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Nézsai Hírmondó 
II. évfolyam 4. szám 

 

2013. 

december 

Álom hava 

Karácsony 

hava 

 

A Nézsaiak közéleti lapja    Tél szele hóval, faggyal jő, elkel most a nagykendő…. 

 

Közmeghallgatás 

 
Nézsa község Képviselő-

testülete szeretettel hív és vár 

minden kedves nézsai lakost 

a 2013. december 12-én este 

18 órakor az Iskola ebédlő-

jében tartandó közmeghal-

gatásra, ahol beszámol 

Polgármester Úr a 2013. évi 

gazdálkodásról, tervezett és 

megvalósított fejlesztésekről, 

benyújtott pályázatokról, 

folyamatban lévő munkákról 

továbbá várják a lakók 

véleményét, ötleteit a jövőre 

vonatkozóan. 

Tegyük együtt szebbé, 

élhetőbbé kis községünket! 

 

Idősek napi köszöntés 

 
Szeretettel készültek az idősek köszöntésére községünk 

lakói, a legkisebb óvodásoktól a nagyobb iskolásokig! Öröm 

volt látni a sok kedves ünnepelt nénit és bácsit, és a szereplő 

kis unokáikat! Láthattunk nagyszerű diósjenei néptáncosokat, 

hallgathattunk szép alsópetényi és pásztói népdalokat, és 

fergeteges hangulatot hozott a szaxofonos fiatal Molnár 

Levente játéka! Köszöntésre kerültek a nézsai véradók is, 

köszönjük, hogy vérüket adják a többi ember életéért! 

Köszönet Rados László atyának, hogy ezt a szép ünnepet 

szentmisével kezdte az idősekért, hálát adtunk a Jóistennek! 

És akik nélkül ez a rendezvény nem sikerült volna ilyen 

szépre, köszönetünket fejezzük ki a héttérben dolgozóknak, a 

szakácsoknak, felszolgálóknak, a sok mosogatást 

elvégzőknek, a termet feldíszítőknek, takarítóknak, a 

szállítást végzőknek, a támogatóknak, és a hivatali 

dolgozóknak, akik az egész napot megszervezték!  

Isten áldja meg Őket és munkájukat!  

Pályázatot hirdetünk! 

Várjuk gyermekek és gyermek lelkű felnőttek alkotásait! Témájuk legyen a tél! Készülhet e témában mese, 

vers vagy rajz, festmény is! A legjobbak megjelennek a következő újságokban, és a falukarácsonyi 

ünnepségen az összes beadott alkotásból kiállítást rendezünk! A legjobbak az öröm, elismerés mellett, 

meglepetés ajándékban is részesülnek! Várjuk a műveket 2013. december 16. hétfőig a Polgármesteri 

hivatalban ill. emailen is elküldhetők a mesék, versek a palyazat@gmail.com címre! 
 

 

Őszirózsák klub hírei 
 

Szeptember 24-én a Jasienky Klub 

tagjai kiránduláson vettek részt. Útirány: 

Tata (városnézés), Agostyán 

(Arborétum megtekintése), Tardos. 

Nagy szeretettel és minden jóval elláttak 

a Tardosi Szlovák Klub és a Szlovák 

Önkormányzat tagjai. Megnéztük a falu 

látnivalóit, azután fehér asztalnál 

folytatódott a találkozó. Nagyon jól 

éreztük magunkat és visszavárjuk őket 

2014-ben. Pályázatot adtunk be erre a 

kirándulásra és a Klubunk 20. 

évfordulójára a Magyarországi 

Szlovákok Szövetségéhez, akik 

támogattak minket. Köszönjük. 

 

 

 

Október 11-én ünnepelte a 

Jasienky Klub a 20 éves 

fennállását. Az ünnepségen 

jelen volt Styevó Gábor 

polgármester, Zachar 

Kázmérné és Petyerák Mária a 

Szlovák Önkormányzat képvi-

selői is, akik köszöntötték a 

klub tagjait. Az ünnepélyen 

megemlékeztünk az elhunyt 

klubtagokról és emlékükre 

mécseseket gyújtottunk. A 20 

éves megemlékezés, vacsora 

után minden klubtag emléket 

kapott az évforduló tiszteletére 

és a vendégek is megköszönték 

az eddigi munkánkat. A 

találkozó énekkel, tánccal 

zárult. 

Állandó programok a 

Kultúrházban 

 

Röplabda: a röplabda játékot 

kedvelők keddenként 18 órától 

találkoznak és játszanak, a hideg 

idő beköszöntével most már a 

nézsai tornateremben, lehet 

csatlakozni hozzájuk! 

 

Gyerekfoci: 

A hideg beköszöntével a 

Kultúrházban tartják a 

legkisebbek fociedzését, 

csütörtökön 15-órától! 

 

Zumba: Nézsán a Kultúrházban 

jelenleg csütörtökönként 18-

órától lehet zumbázni az 

érdeklődőknek! 

 

mailto:palyazat@gmail.com
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A  N é z s a i  M i k s z á t h  K á l m á n  Á l t a l á n o s  I s k o l a  h í r e i  
 

Az elmúlt hetekben több alkalommal is 

megemlékeztünk egy kis ünnepséggel 

Nemzetünk Hőseiről, híres tetteikről. 

 Október 6.   - Aradi vértanúk napja az 

iskola keretein belül volt.  Felkészítő 

tanár: Dégi Enikő tanárnő. 

 Október 23. - 1956-os Forradalom 

emlékére az iskolai ünnepélyen kívül 

diákjaink Legénden és Nézsán a 

Művelődési Házban is felléptek. 

Felkészítő tanár: Szádoczkiné Miklián 

Mária tanító néni. 

  Október 25-én a Diákönkormányzat 

és a Szülői Munkaközösség, az ősszel 

már hagyományossá vált „Suli-Bulit” 

szervezte és bonyolította le a felső 

tagozatos diákoknak. Szervező tanár: 

Sztankóné Steflik Éva tanár néni. 

Külön köszönet jár Veres 

Szilveszternek és Veres Viktornak a 

színvonalas hang- és fénytechnikáért, 

valamint a jó hangulatért. Köszönjük 

Lényi Péternek a hozzáértő szerelést. 

November 11-én Márton napon alsós 

diákjaink egy kis műsort adtak a 

templomnál, majd az óvoda segítségének 

köszönhetően megvendégeltük a nézőket. 

Ezután lámpásokkal végig vonultunk a 

falun. Felkészítő tanár: Koncz Katalin 

tanító néni.  

 

Nov. 11-15-ig Nyílt napokat 

tartottunk az iskolában. Minden 

osztályba egy napra beülhettek a 

szülők és megnézhették 

gyermekeiket, hogyan tanulnak, 

dolgoznak. 

Nov. 19-én a Zrínyi Matematika 

Vetélkedő házi versenye 

megtörtént, nyolc diákunk jutott be 

a megyei fordulóba, mely 

februárban lesz. Felkészítő tanár : 

Zachar Zénó tanár bácsi. 

Köszönet az osztályfőnököknek 

és szaktanároknak a műsorokért, 

plusz feladatokért. 

Nov. 20-án 16:00 – 17:00 óráig 

Fogadóóra volt. 

Következő eseményeinkről:  

   Nov.29. 1. adventi gyertyagyújtás 

egy kis verssel. 

December 6. Szent Miklósra 

emlékezünk – Mikulás az iskolában 

és 2. adventi gyertyagyújtás 

Dec. 13. Szlovák nyelvi délután 

és 3. adventi gyertyagyújtás 

Dec. 21. 4. adventi gyertyagyújtás 

és Karácsonyi Kavalkád az 

iskolában – egyben utolsó nap a téli 

szünet előtt – este: Falukarácsony a 

Műv.Házban, melyre mindenkit 

szeretettel várunk. 

Dec. 22 – jan. 5-ig  Téli Szünet   
-  Első tanítási nap január 6. hétfő. 

Január 17. az első félév vége. 

Szeretnék köszönetet mondani 

magam és kollégáim, valamint 

diákjaink nevében: 

- Nézsa Község 

Önkormányzatának és 

Polgármester Úrnak a 

sporteszközök vásárlásához 

nyújtott támogatásért. 

- Nézsai Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatnak a nézsai 

szlovákot tanuló diákoknak adott 

anyagi támogatásért és 

sportszerekért. 

 - Legéndi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatnak az iskolának 

nyújtott anyagi támogatásért. 

Kedves Olvasók!  Szeretnénk az 

iskola diákjait Karácsonyra egy kis 

aprósággal megajándékozni. (pl. 2 

szaloncukor, 1 gyümölcs). Ehhez 

támogatókat keresünk. Előre is 

köszönjük! 

 

Mindenkinek jó egészséget és 

Békés Áldott Ünnepeket 

Kívánok! 

 

Németh Gábor 

mb. ig 

G y e r m e k i  C s o d a k e r t  Ó v o d a  h í r e i  

Ebben a nevelési évben, az előző évekhez képest sok kiscsoportosunk 

van. 

 Önálló csoportot alkotnak, szeptemberben folyamatosan érkeztek az 

óvodába. Annak a gyermeknek, aki szeptember végén érkezett, még tart 

a beszoktatása, amely két hónap. Egy gyermek nem szokott be, de nem 

is volt lehetősége, mert csak néhány napot járt óvodába, és az anyuka 

feladta, mondván:- majd jövőre okosabb lesz-. Kedves anyukák, ez nem 

a gyermek értelmétől függ! Nem akkor szeretjük gyermekünket a 

legjobban, ha mindent megengedünk neki. 

 Szlovák pályázatunk sikeres volt, de sajnos nem kaptunk annyi 

támogatást, amennyit szerettünk volna. Ezért csak a nagy-középső 

csoport vett részt a kiránduláson októberben, egy gyönyörű őszi napon. 

Úti célunk a nőtincsi "Seholsziget" élménypark volt. Út közben 

meglátogattuk a felsőpetényi "Faluházat", amelyben népművészeti 

kiállítás található, a felsőpetényi szlovákság népviselete, és 

hagyományos eszközei, amelyeket mindennapjaik tevékenységeihez 

használtak. 

 Az élménypark valóban nagy élmény és játéklehetőség az óvodáskorú 

gyermekek számára. Bátran merem ajánlani a környék óvodáinak, 

akiknek még nem volt lehetőségük ellátogatni erre a közeli 

kirándulóhelyre. 

Jól éreztük magunkat! Köszönet a pályáztatónak! 

Zachar Kázmérné, óvodavezető 

 

 
Nézsai ovisok a Seholsziget élményparkban 
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Ú J R A  A D V E N T …  

 

Advent a várakozás időszaka. Lehet, elcsépeltnek tűnhet az előbbi mondatom. Elcsépeltnek és 

idejemúltnak is, sommázhatja a kedves olvasóm. Ám ha mélyen belegondolunk az adventi idő lassú 

megszületésébe, megsejlik előttünk, mikor is a középkor hajnalán, amikor a milánói ediktummal felszabaduló 

Egyház immár nem csak a legnagyobb ünnepet ülte meg, hanem megünnepelte a Megváltó születése napját 

is, megérett a gondolat, hogy az ünnep úgy szép, úgy leljük benne örömünket, ha arra kellően felkészülünk.  

Így aztán kialakult az adventi várakozás négy hetes időszaka. S ez a pár nap, valóban a várakozásé, a 

külső és belső készületnek volt szánva. Mintegy négy hetet kiszakítunk a profán időből, és ezt az Istennek és 

lelkünknek szenteljük, - illetve ez lenne a helyes. Helyette azonban profán világunk mást kínál. Annak idején, 

’91-ben, amikor boldog II. János Pál pápa hazánkba látogatott, mintegy prófétai szavakkal óvott bennünket. 

Úgy fogalmazott, hogy hazánkat mindeddig az elméleti materializmus sújtotta, Marx és Lenin tanai. Aztán 

félve intett, nehogy ezek után a gyakorlati materializmusba essünk bele! És a prófétai szavak beigazolódtak. 

Minden eladó és minden megvehető. Ebben az egy mondatban foglalható össze a gyakorlati materializmus. 

Végül is ebbe torkollott bele az advent és a karácsony. Vásárolj, vásárolj, többet és többet! Fogyaszd a zenét, 

a tévét, az internetet, csak valami szóljon melletted, ne csendesülj el…  

Ez a materializmus sátáni terve, amely megszakítja kapcsolatunkat az Istennel. A jólét, a pénz és a 

kényelem. Ez a materializmus „szentháromsága”. Sajnos gyakran mi is beleesünk ennek a csapdájába. Az 

egyre kényelmesebb élet után vágyakozva egyre többet és többet szeretnék, csak eközben elveszítjük az 

ember legfontosabb vágyát, amire teremtve lettünk az istenképiséget és a boldog életet. Szétvert családok, az 

Isten nélküli boldogság üres vágyával félrevezetett fiatalok. A szülők csak a nagymama kedvéért keresztelik 

meg a gyermeküket, a nagymama drága ajándékot ígér, ha bérmálkozó leszek…  

Ezért szükséges, hogy az előttünk álló advent tényleg az elcsendesedés és várakozás ideje legyen. Az 

advent első időszaka Krisztus második eljöveteléről tanít, és virrasztásra szólít fel. Újra és újra felröppenek az 

állhírek, melyek a közelgő világ végéről szólnak. A természeti csapások előjelei lehetnek ugyan a végnek, de 

ezek a jelenségek félre ne vezessenek minket! Gondoljuk csak meg, árvizek, földrengések és háborúk mindig 

is jelen voltak az emberiség életében. Ezek a jelenségek a nem hívőkben félelmet ébresztenek, mert a teljes 

megsemmisülést, a jólét feladását látják bennük. A hívők viszont félelem nélkül várják és készülnek rá. Ez 

egy egész életen keresztül megélt adventi várakozás.  

A híres ausztriai és bajorországi szónok, Bécs védőszentje Hofbauer Szent Kelemen fogalmazta meg: 

„…az idő nagyon nagy érték, drága kincs. Egy szempillantás alatt megtalálhatjuk Istent, de el is veszíthetjük. 

Rátalálhatunk a helyes útra, de el is tévedhetünk. Éppen ezért kell megbecsülni az életet, az időt. A lepergett, 

elmúlt időt már nem hozhatjuk vissza. Valamit elronthattunk, ami vissza nem forgatható… De 

mulasztásainkat jóvá tehetjük…” A múlt már nem a miénk, a jövő még nem a miénk. Egyedül a jelen, amikor 

életünk adventjét helyesen élhetjük meg. 

Rados László plébános 
 

 

Külső megkeresésre a következő hirdetést tesszük közzé: 
 

Ingyenes jogsegélyszolgálat 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

 

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 

pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen 

helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, 

jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

Felhívás!  
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy  

"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai  

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota  

semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,  

keresse az Állampolgári Bizottság az  

Emberi Jogokért Alapítványt.  

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 

1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 



Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata ● Felelős szerkesztő: Styevó Gábor polgármester ● Szerkesztő: Styevóné Pintér Bernadett  

● e-mail: polgarmester@nezsa.hu, pinter.berni@gmail.com● Honlap: www.nezsa.hu ●  

 

N é z s a  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  h í r e i  
 

Köszönet  

Nézsa Község Önkormányzata nevében ismételten szeretném 

megköszönni a település lakóinak, hogy 2013. szeptember 

28-29-én a szüreti felvonuláson, és az azt követő jótékonysági 

bálon számos süteménnyel kedveskedtek közösségünk javára.  

Közösségi ház 

A régi védőnői épületből új közösségi ház és játszótér építése 

14.971.756.-Ft támogatásból elkészült. Az épület körüli 

játszótér, és udvar parkosítása tavasszal folytatódik. 

Közfoglalkoztatás 

Az országosan meghirdetett téli közfoglalkoztatásnak 

köszönhetően november 1-től Nézsán 41 fő közhasznú 

foglalkoztatása valósul meg, továbbá 10 fő vesz részt a 

kistérségi szociális földprogramban. A tervek szerint további 

7 fő foglalkoztatása kezdődik meg december 1-től. A 

közfoglalkoztatás 2014. április 30-ig tart, melyhez 100%-os, 

35 millió Ft támogatást kapunk a Munkaügyi Központtól. A 

munkások többsége különböző képzésekben is részesül. 

Ismét lesz tűzifaosztás a településen! 

Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be tűzifa-

támogatás jogcímen a Belügyminisztériumhoz, 

melynek eredményeképpen 1.033.224.-Ft 

támogatásban részesült. A tavalyi évhez hasonlóan idén 

is a szociálisan rászoruló családok részesülnek majd 

tűzifa támogatásban. A kiosztást az erdészettel történő 

egyeztetést követően decemberben, és januárban fogjuk 

végezni. 

Egy újabb nyertes pályázat! 

Az önkormányzat Mezőgazdasági és Vidék-fejlesztési 

Hivatalhoz benyújtott LEADER pályázata kedvező 

elbírálásban részesült, a 2014 évi falunapi rendezvény 

megvalósítására 1.509.200.-Ft támogatás nyertünk. 

Falubusz pályázat 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki 

falubusz beszerzésére. A pályázaton az Önkormányzat 

1 db 9 fős mikrobusz beszerzésére pályázatot adott be 

az irányító hatósághoz. 

 

Ismét járja a Falut Szent Miklósra emlékezve a nézsai Falu Mikulás, 

bekopogtat december 5-én este a hat éven aluli gyerekekhez! 

 

Kellemes adventi készülődést és Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! 

 

Styevó Gábor polgármester 

 

 

N e m z e t i s é g i  ö n k o r m á n y z a t  h í r e i  
 

 Szeptember 28-án volt a Szüreti felvonulás és jótékonysági bál, melynek mi is támogatói voltunk anyagilag is. 

 Október 17-én vendégül láttuk a Vácegresi Szlovák Önkormányzatot, akik autóbusszal érkeztek községünkbe. 

 Október 22-én részt vettünk a községi ünnepélyen és koszorút helyeztünk el az emlékműnél. 

 Október 29-én ülést tartott önkormányzatunk, amelyen részt vettek vendégként a Mátraszentimrei Szlovák 

Önkormányzat tagjai is. Ők kiránduláson vettek részt önkormányzatunknál és megnézték falunk nevezetességeit. 

 November 3-án Budapesten voltunk a Szent József templomban szlovák szentmisén az Alsópetényi Szlovák 

Önkormányzattal. Az agapé után megnéztük a felújított Mátyás Templomot. 

 November 5-én Vanyarcon voltunk a Nógrád-Hevesi Szlovákok közmeghallgatásán és közgyűlésén. 

 November 16-án részt veszünk a X. Regionális Szlovák Nemzetiségi Napon Salgótarjánban, ahol kitüntetést kap 

Zachar Kázmérné óvónő, az önkormányzatunk alelnöke. 

 November 23-án részt veszünk és anyagilag is támogatjuk az Idősek Napját. 

 November 26-án kézműves foglalkozást tartunk a klubban 16 órától. 

 November 30-án részt veszünk Budapesten a Magyarországi Szlovákok Szövetségének 65.évfordulójára szervezett 

ünnepségen, majd este a Váci Dunakanyar Színházba látogatunk. Az autóbuszt az önkormányzatunk fizeti. 

 December 3-án közmeghallgatást tartunk a Klubhelységben 16,30-tól. 

 December 8-án részt veszünk az Adventi vásáron és kézműves foglalkozást tartunk. 

 December 14-én 14,30-tól Szlovák misére hívunk minden érdeklődőt a Nézsai Szent Jakab templomba, ahová 

vendégeket is várunk. A mise után a gyermekek előadása lesz, utána pedig agapé a parókia udvarán. 

 December 21-én lesz a Falukarácsony, melynek anyagi támogatói is leszünk. 
 

Mindenkinek boldog, békés ünnepeket, és boldog új évet kívánunk. 

 
A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében: Kucsera Andrásné elnök 
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Karácsonyi sütemény recept: Mindenki kedvence 

 
 

 

Tészta 20 x 30-

as tepsihez: 

4 tojás 

20 dk porcukor 

20 dk liszt 

10 dk darált dió 

1/2 cs sütőpor 

1 ek kakaó 

Krém: 

 

3 dl tej 

3 púpozott ek liszt 

2 cs vaníliás cukor 

20 dk margarin 

20 dk porcukor 

Csokoládémáz: 

 

20 dk porcukor 

2 ek kakaó 

4-5 ek forró víz 

2 dk margarin 

 

A porcukrot összekeverni a 

 

Az egész tojásokat elkezdeni robotgéppel 

keverni, majd állandó keverés mellett 

kanalanként hozzáadni a porcukrot. Addig 

keverni még jó habos állagú lesz. A lisztet 

összekeverni a sütőporral, ezután szintén 

állandó keverés mellett, kanalanként a cukros-

tojáshoz keverni. Végül belekanalazni a darált 

diót és hozzáadni a kakaót, majd így is jól 

kikeverni. A tepsit kibélelni sütőpapírral, majd 

beleönteni a masszát és egyenletesen elsimítani. 

Előmelegített sütőben, közepes lángon 25-30 

percig sütni. (légkeverésnél 150 fokon, 25 

percig sütni) A sütőből kivéve hagyni kicsit 

hűlni, majd papírral együtt kiemelni és rácsra 

tenni, majd teljesen kihűteni. 

Fele mennyiségű tejet egy 

csomag vaníliás cukorral 

feltenni melegedni. A 

maradék tejet simára keverni a 

liszttel, majd hozzáönteni a 

meleg tejhez és állandó 

keverés mellett sűrűre főzni. 

Teljesen kihűteni!!!! A 

margarint a porcukorral és a 

vaníliás cukorral elkezdeni 

kikeverni, majd hozzáadni a 

teljesen kihűlt lisztes pépet és 

addig keverni, hogy jó habos 

legyen. A teljesen kihűlt 

tésztáról lehúzni a sütőpapírt 

és egy tálcára tenni, majd 

egyenletesen rákenni a 

krémet. 

kakaóval, majd a közepébe 

kis mélyedést csinálni és 

beletenni a margarint. A 

vizet felforralni, majd 

kanalanként hozzáadni és 

közben fakanállal jól 

kikeverni. Egy sűrű, sima 

állagú massza legyen belőle. 

(a vizet apránként adni 

hozzá, mert lehet nem kell 

bele mind, nehogy túl híg 

legyen) A krém tetejére 

csorgatni és óvatosan 

egyenletesen elsimítani. 

Hagyni teljesen 

megdermedni, majd ízlés 

szerinti méretűre, hideg 

vízbe mártott késsel 

felszeletelni. 
Forrás: http://gizi-receptjei.blogspot.hu 

 
Anyukáknak és gyerekeknek vidám sütögetést és jó étvágyat kívánunk!  

 
 

Karácsonyi cipősdoboz gyűjtés, felajánlás gyakorlata 

 
Egyszer volt, hol nem volt… Volt 

egyszer egy angol nagymama, aki, 

látva a világégés utáni állapotokat, 

és megsajnálva a borzalmakról mit 

sem tehető gyermekeket, össze-

csomagolta ajándékát egy cipős-

dobozba, és elküldte egy szegény 

gyermeknek. 

 

 

 

Nem sejthette, hogy egyszerű, de 

nemes tettét százak, ezrek, milliók 

követik majd, és, hogy a 

cipősdobozba zárt szeretet áttör 

határokat, korokat, életszemléle-

teket, és mozgalommá fejlődik. 

E nagyszerű mozgalom követőiként 

a mi kis falucskánkban is 

valósítsuk meg az álmot, minden 

gyermeknek legyen meglepetés 

ajándék a karácsonyfa alatt! 

 

 

 

 

Segítsük egymást! A már nem 

használt játékokat, mesekönyveket, 

ruhákat, akár ceruzát, tollat, 

füzetet… ami egy gyerkőcnek 

hasznos lehet, csomagoljon be, írja 

rá hány éves fiúnak vagy lánynak 

való a csomag, és hozza el a 

karácsonyi vásárra a fa alá! 2013. 

december 8-án vasárnap 9-17 óráig 

a vásár ideje alatt gyűjtjük a 

csomagokat, melyeket karácsonyra 

eljuttatunk a gyerekeknek! 
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Szeretettel várunk mindenkit 

a már lassan hagyománnyá váló 

Karácsonyi kézműves vásárra 

 

 
 

  

 

ME GHÍ VÓ  

 

KÖ ZME GH AL L GA T ÁSR A  

 

Nézsa község Képviselő-testülete Szeretettel 

hív és vár Nézsa község lakóit a 

2013. december 12-én este 18 órakor 

az Iskola ebédlőjében tartandó 

közmeghallgatásra. 

 

Napirendek: 

1.Beszámoló a község 2013. évi gazdálkodásáról 

2. Tájékoztató megvalósított fejlesztésekről, 

     folyamatban lévő beruházásokról 

3. Lakossági vélemények, ötletek, javaslatok 

 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

 

   

 

Meghívó- Pozvánka 
 

SZLOVÁK MISe 

 

Lucázás 

 
Nézsa Község Plébánosa és a Nézsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt 

a  

2013.12.14-én 14,30-kor  

kezdődő szlovák szentmisére és Lucázásra. 

Kívánunk kellemes ünnepeket és gazdag Új évet. 

 

Nížanská  slovenská samospráva Vás pozýva na 

Slovenskú omšu a obchôdzky Lucií. Podujatie sa koná 

14.12.2013 v Nížanskom kostole Svätého Jakuba. Omša 

sa začína o 14,30 hodine. 

Prajeme Vám pekné, príjemné Vianoce a bohatý Nový 

rok. 

 

V mene Slovenskej národnostnej samosprávy: 

A Nézsai Szlovák Önkormányzat nevében: 

 

Kucsera Andrásné - Zuzana Kucserová 

elnök                predsedníčka 

  

 

FALUKARÁCSONY 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

2013. december 21-én  

15:30 órakor 

a Művelődési házban egy közös  

karácsonyi ünneplésre, 

ahol az óvodás és iskolás gyermekek 

karácsonyi műsorát tekinthetjük meg! 

 

Ünnepeljük Együtt Boldogan! 

 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és 

Boldog Új Évet Kívánunk! 
 

 


