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„A szeretet lényege: az együtt. A veled. A velünk.” (Müller Péter)
Vagyis a szeretetet tovább adni, mert ezzel nem fogy el, hanem több lesz.

Közösségépítés

Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai (Pere Rudolfné, Pere Tünde, Vavra Ágnes), Felsőnyék Község Önkormányzata

Léghajó meseszínház

előadása volt novemberben

Az óvodások és iskolások a Művelődési Házban láthatták a Róka és a Holló című zenés mesejátékot.
*******************************************************************************************************

A Nyugdíjas klub találkozón a Polgármester Úrral történt beszélgetés
közben a só-szoba egészségvédő és gyógyító hatását élvezhették,
akik örömmel éltek e lehetőséggel.
Megbeszélésünk szerint ezután – december 15-től:
minden hónap harmadik keddjén
14:00 órától – 16:00 óráig lesznek a klubtalálkozók.
Mindenkit szeretettel várunk!
********************************************************************************************************

Adventi készülődés:
A Kézimunka szakkör tagjai ismét
feldíszítették az Önkormányzat kertjét,
figyelmünket jelképesen
az esti fényekkel
a közelgő szeretet ünnepére irányítva.
Mézeskalács készítés 30 iskolással Riczel Etelka tanárnő szervezésében és
Binder Judit vezetésével a Művelődési Ház konyhai részében a közösségi munkásokkal együtt.

Tájékoztató az elmúlt hónapról!
Mindenszentekre elkészült a temető megvilágítása. Három lámpát helyeztek fel. A kiindulási pontot úgy terveztettük,
hogy 2 km-es szakaszt is bevilágítson. Folytatjuk!
A kamerarendszer öt kamerával elkészült és működik. Pályázatból valósult meg, az elszámolása most van
folyamatban.
- Az internet-szolgáltatás nagy részben működik településünkön, felszerelése folyamatban van, ígéret szerint
karácsonyra a munkát befejezik - aki eddig előfizetett, az hozzájut a szolgáltatáshoz. Előfizetni továbbra is lehet
változatlan árakon, de az új befizetők már csak 2016 év elején jutnak szolgáltatáshoz.
- Az önkormányzat megpályázott és nyert, 73 m3 akác kemény tűzifát, kiszállítása folyamatban van. Kiosztása segély
alapon, szociális célra történik. Kiszállítása és a bekerülési költség 10%-a az Önkormányzatot terheli.
- Faluvégi ház! Ahogy beérünk a faluba, jobb oldalon az első romos épület - jelentem eltűnt!
- Mint már hírt adtunk róla, a gyepmesteri feladatok ellátásával megbíztuk az Alfa-Vet Kft. székesfehérvári vállalatot.
November 1-jével havonta egyszer járőröznek a településünkön, begyűjtik a kóbor kutyákat és macskákat.
- Ivóvízminőség javító pályázatunk kivitelezési munkálatai hamarosan befejeződnek. Javulni fog az ivóvíz minősége,
kiszűrik belőle a mangánt, a nitrátot és a vasat. A kivitelező három évig jótállással tartozik a falunak, ha valami
javításra szorul, azt ki kell hogy javítsa, de a biztonság kedvéért jegyzőkönyvben rögzítjük a hibákat.
- Beadott Európai pályázataink közül 3-at már biztosan megnyertünk, köztük megrendezhetjük az
2016. május végén az 5. Európai Pikniket együtt az Orbán napi ünnepséggel és a Falunappal!
Betlehem: 5. alkalommal rendezték meg a kiállítást a kézimunka szakkörös asszonyok segítségeikkel a kicsik és a
felnőttek nagy örömére. A kiállított tárgyakra az anyagiakat Ők teremtették elő, gyűjtötték, adták önzetlenül
mindannyiunk örömére!
Köszönet érte! Köszönöm!
Kiépült az Önkormányzat udvarában egy biztonságos, szigetelt elektromos csatlakozási hely.
Megjegyzés: Mindig vannak olyanok, akiknek semmi sem tetszik, akik azt a pénzt is szeretnék elosztani, kedvük
szerint, amiért mások dolgoztak meg.
Dolgozzanak Ők is, legyenek kreatívak, és az általuk beadott pénzt fordítsák Felsőnyék, a felsőnyéki emberek, a
közösség javára! Lehetőség szerint segítjük, támogatjuk /támogatnánk/ munkájukat!
A Kultúrház előtti bejárót térköveztük, az Önkormányzat előtt a hozzávezető járdát megszélesítettük és a padok előtt
szintén térköveztünk.
A Petőfi utcában a vízelvezető árok építése folyamatban van.
Felsőnyéken járt a Mikulás: 17 családot látogatott meg a kisgyermekek nagy boldogságára. Kivilágított kiskocsival,
megrakodva ajándékokkal. Megbeszéltük vele: jövőre is eljön! A róla készült felvételeket megtekinthetik Felsőnyék
Kulturális oldalán.
Tárgyalásokat kezdtünk több Önkormányzat részvételével csatornázás és szennyvízelvezetés ügyében!
Kerékpárút a volt vasútvonalon. A MÁV átadja Felsőnyéknek a vasútvonalat közhasználatra. Az Önkormányzat lesz a
fenntartó, indulhat a kitisztítás. Az előtervezés, a kalkuláció folyamatban van, kiemelt pályázatként nyújtjuk be az
Európai Unióhoz.
Belügyminiszteri kitüntetést kapott Felsőnyék Község Önkormányzata, a közfoglalkozási programok
megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül. Az elismeréshez több milliós pénzügyi
támogatás is jár. A kitüntetést személyesen vehettem át Budapesten, a Belügyminisztérium márvány aulájában
Dr. Pintér Sándor miniszter úrtól.
Kedves Felsőnyékiek! Jönnek az ünnepek! Engedjék meg, hogy Mindenkinek békés, boldog, kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánjak jómagam és a Képviselő Testület nevében.
Üdvözlettel:

Debella László
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Az októberi Hírmondónkban olvashattunk Dr. Veres János háziorvos tapasztalatairól, javaslatairól az
egészségnevelés és életmódváltás fontosságáról településünk lakóinak, betegeinek jobb életminőségének
elérése érdekében.
A lakosság segítésére a fenti javaslatokhoz kapcsolódva szerveztünk és szeretnénk a jövőben is tartani
egészségnevelő előadásokat és bemutatókat a természetes gyógymódokról, természetes
anyagból készült termékekről, táplálék-kiegészítőkről és a helyes életmódról.

Egyre többen megismerték és eredményesen használják településünkön is már
a GANO EXCEL által gyártott 100 %-ban természetes készítményeket.
Mint tudjuk, a ma emberének sok betegséget okozó alapvető problémája a megváltozott
környezeti körülményeink, gondolkodásunk és civilizált táplálkozási szokásaink hatására kialakult
elsavasodás.
Az elsavasodás egy folyamat, lépcsőfokai megegyeznek a civilizáció okozta mérgeződés fokozataival.
Amikor már túlzott mértékben felhalmozódnak szervezetünkben a méreganyagok, akkor: lerakódnak,
majd a mérgek eljutnak a sejtbe. Ezután jön a rosszindulatú elfajulás, ez az utolsó lépcső, mely komoly
ellátást igényel, de gondos kezeléssel és megfelelő terápiával visszafordítható és megállítható.
Üzenetünk:
Ne várd meg, hogy a magasabb fokozatokra jussál!

A Gano Excel, a lúgosító erejű kávé, forró csokoládé,
tea és müzli kínálatával,
koncentrált gombakapszulával,
természetes alapanyagú
személyes higiéniát szolgáló termékeivel
segítséget nyújt,
hogy szerveink optimális szinten működjenek…
A téli hónapokban akciós áron rendelhetőek a fenti termékek!
Kiemelt ajánlatunk :
Cordyceps kapszula, mely gyulladáscsökkentő,
természetes antibiotikum, immunerősítő.
- Forró csokoládé, mely rendkívül tápláló ital, kitűnő energiaforrás.
Különösen javasolt diákoknak, szellemi munkát végzőknek.
- Gano Rooibos Drink Tea, mely erős antioxidáns, gazdag ásványi
anyagokban, gyulladáscsökkentő, emésztésjavító.
Javasolt: csecsemőktől az időskorúakig.
-

A facebook Felsőnyék Kulturális és Közösségi oldalán bővebb
információk majd az Egészséges életmód albumban lesznek.
Rendelés: Pere Rudolfnénál a 06-30-862-6408-as telefonszámon vagy a Könyvtárban.

Figyelmetekbe ajánljuk a hosszú téli estékre
Könyvtárunk gazdag kínálatát a könyvek kölcsönzésére:
Válogathat mindenki kedve szerint, akár szépirodalmi, romantikus vagy éppen tudományos,
történelmi, régészeti vagy természettudományos könyveket.
Folyamatosan kapunk újabb könyveket is, és az igényeket figyelembe véve rendelünk is a Megyei
Könyvtártól. Így az ősszel gazdagodott könyvkészletünk azokkal, amelyeket a nyéki
lakosok külön kértek.
Például: Fekete István régóta ismert szép könyvei: Lutra, Kele, Téli berek, Bogáncs, Hú.
A lakosság által kért romantikus könyvek, regények. Szülőknek szóló segédkönyvek:
A kisgyerekkor nagy kérdései, Babavárás hétről-hétre, Gyerekeknek szóló könyvek stb.
Családoknak felejthetetlen együttlétet nyújtanak a közösen olvasott mesék, elbeszélések.
Egyedülállóknak is tartalmas időtöltés az olvasás, hasznosak a könyvek által szerzett tapasztalatok.
„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap, s holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, békés karácsonyt mindenkinek.” (Piramis)

„Új éved eléd táruló határ, / Köd rejti még minden lépésedet,
De Isten rég kezében tartja már, / Mi ma és holnap történik veled.
Bízzad Őrá életed!”
Szívből kívánunk boldog újévet Mindenkinek!

