Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2015. 01. hónap/
Nem a vagyonunk tesz boldoggá, hanem bármi
3. szám
egyszerű dolog, aminek örülni tudunk. /C.H.Spurgeon/

Közösségépítés

Szerkesztők: Nemzeti Művelődési Intézet Helyi közösségi munkatársai: Kali Erika és Pere Rudolfné
Felsőnyék Község Önkormányzata

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN RENDSZERESEN:
2015. január 12-től: hétköznapokon 15 órától 17 óráig szeretettel várjuk továbbra is
könyvek kölcsönzésére, olvasásra, internetezésre falunk lakosait. Egyre többen örömmel
tapasztalják a Művelődési házunkban kialakított kellemes környezetben lévő könyvtári hangulatot,
csendes időtöltést a könyvek társaságában. Nem kell vidékre utazni, mert helyben megtalálhatóak
igényelhetőek a keresett újabb könyvek is.

Szülők és gyermekek mélyebb kapcsolatát építi a közös könyvtári látogatás,
a közös könyvkeresés, a közös olvasás, az olvasottakról történő beszélgetés!!
Szeretettel várjuk délelőttönként, időpont egyeztetéssel:

az ISKOLÁS ÉS ÓVODÁS CSOPORTOKAT, a helyi könyvtárunk kínálatának, könyveinek

megismeréséhez az osztályfőnök, ill. szaktanárok és óvó nénik kíséretével.
Ugye még 50 év múlva is szívünkben élnek legszebb emlékeink, kapcsolataink:
amikor édesanyánkkal együtt minden este mesét OLVASTUNK?!
Ma is fontos, a legfontosabbak közé tartozik, hogy ezt a FELEJTHETETLEN ÖRÖMÖT
mi szülők: MEGADJUK GYERMEKEINKNEK!
A helyi könyvtárban ingyen olvashatod, haza viheted, köztük megtalálhatod a jó könyveket,
melyek segíthetnek a családi kapcsolatok erősítésében, az egymásra figyelésben.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUBOK TALÁLKOZÁSA A KÖNYVTÁRBAN:
BABA-MAMA-KLUB: minden hónap második keddjén: d.e. 10 órakor
január 13-án: 10 órakor
NYUGDÍJAS KLUB:
minden hónap harmadik keddjén: d.e. 10 órakor
január 20-án: 10 órakor
ÉNEK-ZENE KLUB:
január 14-én: 17 órakor, szerdán
MŰVÉSZ-KÖR:
január 19-én: 17 órakor, hétfőn
BIBLIA-KÖR:
minden vasárnap: 16 órakor
OLVASÓ ÉS FILM-KÖR:
minden csütörtökön: 16 órakor
SPORT-KÖR: megbeszélés:
január 26-án: 17 órakor, hétfőn
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB:
január 28-án: 17 órakor, szerdán
SÜTŐ-FŐZŐ KLUB:
január 23-án: 17 órakor, pénteken
Az időpontok előtt a további infó-kat: figyeljék a CBA előtt lévő plakáton!

SIKERES LETT A JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS BÁL!

Köszönjük mindenkinek hozzájárulását, segítségét a bál sikeréhez!! Ezáltal
megvásárolhattuk a rendezvények lebonyolításához alkalmas konyhaberendezést.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IDŐSEK KARÁCSONYI TALÁLKOZÓJA

Az Önkormányzat által meghívott időseink
jóleső érzéssel fogadták a vendéglátást, a
Karácsonyi szeretetről szóló szolgálatot, és
az Ének-zene klub dalait, az iskolások verseit,
és a vidámságot adó óvodások kedves műsorát.

A terített asztalon sorakoztak az iskolások
díszdoboz ajándékai, melyet Fábiánné Zsuzsa
tanító nénivel készítettek.
A meghívott vendégek így búcsúztak.: „Ezért a szép estéért érdemes volt eljönni!”
Mindenkinek köszönjük bármilyen segítségét, részvételét a találkozás közös öröméhez!
Szeretettel várjuk a Nyugdíjas klubba hasonló közösségi együttlétre, beszélgetésekre,
közös programok megvalósítására minden nyugdíjas korú falutársunkat.
A Művelődési ház könyvtárában kellemes körülmények között, megfelelő eszközök
állnak rendelkezésre a havi rendszerességgel történő találkozásra, kikapcsolódásra!
Hatodik alkalommal került sor a Kézimunka Szakkör kitartó
munkájával megszervezett Falukarácsonyunkra.
A Nemzetiségi
Önkormányzat
mézes kaláccsal,
szaloncukorral
kedveskedett a
résztvevőknek.

Cipős doboz akció

A Baba-mama klub is mikulás
ünnepélyt tartott picinyeivel.

A Baptista szeretet szolgálattól
cipős doboz akcióban részesültek óvodásaink a Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából.
Ismét műszeres egészségállapot-felmérést tartunk január közepén, a
Könyvtárban melyre várjuk a kontrollra érkezőket és a további jelentkezőket.
Pontos időpont: a CBA előtt lesz plakáton hirdetve, és a facebookon.

Január 27-én kedden 15,30-tól 18 óráig szintén a Könyvtárban tartjuk
DERMOVISOR X 200 készülékkel fejbőréről az ingyenes állapotfelmérést.
Bejelentkezés, időpontkérés: Kali Erikánál /Tel: 06-30-884-2946/
15 fő jelentkezésére van lehetőség, és várjuk a kontrollra érkezőket is!

2015. február 7-én szombaton d. u. 3 órától az
ISKOLÁSOK FARSANGI RENDEZVÉNYÉRE
a Művelődési Házban szeretettel várunk mindenkit!
„ jelmezes felvonulás, büfé, zene, tombola”
Szervezők: Felsőnyéki Iskola és az Iskola Szülői Szervezete
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÓVODAI FARSANGI BÁL
2015. február 13-án pénteken d. u. 3 órakor
Helye: az Iskola ebédlője , Belépő: felnőtteknek: 500,- Ft
gyerekeknek: 100,- Ft, jelmezeseknek ingyenes
Sütemény, szendvics, üdítő a helyszínen kapható.
Mindenkit szeretettel várunk!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jótékonysági játékvásárt szervez a Baba-mama klub, melynek bevételéből a
klubtalálkozó helyiségét szeretnék otthonosabbá varázsolni babák, mamák
számára egyaránt. Ha van megunt, „kinőtt”, esetleg nem használt játék, amit
szívesen felajánlana, azt kérjük legyenek szívesek behozni a könyvtárba
/minden nap 15-től 17-ig./ A játékvásár előrelátható időpontja február vége .
Pontos dátum a februári Hírmondóban lesz.
Baba-mama klub

ITT A FARSANG ÁLL A BÁL !!
2015.02.14-én 20 órától a Felsőnyéki Művelődési házban
FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
jótékonysági célból /konditerem felszerelésére/ egy
BEÖLTÖZŐS farsangi estet szervez.
Részleteket a februári hírmondóban olvashatják!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A testület decemberi ülése
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete decemberi munkaterv szerinti ülésén
meghallgatta Tóth Nándor főhadnagy és Horváth László körzeti megbízott tájékoztatását a
település közrend közbiztonságának helyzetéről. A tájékoztató alapja mindig a statisztika, ami
alapján településen a bűncselekmények száma nem nőtt, stagnál. Július 1-jétől az ORFK
programja alapján minden megyére bevezették a rendőri jelenlétet. Ehhez túlórát biztosítottak
a Tamási Rendőrkapitányságnak. Tamási és környéke a 24 órás kategóriába került. Ez azt
jelenti, hogy minden teleülésen naponta meg tudnak jelenni a rendőrök. Ez a program február
28-áig tart, a statisztikák viszont olyan javulást mutatnak, hogy remélik a meghosszabbítást.
A helyi Polgárőr Egyesület részéről Nagy György titkár jelent meg az ülésen. Az Egyesület
2014-ben pályázaton nyert egy gépjárművet, mellyel a falut tudja szolgálni. A két motorral
együtt sikerült önkormányzati segítséggel garázsban tárolni a járműveket. Az egyesületi
munka önkéntes. Jelenleg 17 fő szolgálja a falut.
A testület elfogadta a 2015. évi munkatervét, melyben maghatározta az év közben kötelezően
tárgyalandó napirendeket.
Újabb egy évre meghosszabbították a DÉL-KOM Kft-vel a szerződést, így a hulladékszállítást
továbbra is ők szolgáltatják a faluban.

A jelenlegi csütörtöki szállítási nap helyett pénteki napokon történik a
hulladék elszállítása. Az utolsó csütörtöki szállítási nap: 2015. január 15.
Az első pénteki szállítási nap: 2015. január 23.
A képviselő-testület a megtárgyalta a pénzbeli és szociális támogatás felhasználásáról szóló
polgármesteri javaslatot, és úgy döntött, hogy Felsőnyék településen, minden háztartásnak
(380 db lakott ingatlan) 1999,- Ft/háztartás értékben tartós élelmiszer csomagot adományoz.
Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a szociális tűzifa kérelmeket. A döntés alapján 81 fő
részesül 1 m3 tűzifa támogatásban. A kalodák kiszállítása folyamatosan zajlik.
Továbbra is várjuk a régi fényképeket a régi, közös eseményekről, főképpen a 60-as évek
végéig lévőkről: a kiállításhoz. A fényképeket a CBA- ba, vagy a Könyvtárba lehet behozni,
az esemény dátumával, és névvel, címmel ellátva egy borítékban. Február végéig várjuk a
fényképeket, és azokat számítógépre visszük, azután visszaadjuk a számítógépre vitel után a
tulajdonosnak.

Békés, boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok
minden kedves felsőnyékinek: Debella László polgármester

Nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége 2014
Nagy örömöt jelentett a mi csecsemőkorú dicsőítő csapatunknak is, hogy részt vehettünk ezen
az ünnepségen és nagy örömöt, felejthetetlen perceket szerezhettünk nem csak az időseknek,
hanem a jelenlévőknek is. Hálát adunk érte Istennek, az övé legyen a dicsőség!
Szolgálatunkat: „ím lejött a messiás és hozott szabadulást” és a szeretet nem fogy el sosem
című dalokkal kezdtük, majd ezt követően rövid igehirdetéssel folytattuk. Ezen a karácsonyi
ünnepen, mely legnagyobb az ünnepek között is, amikor Jézus Krisztus a megváltónk születés
napját, megtestesülését ünnepeljük Isten igéje emlékeztetett mindnyájunkat arra, hogy úgy
szerette Isten a világot, az embereket, hogy egyszülött fiát adta oda értünk, hogy aki hisz Ő
benne az el ne vesszen, hanem örökélete lehessen. Isten kegyelmi ajándéka az örökélet, amit
az Ő fiában Jézus Krisztusban ajánl fel mindnyájunknak. Szabad akaratból személyes
döntéssel vehetjük el hit által az üdvösséget, ha elfogadtuk Isten kegyelmi ajándékát.
A szolgálat következő részében rövid prédikációt hallhattunk. Isten üzenetét az ajándék az és,
és a késő szavakban foglaltam össze. Az örökélet Isten ajándéka, amit ingyen ad
mindazoknak, akik hit által elfogadják. A második szó az a nagyapa és az unoka
beszélgetéséről szólt, hogy az embernek nem csak a test (hústest) jövőjével, szükségleteivel,
vágyaival és azok kielégítésével kell törődni, foglalkozni, hanem lelkünkkel-szellemünkkel is
törődni kell, mert ezek jövője a test halála előtt kell, hogy fontosabb legyen, hogy teljes
bizonyossággal tudhassuk a halál után mi lesz velünk az örökkévalóságban.
A harmadik szó szelíden felhívta a figyelmünket, hogy ma még nem késő! Lehet, hogy holnap
sem és holnap után sem, de nem tudhassuk mikor lesz késő elfogadni a kegyelmet a
megváltást az Úr Jézust behívni, beengedni a szívünkbe az életünkbe. Ha valakinek eljön az
ideje és nincs Jézus a szívébe, nem mehet be Isten országába, csak a megváltottak mehetnek
be. A prédikáció végén elmondtam a megtérők imáját, mely választ jelent arra a kérdésre:
hogyan fogadhassuk e hit által Isten ajándékát.
A szolgálat befejező részében „ne félj, mert megváltottalak” és „te rád vár egy szép ország”
című dicsőít énekekkel dicsértük és imádtuk az Urat!
Az ünnepség vége felé és az azt követő napokban is többen odajöttek dicsőítő csapat tagjaihoz
és kifejezték köszönetüket, hálájukat mindazért az örömért, amit általunk Isten adott
lelküknek. A bizonyságtevők közül kiemelnék egy idős házaspárt, akik elmondták nekünk,
hogy ők örömükben „végig sírták az egészet” , mert olyan volt számukra, mint egy
Istentisztelet (az volt).
Többen is mondták, hogy szeretnék máskor is újra hallani szolgálatunkat és folytassuk, mert
nagy szükség van rá.
Szeretnénk továbbra is áldás lenni mindazok számára, akik keresik Istent és vágy van a
szívükben a feltételnélküli szeretetre.
A dicsőítő csapat nevében sok szeretettel! Tasi Péter
A Bibliakör: a vasárnap délutáni beszélgetésekre szeretettel várja mindazokat
az Istent keresőket, akik kérdéseikre válaszokat keresnek, és szeretnének közelebbi
kapcsolatba kerülni a Teremtő Istennel.
A Film-klubban tanulságos filmvetítés lesz „ a legszebb ajándékról, és a találkozás
öröméről”.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az első oldalon jelzett időpontokban!

Tájékoztatás:
A Felsőnyéki Hírmondóban lehetőség van egyéni jellegű hirdetésekre,
tájékoztatásokra is, melyekért fizetni kell az anyag költséget.
Ebben a formában került a közösségi újságunkba Tasi Péternek a
Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségéről szóló közleménye, melyet
kívánt megosztani azon falubeli társaival, akik nem tudtak megjelenni.
Egy oldal: 2000,- Ft-ba kerül /mivel Felsőnyéken 400 házhoz jut el/.
Ennél több, vagy ennél kevesebb, a terjedelem arányában változik.
Tisztelettel: Községi Önkormányzat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kedves lakosság:
Szeretettel várunk az érdeklődési körének megfelelő klubokba Mindenkit!
Amelyik klubba szeretne részt venni, kérjük töltse ki az alábbi adatokat,
és adja be a Könyvtárba, a könyvtári nyitvatartási időben / minden nap:
délután 3-tól 5-ig/. Azokat is kérjük, akik már jelezték, és azokat is, akik
még nem jelezték! Fontos, hogy a létszámot tudjuk, a szükséges anyagok
beszerzése miatt. / Különösen a Sütő-főző klub alkalmához fontos./
NÉV: ….......................................................................................................
CÍM: ………………………………………………………………………
TELEFON SZÁM: ……………………………………………………….
KLUB NEVE: /vagy klubok neve, ha többen is részt szeretne venni/:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Esetleg jelezze részvételi szándékát a : 06-30-862-6408-as telefon számon
Pere Rudolfnénál.
Bővebb információk: a klub-alkalmak előtti napokon lesznek közölve
a CBA előtti plakáton. Telefonon is lehet érdeklődni!
Közösségépítő munkatársak: Kali Erika és Pere Rudolfné

