. 
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„E tálban párolog a jó ízletes kása,
Melyről azt mondják, hogy az Isten áldása.
Kivált megcukrozva nincsen ennek párja,
Ki tehát nem eszi, az a saját kárán bánja.”

TejbekásaTejbekása    (Füzér Gabriella)

– Esküvői vacsora –

Hozzávalók:

  1 liter tej
  2,5 dl rizs
  4-5 ek cukor
  pici csipet só

A tejet kell felforralni csipet sóval, ha forr, 
bele kell tenni 2,5 dl rizst és lassan kevergetve főzni, amíg be nem sűrűsödik. 4-5 evő-
kanál cukorral lehet édesíteni. Ízesíthető fahéjjal, kakaóval. 
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„Nagy Magyarországnak nagy részét bejártam,
De én ilyen jó káposztát sehol sem láttam.
A töltött káposzta az étkek vezére,
Áldott legyen, ahol terem a gyökere.”

Töltött káposzta – lakodalmasTöltött káposzta – lakodalmas – –  (Rigó Dénesné)

– Esküvői vacsora –

Hozzávalók: 

  1 kg darált sertéshús 
  1 bögre (2,5dl) gersli 
   5 cikk fokhagyma

(fokhagymanyomón átnyomva) 
  ízlés szerint só 
  őrölt bors (fehér, fekete) 
  majoránna 
  őrölt pirospaprika 
  őrölt szegfűszeg

A hozzávalókat és a fűszereket jól összedolgozzuk. Ehhez a mennyiséghez kell kb. 25 
db savanyított káposztalevél és fél kg savanyított aprókáposzta. A káposztalevelekbe 
beletöltjük a fűszerekkel, gerslivel jól összedolgozott darált húst. A fazekat vékonyan 
kikenjük zsírral vagy olajjal, belerakjuk a szálas káposzta felét, majd állítva szorosan 
egymás mellé rakjuk a töltött káposztákat, majd a tetejére rakjuk a megmaradt szálas 
savanyú káposztát. Vékonyan rántást készítünk rá. Felöntjük langyos vízzel, hogy ellepje 
a káposztát. Lassú tűzön 2-3 óráig főzzük. 

Vékony rántás: 
  1 evőkanál zsír 
  1 evőkanál liszt ezeket megpirítjuk 
  1 kávéskanál pirospaprika 
  majd kevés vízzel felöntjük. 
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„Istennek nevében íme megérkeztem.
Tudom, hogy azt mondják: ezt jól cselekedtem.
Ime, itt a leves, az étkek alapja,
Násznagy úr a példát megmutatja.”

Túrós lepény lásd Kelt tészta

Tyúkhúsleves, csigatésztával,Tyúkhúsleves, csigatésztával,
külön tálalt főtt hússalkülön tálalt főtt hússal    (Eke- Rigó Józsefné)

– Esküvői vacsora –

Hozzávalók: 

  tyúkhús feldarabolva 
  kb. 6-8 l víz 
  4-5 db sárgarépa 
  4-5 petrezselyemgyökér 
  1 kis fej karalábé 
  1 fej vöröshagyma 
  zeller gumó 
  10 szem fekete bors 
  1 csokor petrezselyem zöld
  1 kis fehér paprika

Csigatészta: 
   1 db tojás és annyi liszt, amit fölvesz. Jól összegyúrjuk és egy kicsit állni hagyjuk 

a tésztát. Utána nyújtjuk és bordán csigákat sodrunk belőle. Vigyázat, ne legyen 
túl kemény a tészta. 

„Ez a tyúk sem kapar többé a szalmában,
Most van módja, kaparjon a tálban.
Nézze meg mindenki a lába szárában,
Mennyi kövérséget szedett ő magába.’”

A főtt húst a levesből kiszedve, a zöldséggel együtt tálaljuk.
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Zserbó szeletZserbó szelet   (Dédesi- T. Lajosné)

Hozzávalók: 

  45dkg liszt 
  1 db tojás
  8 dkg cukor 
  20 dkg margarin 
  2 dkg élesztő 
  csipetnyi sütőpor 
  csipet só 
  annyi tej, amennyit felvesz 

Töltelék:                   Bevonat: 
  15 dkg darált dió       15 dkg cukorból
  15 dkg porcukor        5 dkg kakaóból
  20 dkg lekvár       5 dkg vajból készült csokoládémáz

Az élesztőt langyos tejben egy kockacukorral felfuttatjuk. A lisztet a zsiradékkal elmor-
zsoljuk és a többi hozzávalóval összeállítjuk. A tésztát 4 részre osztjuk. Elnyújtjuk, tep-
sibe rakjuk. A lapokat megkenjük lekvárral és megszórjuk a dió és cukor keverékével. 
Megsütjük, ha kihűlt bevonjuk a csokimázzal.

Lakodalmas borvers

„Tisztelt vendégsereg, itt a borosüveg, látják.
De, hogy mi van benne, már sejtem az okát.
Mert szakácsnénk a kontyát már a fülén hordja,
Nincsen a kontyára többé semmi gondja!”
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HOGY VOLT?HOGY VOLT?
Nekézsenyi lagzik, képekben Nekézsenyi lagzik, képekben 
Köszönjük mindazoknak, akik családi fotóikat rendelkezésünkre bocsájtották.
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A nagyvőfély búcsúverse a hajnaltűztánc után 

„Halljunk szót!
Vége van hát vége a lakodalomnak,

de nincs nagy bánata az új asszonynak.
A boldog házasoktól szépen búcsút veszünk,
úgy illik, hogy most őket magukra hagyjuk,

Nem szeretik, ha sokáig zavarjuk.
Turbékoljanak ők galambok módjára,

szaporodjanak meg jövő ilyen tájra.
Akkor aztán jövünk a keresztelőbe,

megint jót mulatunk, bízzunk hát előre.
Most pedig kívánom mindnyájunk nevében,

azt, ami legfontosabb a földi életben.
Nagyon sok örömet és boldogságot,

esztendő ilyenkorra egy szép családot!”
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Az Együtt Nekézsenyért Egyesület történeteAz Együtt Nekézsenyért Egyesület története
és tevékenysége dióhéjbanés tevékenysége dióhéjban
Községünk közösséggé formálása az, aminek gondolata mentén 
elindult az a tovagyűrűző folyamat, melyet településünk néhány 
fi atalja a közelmúltban megálmodott. Felismertük, hogy a sike-
res jövő titka, hogy megtanuljunk akár úszni az árral szemben is 
és – bár elismerve annak értékeit –, egymással összefogva helyt-
állni a változó világ és az urbanizáció viharában. Hivatásunknak 
tekintjük, hogy megőrizzük Nekézseny meglévő és nemzedékről 

nemzedékre öröklődő értékeit. Jövőnket tervezve, szeretnénk kiaknázni azokat a lehető-
ségeket, amelyek eddig elérhetetlennek tűntek, vagy nem volt elég elszántság és bátor-
ság bennünk, hogy megvalósítsuk azokat. 

Civil szervezetünk, az Együtt Nekézsenyért Egyesület 2014-ben alakult.  Alapító okira-
tunkban röviden megfogalmaztuk célunkat: összefogás az emberek életminőségének ja-
vításáért, hagyományaink, kultúránk ápolásáért, az épített és természetes környezetünk 
megőrzéséért, valamint a közösségi szellem fejlődésének elősegítéséért, a fenntartható 
fejlődés lehetőségeink szerinti biztosításáért. 

Önkéntes tevékenységet végzünk, sokan közülünk dolgoznak, tanulnak, így pihe-
nőidőnket, hétvégéinket fordítjuk az egyesületi munkára. Évről évre visszatérő program-
jainkkal – együtt a települési Önkormányzattal –, gazdagítjuk, színesítjük a falu életét.  
Néhány rendezvényünk a sok közül: „Üzennek a csillagok” – Szeleczky Zita szavalóverseny, 
Szeretem Nekézsenyt – fotópályázat, Asszonybál, Fények éjszakája, Nekézsenyi Sportnap, 
Idősek napja, Advent. Megálmodtuk, és elkészítettük a „Nem tudhatom, hogy másnak e 
tájék mit jelent…” című kisfi lmünket, megjelentettük a falunk zenei hagyományait meg-
örökítő CD-t és a fotópályázatunk képeiből egy falinaptárat is. Az egyesület keretein be-
lül működő művészeti csoportjaink a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör, a Nekézsenyi 
Citerazenekar és a Nekézsenyi Díszítőművészeti Kör. 

Jelenleg két nyertes pályázatunkon dolgozunk, melyek egyrészt az egészséges élet-
mód fontosságára, másrészt a faluban élő nemzedékek együttélésének jelentőségére 
hívják fel a fi gyelmet. Tevékenységünkről honlapunkon és facebook oldalunkon rendsze-
resen hírt adunk. Várjuk mindazok jelentkezését, akik azonosulni tudnak céljainkkal és 
szívesen tartoznának közénk.

Balogh Kitti elnök
INFORMÁCIÓ:

Székhely: 3646 Nekézseny, Kossuth L. u. 17.
Telefon: 06-30-575-3666
Email: egyuttnekezsenyert@gmail.com
Honlap: www.egyuttnekezsenyert.hu 
Facebook oldal: www.facebook.com/egyuttnekezsenyert
Adószám: 18621556-1-05
Bankszámlaszám: 11738235-20001955-00000000
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Hagyományok HázaHagyományok Háza
Az érdeklődők fi gyelmébe ajánljuk falunk múzeumának,

a Hagyományok Házának sokféle bemutatója, kiállítása közül a régi falusi életet
bemutató néprajzi gyűjteményt, valamint a szövés-fonás eszköztárát

felvonultató bemutatótermet.
Megtekintés: előzetes bejelentkezés alapján, igény esetén tárlatvezetés kérhető.

 Felvilágosítás, érdeklődés, látogatási szándék bejelentése
az Önkormányzati Hivatalban és a nekézsenyi  honlapon:

http://www.nekezsenykozseg.hu/
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