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A Nézsaiak közéleti lapja

Szentkarácsony eljött, az ég a földre száll….

Közmeghallgatás

Kézműves Karácsonyi Vásár

Falukarácsony

Nézsa Község Önkormányzata
2012.december 20-án 18.00-tól
az Általános Iskola
étkezőjében közmeghallgatást
tart. Mélyre minden
érdeklődőt, a településért tenni
akarót várunk.

Szeretettel várunk mindenkit 2012.
december 9-én 9-13 óráig a Művelődési
Házban megrendezett kézműves
karácsonyi vásárra!
Gyerekeknek kézműves foglalkozások,
addig a felnőttek nyugodtan
körülnézhetnek…

2012. december 21-én 14 órakor
az óvodás, iskolás gyerekekkel
együtt idén is megünnepeljük
Jézus születésének szeretetteljes
ünnepét! Szeretettel várjuk
községünk minden kedves lakóját!

Betlehemi láng

DMRV Zrt. Felhívása!

Karácsony ünnepén az éjféli szentmisére idén is
Betlehemből érkezik a gyertyaláng!
Kérjük a kedves híveket, hogy hozzanak mécsest
magukkal, így haza is vihetik a Betlehemi lángot az
otthonukba! Ragyogja be életüket a szeretet!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a közelgő
fagyokra. Ellenőrizzék vízóráikat, a ház vízvezetékrendszerének elfagyás elleni védelméről megfelelően
gondoskodjanak!

Általános Iskolai és Óvodai
hírek
Az Általános Iskolában és
Óvodában a téli szünet december
22-január 2-ig tart. 2013. január 3án várják a gyerekeket a tanáraik,
nevelőik az Iskolában és az
Óvodában!
Kellemes
kikapcsolódást
és
ünneplést kívánunk a gyerekeknek
meleg családi fészkükben, szerető
szüleik ölelésében, közelségében!

Tanfolyamok
Ismét indulnak ingyenes
tanfolyamok az Iskolában:
Virágkötő
Aranykalászos gazda
Fűszernövény termesztő
Gyógynövény termesztő.
Jelentkezés és információ az
Iskolában Koncz Istvánnál
06/35/380-209, 06/20/7700-285
telefonszámokon.

Állandó programok a Nézsai
Művelődési Házban
Hétfőn 18.00 órától Szarka Péter tart 3-12 meridián tornát, melyen a részvétel
ingyenes,
de
előzetes
jelentkezés
szükséges: 06-30-259-1391
Kedden 18 órától Röplabda, a részvétel
ingyenes.
Pénteken: Ruha, függöny és bútor vásár
8.00-14.00 között a Művelődési Ház előtti
téren
Kéthetente Pénteken 18 órától Zumba
táncfoglalkozás, részvételi díj 600 ft/ óra /
fő.

Programok a környéken
Vácon
Budapesten
Érdemes ellátogatni a Vörösmarty téri karácsonyi A főtéren szintén található karácsonyi vásár, ezt is
vásárra! Csodaszép kézműves termékek kavalkádja, érdemes meglátogatni, kellemes, szívet melengető,
forralt bor, forró tea, sült kolbász, és kürtős kalács illata hangulatos kikapcsolódás a hideg téli napokon.
kavarog! Hangulatos, szép élmény az egész családnak!
Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata ● Felelős szerkesztő: Styevó Gábor polgármester ● Szerkesztő: Kövesdi Krisztina ● Szerkesztőség címe:2618
Nézsa, Park u. 1. e-mail: polgarmester@nezsa.hu, ● Honlap: www.nezsa.hu ● Hirdetésfelvétel: Nézsa Polgármesteri Hivatal ● Megjelenik
időszakonként.

Karácsonyi készülődés
A karácsonyvárás a gyerekek számára mindenképpen csodaidőszak. Mikulások járnak-kelnek még december
6. után is. A feldíszített boltokban lamettadíszek csillognak, csengettyűs dallamok csilingelnek, igényes utcai
kirakodóvásárokban a mézeskalács, a gyertya és a fenyőgyanta illata a meghatározó.
Otthon is kelthetünk karácsonyillatot, még ha nincs is időnk mézes kekszet sütni. A fahéjas tea vagy a forralt
bor hamar elkészül, a narancs néhány beletűzdelt szegfűszeggel ünnepi hangulatot teremt. De egy-két darabka
fahéj is megteszi, a citrusfélék fűtőalkalmatosságra helyezett héja pedig gyengéden párologtatja a finom
illóolajat.
Családi körben beválik, hogy advent tájt minden jó cselekedetért - a testvér megsegítéséért, a szétszórt
ruhadarabok elpakolásáért, némi ház körüli segítségért - a csemeték kapnak egy-egy kartonból kivágott szívet,
csillagot vagy harangocskát, és így tovább. A helytelenkedésért persze visszajár egy-egy darab a
jutalommintákból. A karácsonyfára fűzérként aztán felrakhatók az összegyűlt szívek, csillagok.
A várakozás izgalmát fokozó adventi naptár története a XX. század elejére vezet vissza, amikor egy édesanya
megelégelte, hogy gyermeke minden este megkérdezte, hányat kell még aludni, míg az angyalka meghozza az
ajándékot. Fogott az asszony egy kartonlapot, ráírta a huszonnégy adventi napot, és mindegyik dátumhoz kis
kocka csokoládét tűzött. Felnővén a fiú úgy gondolta, hogy sok gyereknek szerezhet örömet, ha adventi naptárt
gyártó céget alapít.
Természetesen ügyes kezű szülők visszatérhetnek a házi készítésű kalendáriumhoz. Akár színes papírral
bevont üres gyufaskatulyákat is felfüggeszthet, kívánsága szerint mogyoró- vagy aszaltgyümölcs-darabokat
rejthet beléjük, esetleg mesecímeket; ezek súgják meg, hogy aznap este mit olvasson fel anya vagy apa a
gyerekének.
Az adventi koszorú Hamburgból ered, az elsőt ott készítette szekérkerékből egy evangélikus lelkész.
Huszonnégy gyertyát helyezett el rajta, és naponta eggyel többet gyújtott meg közülük. Hétköznapokon fehér
színűt, vasárnaponként pedig pirosat. Ennek változata a fenyőágból vagy vesszőfonatból összeállított szobai
változat. A négy gyertya közül a három lila a bűnbánatot, a rózsaszínű pedig a reménységet jelképezi.
A hónap gyógynövénye: apróbojtorján
Egyik legcsinosabb gyógynövényünk. Egész Európában elterjedt, de megtalálható Kelet-Ázsiában és ÉszakAfrikában is. A rózsafélék családjába tartozik. Aranysárga virágai fürtökben fejlődnek, apró termése horgasan
kapaszkodik emberre, állatra. Aromadús, nem túl erős illata tavasszal intenzívebb. Népi neve agármony, patikai
párlófű, királyasszony káposztája, Szent Vilmos füve. Virágos felső hajtását gyűjtjük júniustól szeptemberig.
Legfontosabb hatóanyagai az összehúzó hatású tanin, valamint kovasav, illóolajok és antioxidáns flavonoidok.
Jelentős mennyiségű kumarin is található benne.
Legismertebb felhasználási területe a máj és az epe tevékenységének szabályozása. Az antik világban
szürkehályogra használták. Szemcseppként ma is ajánlott mindenféle szemgyulladásra. Dioszkoridész, Néró
császár orvosa gyomorfekélyre ajánlotta.
Az 1700–as évekből van feljegyzés arról, hogy sárgaság ellen eredményesen használták főzetét. A kelleténél
magasabb húgysavszint, reuma és köszvény esetén isszuk teáját. Jó vízhajtó, fogyasztásával megelőzhető a
vesekő és vesehomok képződés. Segíti a táplálék feldolgozást, az emésztést. Bélgyulladásra, gasztroenteritiszre, gyulladásos bélbetegségre (Chron betegség) óránként kell egy-egy csészével inni.
A hólyag renyheségére, gyermekeknél ágybavizelés ellen is hasznos. Az amerikai és kanadai indiánok
lázcsillapításra használják.
Másik fontos tulajdonsága a torok és a száj fertőtlenítése. Csecsemők szájpenészét apróbojtorján teával
mosogatva jó eredményt érhetünk el. Külsőleg sebgyógyításra, kelések, pattanások kezelésére kiváló.
Zarándokok frissítő fürdőt készítettek belőle gyaloglásban elfáradt lábaiknak.
Cukorszint csökkentő hatása miatt cukorbetegeknek is ajánlott. Csökkenti a diabétesz okozta
szomjúságérzetet.
A középkorban mágikus erőt tulajdonítottak neki: elbeszélések szerint a párna alá tett apróbojtorján mély
álomba ringatja az embert. A néphiedelem szerint aprócska termése elűzi a gonoszt, visszafordítja a rontást.
Kellemes ízű teáját védőitalként is isszák a favágók. Bátran fogyaszthatunk belőle akár több csészével naponta.
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Önkormányzati hírek
Nézsa Község Önkormányzata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 2012. november 17-én délután
színvonalas műsorral köszöntöttel a település élő időseket, szép korúakat. A rendezvény megszervezését sokan támogatták
(magánszemélyek, helyi vállalkozások, Általános iskolánk, óvodánk tanítványai, pedagógusai) köszönjük adományaikat,
tevékenységeiket, mellyel elősegítették, az ünnepély megszervezését.
A nyár közepén elkészült a Sportöltöző felújítása, melyet a focisták már használatba is vettek. A fejlesztésnek
köszönhetően megtörtént az épület hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, és a vizesblokkok komplett felújítása, valamint az
épület akadálymentesítése. Az épület fejlesztése 11.033.000.-Ft támogatásból összesen bruttó 14.051. 060.- Ft-ból valósult
meg.
A 2012-es évben több beruházás, áthúzódó fejlesztés pénzügyi, és projektzáró ellenőrzése novemberben megtörtént
(Orvosi rendelő felújítása, Petőfi út felújítása).
A településen jelenleg is tart a Kastélypark felújítása rekonstrukciója, mely előre láthatólag 2012. december közepére
készül el. A közel 6 millió Forintos fejlesztést az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásból
valósul meg.
November végén megalakult a katasztrófavédelmi törvény előírásainak megfelelően a Helyi Polgárvédelmi Szervezet
melynek tagjai elméleti oktatáson is részt vettek.
Az önkormányzati reformnak köszönhetően 2013.január 1-től Nézsa – Alsópetény – Legénd települések Önkormányzatai
Közös Hivatalt hoznak létre (körjegyzőséget) a hivatali államigazgatási feladatok elvégzésére. A Hivatal kialakítása
zökkenőmentesen fog zajlani, és nem okoz a lakók ügyeinek intézésében fennakadást.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a régi védőnői rendelő felújítására, az épület teljes rekonstrukciója mellett az
udvaron játszótér kialakítása is tervbe lett véve. A pályázat elbírálása előre láthatóan 2013. tavaszára várható. A 2013-as
évben fognak megjelenni a KEOP energetikai fejlesztési pályázatok, melyben az önkormányzat közintézményeinek fűtési
rendszerét kívánja majd korszerűsíteni.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2012. december 20-án este 18.00-tól az Általános Iskola
étkezőjében közmeghallgatást tart, melyre Szeretettel meghívja a község Lakóit.
Napirendek: 1. Beszámoló a községünk 2012. évi gazdálkodásáról, fejlesztéseiről
2. Tájékoztató a 2013. évi feladatokról – költségvetés tervezetről - Mi várható 2013-ban?
3. Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
Kérjük, jöjjön el, ossza meg véleményét, ötleteit, melyek a település fejlődését szolgálhatják!
Nézsa Község Önkormányzata Áldott Karácsonyi ünnepeket és
békés Boldog Új Évet kíván a község minden lakójának!

Hívogató
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel hívja és várja Önöket 2012. december 16-án 14:30 órakor a
nézsai templomban tartandó szlovák szentmisére és betlehemre!
Karácsonyi érzés
A gyerekek nagy szeretettel készülnek az
adventi időszakban, várják a csodát hozó
Karácsonyt, a kis Jézus születésének
ünnepét!
Péntekente kis ünnepség keretében, - melyre
minden alkalommal másik osztály készül fel
-, meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit,
hétről hétre eggyel többet.
Ezt a kedves kis műsort vasárnap a reggeli
Szentmise előtt 8:15-kor szintén bemutatják
és így gyullad fel egy-egy adventi
gyertyaláng a templomban is! Szeretettel
várnak minden kedves nézsai lakost!
Várjuk a gyerekekkel együtt a Karácsonyt!

Hófödte táj,
Puha varázs,
Karácsonykor a
Világ oly más!

Bebocsájtást vár,
Azt, hogy hívják...
Hogy a szívet aranyozzák,
Mikor halkan mondják:
Szeretlek...

Adni, s kapni készül
Kicsi és Nagy,
Szeretet toporog
Ablakok alatt.

Karácsonyi csodává
Válik életed.
Pedig egy szó csupán,
Mitől változik léted.

Egy szó,
Mi megváltoztat
Embereket...

Kiadja: Nézsa Község Önkormányzata ● Felelős szerkesztő: Styevó Gábor polgármester ● Szerkesztő: Styevóné P. Bernadett ● e-mail:
polgarmester@nezsa.hu, ● Honlap: www.nezsa.hu ● Hirdetésfelvétel: Nézsa Polgármesteri Hivatal, és a 30/836-0616 telefonszámon.

Sütemény Karácsonyra: gesztenyés szelet
Alap: 2 csomag gesztenyepüré, 25 dkg darált keksz, 15 dkg porcukor, 15 dkg margarin, rum ízlés szerint. Ezeket
jól összedolgozzuk. Tepsi vagy tál alját megszórjuk darált keksszel és belenyomkodjuk a kész masszánkat.
Krém: 3 csomag vanília pudingot felfőzünk 9 dl tejben, 12 evőkanál cukorral. Belekeverünk 25 dkg margarint.
Az így elkészült krém felét az alapunkra kenjük.
Babapiskótákat rumos kávéba mártogatjuk és ráhelyezzük sorban a krémre. A maradék krémet a babapiskóták
tetejére kenjük.
500 ml HULALA tejszínt kemény habbá felverünk és a tetejére kenjük. Hűtőben hagyjuk összeállni kicsit.
Tetejét díszíthetjük kakaóporral szórva, gesztenyereszelékkel, csoki-reszelékkel…Nagyon finom!!! ☺
(kb. 1,5 csomag babapiskóta, 6 adag kávé szükséges hozzá)
A Bölcs-F BT vállal asztalos munkákat, matematika,
és társastáncoktatást, valamint pelenkák, babaápolási
termékek, játékok és női higiéniai termékek házhoz
szállítását. A termékeket (árakkal együtt) megtalálják a
Gesztenye sor 2. sz. alatt a garázskapura kifüggesztve,
illetve a BT honlapján (www.bolcsf.uw.hu).

Szép, csendes környezetben várjuk a kikapcsolódásra,
pihenésre, horgászásra vágyó kedves vendégeinket a
Korándi vendégházban Nézsán.
www.korandivendeghaz.hu

Elérhetőségek: tel.: +36 30/8580259,

Nefelejcs Esküvő- és Rendezvényszervező Iroda
Célunk, hogy szolgáltatásainkkal még szebbé és
emlékezetesebbé
tegyük az ünnepi pillanatokat.
Vállaljuk leány- és legénybúcsúk, születésnapok,
gyerekzsúrok, házassági évfordulók, ballagások,
osztálytalálkozók, céges rendezvények, konferenciák,
kiállítások szervezését és lebonyolítását.

Tel.: 06/70/5057-707 és 06/30/6083-627
info@nefelejcseskuvo.hu;
http://www.nefelejcseskuvo.hu/

Kövesdi Krisztina népi játszóházvezető
európai üzleti menedzsment
Vállalom rendezvények, születésnapok kézműves
foglalkozásainak lebonyolítását.
Nemez, szőttes, kosár és gyöngy kézműves termékek
gyártása és forgalmazása
Karácsonyi ajtódísz, asztaldísz, adventi koszorú egyedi
igények alapján is rendelhető!
Elérhetőségek: 06/20/515-5582
e-mail: kriszti.kovesdi@gmail.com

Fehér Imre
Burkoló, térkő készítő
Vállal mindenféle burkolási megbízásokat,
referenciákkal
06/30/3300747

REHAU Műanyag nyílászárók
egyedi méretre gyártva rendelhetők
egyenesen a gyártótól!
Kruzslik Tibor
30/760-7050

HÁZI
GYÜMÖLCS LEVEK, LEKVÁROK!

Ön is hirdetheti vállalkozását, saját készítésű
termékeit, szolgáltatásait, bármit, ami a község
lakosai számára hasznos lehet!

GRENÁCS ÁGINÁL
NÓGRÁDSÁPON
20/483-3350

Hirdetési szándékát a Polgármesteri hivatalban,
illetve a 06/30/836-0616 számon jelezheti!
Kulturális ajánló

A nézsai Könyvtár számos érdekességgel várja községünk lakóit. Gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálhatják
érdeklődési körüknek megfelelő értékes olvasnivalójukat! Megtalálható a Tele Házban a Hivatal földszinti termében,
nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek 8-14 óráig, kedd, csütörtök 12-18 óráig. A tagság ingyenes!
A szürke, ködös téli délutánokon, estéken kellemes felüdülést hozhat egy szép színházi előadás. Néhány ajánlatunk:
Madách Színház: Marry Poppins, a musical egybeötvözi a környező világ hétköznapjait a tündérmesék varázslatával...
Operett Színház: Marica grófnő, Elisabeth, Rómeó és Júlia, Erdei kalamajka,…
Vígszínház: Halász Judit koncert, A padlás, A dzsungel könyve, Hegedűs a háztetőn, Jóembert keresünk,….
Nemzeti színház: Az ember tragédiája, Úri muri, Csongor és Tünde….
Fővárosi Nagycirkusz: Cirkuszi kavalkád című műsorával várja a kicsiket és nagyokat egy vidám előadásra!!!

Jegyrendelésben is tudunk segíteni, érdeklődni lehet: Styevóné P. Bernadettnél 30/836-0616 telefonszámon
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