Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2017. augusztus.

34. szám.

„Semmi sem rendezettebb, mint az, Amit a Szeretet rendez el.
Közösségépítés.
És semmi sem szabadabb, mint az, Amit a Szeretet köt össze.” (Chiara Lubich)

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, Nemzeti
Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata

Papír-írószer vásár a Művelődési Házban!
2017. 08. 15- én Kedden
9:00 – 17:00-ig
Széles választék, kedvező árak!
Több mint 50 féle füzet 50% kedvezménnyel, amíg a készlet tart!
Kínálatunkban mindent megtalál, ami az iskolakezdéshez kell!

Júliusi közösségi élet a Művelődési Házban, a Könyvtárban
Kézműves foglalkozások.
Egészséges életmód bemutatók.

További képek a foglalkozásokról, az előadásokról, és az egészségvédő ételekről információk, receptek a
kóstolókról, - hogy mindenki elkészíthesse, - a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári
Információs Oldalán találhatóak. Köszönjük a bemutatókon való segítséget és részvételt mindenkinek!
Kívánjuk, hogy a bemutatókon szerzett információk alkalmazásával általatok is készített ételek váljanak
egészségetekre! „Táplálékod legyen gyógyítód! Ha nincs facebookod, kérheted a recepteket a Könyvtárban!
Szeretettel várjuk az újabb érdeklődőket is a további bemutatókra!

Mese olvasás és könyvtár-mozi:

Informatikai képzés tanfolyam – Szabó Viktor vezetésével:
Júliusban a GINOP-6.1.215-2015-00001, „Digitális
szakadék csökkentése”
című
projektnek
köszönhetően 35 órás
térítésmentes alapfokú
informatikai
képzésen
(IKER 1) tanfolyamon
vehettek
részt
a
jelentkezők. A tanfolyam
oktatója Szabó Viktor
volt.
Októberben indul előre
láthatóan az IKER 2
tanfolyam.

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett és támogatott egy hetes „Mezitlábas tábor”
első és második napi eseményei:

Polgármesteri Tájékoztató!

Elkészült az egészségház új akadálymentes bejárója, a ház mögött megépült a fedett babakocsi tározó.
Megépült az orvosi rendelővel szemközti új buszmegállónk.
Befejeződött a bakterházi út betonozása, sárrázó épült, és megoldódott a hegyről lezúduló víz elvezetése.
A közmunka keretében a mezőgazdasági pályázatunk végrehajtása folyamatos. Jelenleg a termés
betakarítása zajlik, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, zöldbab, fejtett bab, burgonya, zöldségfélék.

Az előző hirdetőkben beszámoltunk benyújtott pályázatainkról. Örömmel közölhetem, hogy az
egészségházra, az orvosi rendelőre, az óvodára és a konyhára benyújtott pályázataink pozitív elbírálást
kaptak. Bár nem az önkormányzat nyújtotta be, szintén örülünk a katolikus templom felújítására benyújtott
pályázat sikerének. A közbeszerzések lebonyolítását követően kezdődhetnek a beruházások.

Az Erasmus program keretében jelenleg is Németországban tartózkodik, négyfős küldöttségünk.
A TARR Kft. elkezdte az optikai kábelek lefektetését a Táncsics utcában.
Debella László
Polgármester

