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„Töltekezz be azzal, ami épít,
szeptember
mielőtt betöltene az, ami rombol!”
11. szám
maiige.hu
Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai
Felsőnyék Község Önkormányzata

Közösségépítés

SZÜRETI FELVONULÁS
2015. szeptember 26-án
12.00 – órától
12.00 – 14.00-ig
14.00 – órától
19.00 – órától

gyülekező
a felvonuló járművek díszítése és ebéd.
zenés felvonulással bor és pálinka kínálattal
szórakoztatjuk a nagyérdemű közönséget.
Megállók a szokott helyeken.
„Jó Laci betyár” sztárvendég.

Jegyek elővételben a CBA-ban vásárolhatók: 1000,- Ft.
Ez a jegy a bálra is érvényes.
Külön báli belépő: 600,- Ft. /Aki csak a bálra szeretne menni./
20.00 – órától Bál a Művelődési házban,
a hangulatról a Szaturnusz együttes gondoskodik.
24.00 – órakor tombolasorsolás.
Mindenkit szeretettel várunk!
Debella László
polgármester
*******************************************************************************************
Véget ért a nyár, befejeződtek a nyári szakkörök,
ahol a résztvevő ifjúság közösen alkothatott
szaktanár, szülők és a közösségi munkások segítségével
a szabadidőt hasznosan kihasználva.

Néhány pillanatkép az alkotó gyermekekről…

A kézműves szakkörön készült tárgyakat mindenki örömmel vitte haza emlékül.

Süti-suli alkotásaiból:

Gyerekjáték a sütés, és még finom is…
Tartsatok velünk, gyertek minél többen!

Nyári rajz szakkör alkotásaiból:

Bajer István szaktanár által vezetett rajz szakkör iskolásai által készült
szép alkotások
az októberi Őszi Könyvtári Napok hetén /2015. október 5 – 11./
lesznek kiállítva megtekintésre a Művelődési Házban.

Az országos rendezvénysorozathoz csatlakozva Felsőnyéken
2015. október 5-től – október 11-ig
lesznek minden nap a könyvvel kapcsolatos előadások,
kiállítások, kisebb-nagyobb rendezvények.
További részletekről a következő, október havi Hírmondóban lesz tájékoztatás.

Augusztus 24-én megnyitottuk a szoláriumot, amit már oly sokan kérdeztek és vártak.
A szolárium szoba a Művelődési Ház
előterében található lépcső melletti kis
helyiségből lett kialakítva.
Nyitva tartás:
Hétköznap:
délelőtt - 10:00-től
délután - 14:00 -17:00-ig
Árak:
5 perc: 500 Ft
10 perc: 800 Ft
15 perc: 1200 Ft
20 perc: 1500 Ft
valamint akciós bérlet-100 perc: 5000 Ft
Bérletet a CBA-ban
Egyed Tibornénál lehet megvenni,
aki bővebb információval is
szolgál.
Szeretettel várjuk a barnulni vágyókat!
Egészséges életmód klub – tájékoztató felhívása:
Szervezetünkben bárhol van gyulladás, az egy gócpont a baktériumok számára, és további
komoly betegségeket is előidézhet, mely azután krónikussá, akár életveszélyessé is válhat.
Ezért fontos minél előbb megszüntetni a gyulladásokat.
Már legtöbben tudjuk, hogy az antibiotikumokkal való gyulladáscsökkentésnek nagyon sok
hátránya, mellékhatása lehet, csak indokolt esetben, és ritkán célszerű használni.
Gondoltad, hogy pl. a gennyes fogak is milyen komoly problémákat tudnak okozni, ha nincsenek
időben kezelve, ha sokáig gyulladásban vannak? Lehet hajhullás, ízületi problémák, akár még
komoly szívbetegség is kialakulhat miatta. Az emésztés sem megfelelő rossz fogakkal!
Ezért mindenképpen érdemes és életbevágóan fontos a fogak egészségben tartása,
időben fogorvoshoz kell menni, évente rendszeresen felülvizsgáltatni.
Közelednek a „megfázós” napok, tehát tanácsos időben felkészülni, megelőzni a betegségeket!
Ajánlatunk:

Természetes anyagból gyulladáscsökkentő termékek, finom teák és italok,
melyek megrendelhetőek:
Gano Excel Hungary KFT. helyi tanácsadójánál,
Felsőnyéken: Pere Rudolfnénál

telefon: 06-30-862-6408
A termékekről tájékoztató katalógus megtekinthető a Könyvtárban.
Termékbemutatót novemberre tervezünk „egészségnapok keretében”.
Aki ezen szeretne részt venni, kérjük jelentkezni a fenti telefonszámon október 16-ig.
Az előre bejelentkezők a bemutatón italkóstolót kapnak.

A testület augusztusi ülése
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 27-én tartotta munkaterv
szerinti ülését. Fojtekné Balogh Ildikó védőnő számolt be munkájáról. Elmondta, hogy nehéz
megmozgatni a lakosságot a különböző egészségügyi programokra. Példaként a legutóbbi
anyatejes világnapot említette, ahova 30 db meghívót küldött ki, és csak egy fő érdeklődő vett
részt a rendezvényen, pedig a kismamák sok segítséget kaphattak volna és egymással is
megoszthatták volna tapasztalataikat. Megtárgyalta a testület az önkormányzat
költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóját. A költségvetés kis eltéréssel,
de a tervezetteknek megfelelően alakult. A képviselő-testület új adórendeletet fogadott el,
mely együtt tartalmazza a kommunális adóra és a helyi iparűzési adóra vonatkozó
szabályokat. Az adórendelet megalkotására a jogszabályi változások miatt volt szükség, az
adóterhekben változás nem történt.

Közérdekű közlemény
Többször említettük, megkezdődött a megnyert ivóvíz minőség javító pályázatunk kivitelezése.
Azt is tudtuk általában minden fejlesztés kellemetlenségekkel is jár. /Fél sávon lezárt utcák, sáros
poros utak, áramszünet, internet kiesés, átmeneti vízhiány, stb./ A kivitelezővel abban egyeztem
meg, amit aznap kiásnak, estére be is temetik, a vízhiány estére megszűnik, helyre áll a megszokott
rend. A munka végeztével mindenhol vissza kell állítaniuk az eredeti állapotokat.
Kérem önöket, legyenek türelmesek, figyelmesek, és kérem, ha valahol változást, eltérést észlelnek
a munka végeztével az eredeti állapothoz képest, - jelezzék felénk, hogy tudjunk intézkedni,
mindannyiunk érdekében.
Debella László
polgármester
**********************************************************************************

Címlapon: maiige.hu
Töltekezz be azzal, ami épít, mielőtt betöltene az, ami rombol!
Ahogy reggelinél
eldönthetjük, mit töltünk a
poharunkba, úgy
tudatosan döntenünk kell
minden reggel arról
is, hogy mivel töltjük meg
gondolatainkat,
aminek gyümölcsét a nap
folyamán aratni
fogjuk.
nyugalommal – mert Jézus
Töltekezz be
megígérte, hogy
velünk lesz, és vele
békességben fogunk
járni. Töltekezz be hittel –
mert Isten a javadra
dolgozik, és az ő nevében
teljes biztonságérzettel, bátran
léphetsz. Töltekezz
be Isten üzenetével, mert
igazságai sikeressé tudják tenni a napodat. Töltekezz be az Atya
szeretetével is, mert e nélkül üres és haszontalan lesz minden.

Szolgálatunk célja az, hogy minél több emberhez eljuttassuk
Isten létfontosságú üzenetét, és az változást hozzon sokak életébe.

