
 Felsőnyék hírmondó 

 KÖZÖSSÉGI Lap 

_____________________________________________ 
2016. március           A barátság nem egyenlők között jön létre,                                         Közösségépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17. szám                                  hanem egyenlővé teszi a barátokat. (Cicero) 

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

 

 

 
2016. március 14-től: 

Könyvtár nyitva tartás: 

                                                             Hétfő – Csütörtök                     9:00 – 16:00 

                                                             Péntek                                        9:00 – 12:00 

 

Szolárium, só szoba és a szauna használata:  
Előre bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon: 
30-862-6408 Pere Rudolfné          

                                                    Hétfő – Csütörtök                     9:00 – 16:00 

                                                             Péntek                                        9:00 – 12:00   

                                                              Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 



 
2016. január 1-től településünkön újra Greksza Lejla látja el a 

védőnői feladatokat. 
 

A védőnő rendelkezésre állási ideje: munkanapokon 8.00-16.20-ig 
Kedd: 8.00 – 10.00-ig önálló védőnői tanácsadás 

Péntek: 8.00 – 10.00-igvárandóstanácsadás 
 

Telefonszám: 06-20/380-17-86 
Email: nyekvedono@gmail.com 

 
Baba-Mama Klub: a Könyvtár gyermek-kuckó részében 

minden hónap negyedik csütörtökén 10:00 órai kezdettel, 
ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a védőnő. 

 
Első alkalom: 2016. március 24. csütörtök 

A Baba-Mama Klub látogatásának feltétele,                                                                                               
hogy egészséges gyermek és felnőtt érkezzen a foglalkozásra,                                                                   
az esetleges idősakos megbetegedések megelőése céljából. 

 
Gólyahírek: 

2016. január: 
Bella Leila  2016.01.01.  2720 g, 54 cm. 

 
2016. február: 

Nem történt születés. 
 

Gratulálunk és jó egészséget, sok örömet kívánunk a babának, 
édesanyának és a családnak. 

 

 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

2016. március 18-án, pénteken 9 órakor 
szeretettel várjuk 

az óvodás és iskolás gyermekeket 
 

díszletes, jelmezes, zenés 
mese előadásra 

a Művelődési Házunkba. 
 

Belépő: 500 Ft/fő 
 
 

 

mailto:nyekvedono@gmail.com


Rendhagyó történelem óra 
„A gyöngy dala és a magyar őstörténelem” 

2016. március 31-én csütörtökön  18:00 órakor                                                                                                                                 
a Művelődési Házban vetítéssel egybekötött előadásra 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 
Ezen gyönyörű mesét Tamás apostol aktáiban találták meg 1945-ben. Máni és tanítványainak 

legfontosabb úgynevezett beavató meséje volt. A legnagyobb becsben tartották. Hosszú évszázadokon 

keresztül szinte szó szerint tudták a népek. A pártus királyfi története akár a legszebb népmeséink 

egyike is lehetne, talán az is volt.   

Mi magunk vagyunk a főhős a szeretet beavatási ösvényén. 

Máni született Krisztus után 216-ban a Pártus Birodalom fővárosában Kteszifonban, amelynek helyén 

ma Bagdad városa van. Apja neve Patik, vagy Pattik, illetve Pataki. Ismert tanítói Szita és Gara. 

Máni festőművész, orvos, lantművész, költő,szónok és nem utolsó sorban egy a lélek fejlettségi fokán 

álló gnosztikus világvallás megalapítója. Ő volt a magyar ősvallás megújítója is. 

                                                                                                           Előadó: Nagy Lajos 

                                                                                                      L.N.L. Kiadó Magyarország 

A testület februári ülése 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülést tartott február 

24-én Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületével. A két önkormányzat 

közösen működteti az önkormányzati hivatalt, melynek 2016. évi költségvetését fogadták el a 

képviselők. Másnap pedig szintén munkaterv szerint Felsőnyék Község Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésére tett pontot a testület. Ebben az évben is több egyeztetést és tárgyalást 

igényelt az óvoda költségvetése. Már az elmúlt évben is látszott, hogy a folyamatosan fogyó 

gyermeklétszám miatt alacsony finanszírozást kap az önkormányzat. Sajnos ez a tendencia 

tovább folytatódik, így az óvoda működéséhez tíz millió forinttal kell hozzájárulni. A két 

fordulóban tárgyalt költségvetést 133 millió forinttal fogadta el a testület. Évek óta napirenden 

van a település szennyvízkérdésének megoldása. Az előző ciklusban volt is nyertes pályázata 

az önkormányzatnak, de feltehetően a sok sikeres pályázat miatt nem jutott teleülésünknek a 

finanszírozásból. Továbbra is folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, 

melyekkel ez a hiányosság pótolható. Addig is az emésztőgödrök szippantására az 

önkormányzat szerződést köt a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft-vel (1077 

Budapest, Bethlen Gábor utca 3. II./24.,) aki 2000,- Ft/m
3
-ért szállítja el a folyékony 

hulladékot. A szerződés-tervezetet és a rendeletet is elfogadta a képviselő-testület, így a 

közeljövőben várható, hogy a cég munkatársai felkeresik a lakosságot. Fizetni csak a 

szolgáltatás elvégzését követően kell.                                                                                             

Egyeztettek a képviselők további pályázati lehetőségekről, és a május végén rendezendő 

piknikről. 

 

A Gano-Excel egészséges termékek folyamatosan 
rendelhetőek az Egészséges életmód klub 

tevékenységén keresztül 
a Könyvtárban könyvtári nyitva tartási időben, 

vagy 
a Só-szoba épületében  

minden csütörtökön 9:00 – 11:00-ig. 
Pere Rudolfnénál: tel. 30-862-6408. 



 
 

És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt 

eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.                                                                                  

János 1,52 

Krisztus a létra, melyet Jákób látott, melynek alja a földön állt, teteje pedig egészen a  

menny kapujáig ért, a dicsőség küszöbéig. Ha a létrából csak egyetlen lépcsőfok is  

hiányzott volna a föld felett, elvesztünk volna. Krisztus azonban elér bennünket, bárhol  

vagyunk is.  

Magára öltötte emberi természetünket, és győzött,                               

s ha mi felvesszük az Ő jellemét, mi is győzhetünk.                                                 

Bűntelen életet élt „a bűn testének hasonlatosságában” 

(Róm 8:3).                                                                           

Most Istenként rendíthetetlenül áll a mennyei trónon,                          

míg emberként elér hozzánk. Int, hogy a Benne való hit által 

tegyünk szert Isten jellemének dicsőségére. Legyünk azért  

tökéletesek, amiképpen a mi mennyei Atyánk „is tökéletes”. 

                                                                                      (A békesség szigete.blogspot.hu/Húsvéti üzenet) 


