Felsőnyék hírmondó
Közösségi lap

2015. február
„ Légy rendületlenül őszinte!
Közösségépítés
4. szám
Az igazság diadalát néha a legsúlyosabb vereség előzi meg.” /P.Rné/
Szerkesztők: NMI Helyi közösségi munkatársai: Kali Erika és Pere Rudolfné, Felsőnyék Község Önkormányzata

A Nyugdíjas klubba jelentkezők közül 4-en jöttek el
a január havi találkozóra, akikkel nagyon jól éreztük
magunkat mint közösségszervező munkatársak.
Elmondták nekünk a régi szép idők aktív közösségi életét,
a közös programokat, a közös kirándulásokat, melyekben
szívesen részt vennének a Nyugdíjas klub szervezésében.
Hiszen legalább havonta egyszer megjár a közös
kikapcsolódás élménye ebben a korban is. Többféle
javaslat is megtörtént a klubok témakörére vonatkozóan, pl. kiállítások, egészséges életmóddal
kapcsolatos előadássorozatok szervezése. Havonta, vagy kéthavonta autóbusszal kirándulások
szervezése, múzeumok látogatásával egybekötve. Pl. Dégre, Ozorára, a Tabhoz közel lévő Zichi
Mihály múzeumba, itt a közvetlen mellette lévő természetvédelmi területen pihenni, sétálni is
lehet. Tornyiné Julika: Szigethalmon a szabadtéri programot ajánlotta. Benkő Józsi bácsi és
Jolika néni többek között a Veszprémhez közeli Zirci arborétumot, a Tihanyi apátságot vagy pl.
a Fehérvárcsurgói virágkiállítást ajánlották.
A következő alkalommal Benkő Józsi bácsi és Tornyiné Julika születésnapját ünnepelhetik
majd együtt a jelenlévők. Etelka néni pedig a régi emlékek felidézéséhez majd kirándulási
képekkel lepi meg nyugdíjas társait.
Emlékeztetőül felsoroljuk, hogy kik jelezték a Nyugdíjas klubba részvételi szándékukat a
2014-es lakossági kérdőíven.:
Béke utcából: Vida Gyuláné, Fint Istvánné, Szabó József, - Petőfi utcából: Németh Jánosné,
Poór István, Poór Istvánné, Kasza Lászlóné, Csanádi Gyuláné, Kiss Lajos, Kaláth Ferencné,
Marx utcából: Szelei Ferencné, Molnár Sándorné, - Táncsics utcából: Sári Ferencné, Bugyik
Jánosné, - Kossuth utcából: Kóczán István, Pincési Ferenc, Horváth Ferencné, Egyed Józsefné
Binder Pálné, Tornyi Ferencné, Barchet Györgyné, Benkő József, Benkő Józsefné, Csuti László,
Szabó József, - Árpád utcából: Bajusz Gyula, Neubauer Lajosné, Földesi Istvánné, Bacsó
utcából: Soós Józsefné. Akikhez nem jutottak el a kérdőívvel, elnézést kérünk.
Minden kedves nyéki nyugdíjast nagy szeretettel várunk a klubba javaslataikkal együtt!
Találkozó: minden hónap harmadik keddjén: d. e. 10 órakor!
/Február 17-én kedden./
Tornyiné Julika, Sáriné Etelka, Benkő József és Jolika

Az első Sütő-főző klub találkozón
Gyöngyi néni a csöröge-fánk készítését mutatta be a fiataloknak, Gizike
néni pedig sütötte. Közben a sajttal, virslivel töltött, baconba tekert csirkemellehúsa már sült a
villanytűzhelyben, míg a friss vegyes salátát készítette Judit, Péter és Eszter.
Sok kéz hamar kész! A fiatal lányok örömmel, ünnepiesen megterítettek két sörpadot, hiszen a
kézimunka-szakkör tagjaihoz elvitte a szél az illatot, és a finom ételekhez a legfontosabb: kedves
vendégeink is megérkeztek.
Az ételeket elosztottuk
testvériesen.
300,- Ft/fő/adag.
Töltött csirkemell rizzsel,
vegyes salátával
Frissen sült csörögefánk.
Kedves Nyékiek! Fiatalok, anyukák, nagymamák! Tartsatok velünk, hozzátok el bevált,
kedvenc receptjeiteket, és itt megtanulhatjuk egymástól is a sütés-főzés fortélyait.
Ezekből helyi értékként elkészíthetjük a Nyéki ízek receptfüzetet!
Vonjuk be fiataljainkat is a szabadidő hasznos eltöltésébe, hogy jó anyukák legyenek majd.
Gyertek bátran! Szeretettel várjuk az újabb klubtagokat! Több csoport is alakítható.
Ha van jelentkező, aki vállalná a „SÜTI-SULI” sütő-főző tanfolyam vezetését, kérjük
legyen kedves jelezni a Könyvtárban Pere Rudolfnénál, vagy Kali Erikánál.

A második alkalmon két férfi szakácsunktól
tanultunk gyorsan készülő finomságokat:
Szabó Árpádtól: sajtos-lilahagymás penne tészta,
Bakos Pétertől: az indiáner-süti készítését.
A Mikulás-bál bevételéből a konyha-berendezés a közösségi célok szolgálatában egyre jobban
betölti rendeltetését a klubok és a különböző rendezvények alkalmával,- így most a farsangokon
is ki lesz használva.

Készülnek a farsangi díszek Kali Erika és a vállalkozó gyerekek segítségével
a Művelődési ház farsangi hangulatának kialakításához.

Az Iskolai: február 7-én, az Óvodai február 13-án, a Felnőtt-farsang: február 14-én.

„ Itt a Farsang áll a bál!

Meghívó!
2015. február 14-én Felsőnyék község önkormányzata 20:00 órai kezdettel a
Művelődési házban egy beöltözős hajnalig tartó Farsangi Bált szervez.
- A vacsorát és a kupica pálinkát tartalmazó jegyek csak elővételben
vásárolhatók a CBA üzletben 1400 Ft áron.
/A vacsora disznótoros: - hurka,- kolbász,- pecsenye,- főtt burgonya és
párolt káposzta./
- Belépőjegy a bálba 600 Ft.
Minden jelmezben érkező vendégünknek a belépő ingyenes.
- Vacsora után Kiszebáb égetéssel elűzzük a telet, és közösen
megállapítjuk a legötletesebb jelmezt.
- A Buli előtt és alatt tombola vásárolható 50 Ft/db áron.
Aki esetleg nem tud részt venni a bulin, 500 Ft/db áron támogatói jegyet
vásárolhat a CBA-ban.
- A befolyt összegből a Konditerem felszereltségét bővítjük.
- A zenéről a közkedvelt Kékfény-duó, a büféről pedig Zámbóné
gondoskodik.
- Gyere el egy vidám szórakozásra a Farsang tiszteletére!!

A 2. osztályos

tanulók

a tanító bácsival örömmel fedezték fel a sok szép színes könyvet, új érdekes játékokat.
Boldogan hallották, hogy haza is lehet vinni a könyveket olvasni, melyhez a szüleiknek is be kell
jönni, hogy beiratkozzanak a Könyvtárba. Azóta szorgalmas könyvolvasóink is lettek közülük.
Várjuk a többi iskolás és óvodás csoportot is, a szülőket is a könyvtár kincsinek felfedezéséhez!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Várjuk továbbra is minden korosztály kapcsolódását minden klubba, hogy a közös
érdeklődési körök kedvelői jó közösségekké szerveződhessenek, értékeik nyilvánvalókká
lehessenek, hogy egymást megbecsülő: „élő közösséggé” fejlődhessünk.
A klubok tevékenységét, programjait, előadások szervezésének időpontjait,
kérjük a CBA előtti plakátokon figyelje mindenki!

Előadássorozat
Nagy művészek bibliai ihletésű képeiről

Vetítéssel egybekötött részletes kép-elemzések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leonardo da Vinci (A művész életútja, mérnöki és művészi alkotásai, részletesebben az Utolsó vacsora c. freskója)
Zichy Mihály (Művészi pályája, közelebbről A rombolás géniuszának diadala c. kép részletes elemzése)
Munkácsy Mihály: Krisztus trilógiája
Csontváry (A művész életútja, részletesebben A fohászkodó Üdvözítő c. alkotása)
Rembrandt (Személyes beszámoló az amszterdami Rembrandt-házról, a művész életútjáról, részletesebben A
tékozló fiú hazatérése c. képről)
Albrecht Dürer (A művész és a reformáció – Bibliai tárgyú fametszetei, részletesebben az Apokalipszis illusztrációk)

Az előadások időpontja: Febr. 17.-től keddenként 15 órai kezdettel
Előadó: Egerváriné Árvai Márta,
teológiai és művészeti képzettségű előadó, akinek saját bibliai témájú képei is megtekinthetők az előadások helyszínén.
Helyszín: Felsőnyék,

Könyvtár

Mindenkit szeretettel várunk!

Hazai pályázataink
Korábbi években kialakult gyakorlatnak és szükségleteknek megfelelően tovább folytatjuk az elkezdett
munkálatainkat, a közmunka pályázatok keretein belül.
Három kategóriában éves szinten 41 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség! Belvízelvezetésben tovább
folytatjuk a vízelvezető árkok burkolását, tisztítását, a meglévőek javítását karbantartását. Tervezett
létszám 21 fő.
Mezőgazdasági programban 6 -ról 12 főre emeltük a létszámot. Továbbra is elsődleges cél a konyha
ellátása friss zöldséggel, gyümölccsel. Nagyobb területen burgonyát, vöröshagymát termesztünk, e miatt
bérelünk még két kertet. A 1,3 ha diósunkat megműveljük őrizzük betakarítjuk, esős időben a dió törése
kifejtése hasznos munkát biztosít a dolgozóknak. 9,8 ha szántónkat is bevittük a mezőgazdasági
programunkba, magas olajsavas napraforgót termesztünk a területen. Vadak riasztása,(virágzás után
nyúl-őz,éréskor seregély) foltszerű kapálása szintén munkát biztosít.
Helyi sajátosságokra épülő: helyi értékek feltárása kihangsúlyozása már meglévő épületek
karbantartása, szépítése építése, vendégfogadás. Ezen belül kis faüzem létesítése, saját anyagból
asztalok padok virágtartók, buszmegállók, utcanév táblák, díszek készítése. Tervezett létszám 8 fő.
Pályázat író járt nálunk a következő pályázatcsoportok figyelésével bíztuk meg!
Energetikai pályázatok - napelemek –nyílászárók – külső belső hőszigetelés.(Óvoda, Iskola,
egészségház, orvosi rendelő Stb.) Központi kazánház kiépítése ( biokazán , ami egyszerre fűtené az
önkormányzat által üzemeltetett összes épületet!)
Közösségi terek: Központi tér – buszmegálló – polgármesteri hivatal udvara /piactér is egyben/
burkolata vízelvezetés.
Következő lépésként tervezőt bízunk meg!- előre dolgozunk, ha megjelenik a pályázat, mielőbb be
tudjuk nyújtani.
-----------------------------------

Nemzetközi pályázataink
A korábbi években kialakult gyakorlatnak és tapasztalatnak megfelelően, folytatjuk az EU-s, nemzetközi
pályázatok készítését. Ezek azért előnyösek, mert nem igényelnek önrészt, vagyis a munkát teljes
egészében az EU finanszírozza; a pénz jelentős részét előre odaadják (tehát nem kell előre
finanszíroznunk a munkát saját pénzből) és a támogatást egyenesen Brüsszelből, vagyis garantáltan
tisztán, „baráti közreműködések” nélkül kapjuk.
Változás, hogy míg eddigi pályázataink kétoldalúak voltak (vagyis Felsőnyék és egy külföldi partner vett
benne részt), új próbálkozásaink sok ország részvételét célozzák, ennek megfelelően a támogatás is
magasabb. (Persze több részre is oszlik el.)
1. Pályázatot készítünk elő az „Európa a Polgárokért” pályázati körben. (Ilyen volt mindkét nyertes
„Piknik” pályázatunk.) Itt hét együttműködő ország (Magyarország, Németország, Olaszország,
Szlovákia, Románia, Horvátország és Csehország) kilenc kistelepülését fogja össze a Felsőnyék
által menedzselt 20 hónapos pályázat, amely az EU és az európai kisközösségek jövőjével
foglalkozik.)

2. Partnerként részt veszünk az ún. „Erasmus+” pályázati körben. (A korábbi „Comenius”
pályázatok ilyen néven – bár megváltozott tartalommal – folytatódnak.) Itt a partnereink:
Olaszország, Ausztria, Németország, Görögország, Románia és talán Bosznia
egy-egy
kistelepülése. A két évig tartó program a fiatal munkavállalók munkába állását van hivatva
elősegíteni.
3. Érinti a felsőnyéki iskolát (bár hivatalosan az Iskola-társulás a pályázó) a török (!) vezetésű
pályázatunk; itt a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatal felnőttek siker-képességeit kívánjuk
javítani. Partnereink: Törökország, Románia, Horvátország, Olaszország és Szlovákia. Ez a
program is két évig tart.
4. Érinthetik más pályázatok is Felsőnyéket: az idei Európai Pikniket Feketenyék szervezi
(természetesen hivatalosak vagyunk mi is); és új olasz partnerünk is készít még egy pályázatot
(itt görög, ciprusi, német és olasz partnereink vannak.)

Egyelőre a pályázatírásnál tartunk. Igyekszünk a lehető legjobban kidolgozni ezeket; az EU-s forrásokért
igen nagy a versengés. (Általában minden tízedik pályázat nyer csak; esély van tehát sajnos arra is, hogy
nem a mi pályázatunk fut be, nem a miénk a legjobb…) Mindent megteszünk azonban azért, hogy
nyerjünk és majd a nyertes pályázat(oka)t sikeresen meg is valósítsuk. Az összes pályázat összesített
értéke megközelíti a félmillió eurót; ezt kell a partnerek között felosztani. Bárcsak már az osztásnál
tartanánk… (A nagyobb pénzek nyerésének esélye egyébként pont ahhoz kapcsolódik, hogy minél több
külföldi partnert vonjunk bele a munkába.)
-----------------------------------

Fórumbeszélgetés: Együtt közösen Felsőnyékért
Kedves felsőnyékiek! Nyílt beszélgetést tartunk 2015 február 20-án pénteken 16:30 órakor az
ebédlőben melynek keretén belül szeretnék beszámolni az eddig történtekről, valamint a jövőbeni
tervekről, és szívesen fogadom bárkinek a véleményét, ötletét ezek kapcsán. Remek lehetőség, hogy
együtt közösen építsük jövőnket.
Tisztelettel
Debella László Polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Február végéig várjuk a régi fényképeket, főképpen a 60-as évek végéig lévőkről, régi
közös eseményekről a kiállításhoz. A fényképeket a CBA-ba, vagy a Könyvtárba lehet behozni,
az esemény dátumával, névvel és címmel ellátva egy borítékban. A fényképeket számítógépre
visszük, azután természetesen visszaadjuk a tulajdonosnak.
Köszönettel: Szervezők

