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„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”

Közösségépítés

(Max Lucado: Az élet kopogtatásairól)

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné és Felsőnyék Község Önkormányzata

2018. OKTÓBER 12-ÉN KÖSZÖNTÖTTÜK VILÁGNAPJUK ALKALMÁBÓL A FELSŐNYÉKI IDŐSEKET

4. alkalommal látta vendégül Felsőnyéken az Önkormányzat a szép korú lakóit a Művelődési Házban.
Debella László polgármester tisztelettel és meleg szeretettel köszöntötte Felsőnyék idősebb polgárait, kifejezte
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában eltöltött évek után
közöttünk töltik a megérdemelt nyugdíjas éveket.
Kedves műsorral az ovisok és iskolások gondoskodtak, majd átadták szeretettel készített ajándékaikat az időseknek.
Vacsora közben és után az Alfa zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
Az Önkormányzat idén is ajándék kosárral köszöntötte otthonában Neubauer Lajosnét és Pere Józsefet, a falu
jelenlegi legidősebbjeit.

Az iskolások műsora után a lassúbbodó tempójú napokhoz jó tanácsot, bátorítást is kaptak időseink, Ottóné Bartalos
Zsuzsanna rövid előadásából merítve, aki már évek óta tart előadás sorozatokat Könyvtárunkban.
Akik nem tudtak eljönni az ünnepségre, az Ő bátorításukra is ezúton szeretettel megosztjuk összefoglalva az előadást:

Lehetséges derűsen élni öregkorban?
Vannak emberek, akik minél idősebbek, annál szomorúbbak és kedvetlenebbek
lesznek. Törvényszerű, hogy ez a hangulat jellemezze az időskort? Tapasztalatunk
szerint vannak, akik az élet nehéz és megpróbáló évei alatt is megőrzik derűjüket,
vidámságukat és bizakodó reményteljes lelkületüket.
Nagy érték az idő, amit az ember kap, ha jól használja.
„Az idő becses ajándék: azért kaptuk, hogy okosabbak, jobbak, érettebbek és tökéletesebbek legyünk általa.”
Thomas Mann
„Nem az a baj, hogy kevés idő áll a rendelkezésünkre, hanem főképp az, hogy sokat elfecsérelünk abból, ami adatik.”
Seneca
„Késő öregkorban azt gondolják az emberek, hogy életük végéhez közelednek, pedig éppen hogy az életük
legértékesebb, legszükségesebb munkája folyik önmaguk és mások számára. Az élet értéke fordítottan arányos a
haláltól való távolság négyzetével.” Tolsztoj
Társas kapcsolataink minősége jelentősen befolyásolja életünket és egészségünket. Sokan szenvednek a konfliktusok
miatt, amik a fiatalabb generációval való együttélésből fakadnak.
Mit tehetnek az idősek a konfliktusok megelőzése érdekében? Egy 80 év feletti idős embertől származik néhány
tanács:
Óvakodj attól, hogy az öregkori bölcsességedet rájuk erőszakold!
Mindenkinek joga van élete irányításához, vágyait mindenkinek magának kell megvalósítania.
Segíts nekik, ahogyan csak tudsz, de ne kötelezd hálára őket!
Ne mérgelődj, ha elhanyagolnak, vagy nincs elég idejük számodra, és ha bölcs tanácsidra nem hallgatnak!
Örülj, ha tanácsodat kérik, de ne követelj tőlük ilyen magatartást!
Ne hanyagold el őket, csendesen, háttérbe húzódva, derűsen állj mellettük és bízzál bennük!
A bizalom hidat épít a két nemzedék között!
Miként válhat egy idős ember derűs személyiséggé? Teremtőnk és Fenntartónk, aki által létezünk születésünk óta
hordoz minket, és életünk folyamán sok nehéz, megpróbáló helyzetben mellettünk állt, támogatott. Vajon Ő
elhagyná a legnehezebb korban az embert?
Ígéretét így olvassuk: „Vénségetekig én vagyok, és megőszülésetekig én, visellek. Én teremtettem és én hordozom,
én viselem és megszabadítom.” És. 46,4
Minden idős ember támaszkodhat bátran Őrá, mert Őbenne soha nem fog csalódni! Így lesz, aki megerősíti,
támogatja, nem lesz megterhelő környezetének. Így belülről megerősödve, derűs, vidám idős napokat élhet.
„Emlékezz vissza az útra és Megtartódat áldd. Bármilyen sok volt a próba az mind javadra vált. Kőszikla hűs vizet
ontott, a völgyben manna várt. Bárhogy is tombolt az orkán, Ő hű karjába zárt. Szóljon az ének az Úrról, mert gazdag
kézzel áld. Zengjen a hangod a múltról, Ő mindig véled járt. Bár vadul támad a Sátán, de rajtad már nem győz. Támogat,
őriz a Krisztus a győztes égi Hős. Úgy szeret, úgy nevel téged, mint atya gyermekét. Gondosan ápol és gyógyít, és szent
kegyelme véd. Hűséged jó kötelékét ne tépje semmi szét! Szolgáljad híven a sírig és áldjad nagy kegyét!”
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvónőknek és pedagógusoknak a felkészítést a gyerekek műsorához és
mindenkinek a segítségét, aki valamilyen formában hozzá járult az idősek megtiszteléséhez, az ünnepséghez.
Szervezők

Önkormányzati hírek
Az egészségház felújítása befejeződött, az elszámolás az Államkincstár felé folyamatban van.
Az Orvosi rendelő elkészült, már abban rendelhet az orvosunk. A lakásrész és a parkoló kialakítása hamarosan
befejeződik.
Mindkét épületben már működnek a napelemek, termelik az áramot! Csak megjegyzem az elmúlt években
60%-kal emelkedett az energia ára. Felsőnyéken az áramért ezeken a helyeken már nem kell fizetni!
Az óvoda, a konyha felújítása a tervek szerint folytatódik. Örömmel jelenthetem a konyhára nyertünk még
egy pályázaton 27 161 898 Ft-ot. Ebből belülről is teljesen megújulhat és a teljes berendezést is
kicserélhetjük!
Az Önkormányzat hivatalának felújítása is megkezdődött, a födém szigetelése /padlástér/ elkészült!
(Megjegyzem, ott veszik el a legtöbb meleg általában.) A napelemek itt is a helyükre kerültek!
Az agglomerációs besorolásunkat a Belügyminisztérium végre elfogadta! Indulhat a csatornaépítési
projektünk, Mezőkomárommal, és Szabadhidvéggel együtt! Az ezzel kapcsolatos költségigényünket az
Innovációs és Technológiai Minisztérium felé nevesítettük, így az bekerül az éves fejlesztési keretbe.
A Katolikus Templom felújítása elkezdődött, a tavaszias idő ezt is lehetővé tette.
Az ivóvíz minőség javító társulásból Felsőnyék kilépett, megszűnt, ezzel kapcsolatban a jövőben nem lesznek
költségeink.
Mivel az önkormányzat ebben az évben is nyert a szociális tűzifa pályázaton, így a képviselők megalkották
azt a rendeletet, melyben az igénylés feltételeit szabályozták. A kérelmekről a testület a decemberi ülésén
dönt. A nyomtatványok az önkormányzat hivatalában rendelkezésre állnak. A feltételek a korábbi évekhez
képes nem változtak.
“Az önkormányzat minimum 1 m³ maximum 5 m³ vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát
biztosíthat annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) időskorúak járadékára jogosult, vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül, vagy
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
f) ápolási díjra jogosult, vagy
g) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesül vagy
h) közgyógyellátsára jogosult, vagy
i) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
j) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg.
A kérelem beadási határideje: 2018. november 30.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2018. november 27én kedden 17.00 órai kezdettel az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatást tart!
2018. november 15-én csütörtökön az Önkormányzat elektronikus hulladékot gyűjt.
Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék a CBA üzletben, akinek van ilyen használhatatlan, de még egészben lévő
/nem szétszedett/ háztartási gépe, vagy számítástechnikai eszköze.
Szállítási időpont egyeztetés: Egyedné Ilikénél

Tisztelt Lakosság! Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik az adó 1 %-át a Polgárőr Egyesületnek
ajánlották fel. (94.109 Ft.)
Kardos József
Közelednek az ünnepek. Ilyenkor mindig azon törjük a fejünket, vajon mivel ajándékozhatnánk meg szeretteinket?

Mi az, amivel igazi mosolyt tudnék csalni az arcára? Segítünk:

Max Lucado: Az élet kopogtatásairól…
„Amikor a fazekas edényt készít, a szilárdságát úgy ellenőrzi, hogy kiveszi [a kemencéből] és megkopogtatja. Ha
„megzendül”, akkor kész. Ha „tompán koppan”, akkor visszateszi. A jellemet is kopogtatással ellenőrzik… éjszakai
telefonhívások… mogorva tanárok… odaégett ételek… durrdefektek… „ugye most csak viccelsz?!” határidők. A
kopogtatások a legrosszabbat hozzák elő belőlünk… nem elég nagyok ahhoz, hogy valóban krízisek legyenek,
de ha bőven van belőlük, akkor vigyázz! Forgalmi dugók… hosszú sorok… üres postaládák… szennyes ruha a
padlón… Kopp. Kopp. Kopp. Hogyan reagálsz? Felzendül a hangod, vagy tompán hangzik? Jézus azt mondta:
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Lukács 6:45), és semmi sem tudja jobban felfedni a szív igazi
természetét, mint egy jó kopogtatás… nem a pillanatnyi hőstettek, hanem a kopogtatásokkal teli mindennapi élet.
Ha hajlamos vagy inkább tompán szólni, mint zengeni, ne csüggedj! Van remény számunkra, „tompák” számára
is. Kezdd el azzal, hogy hálát adsz Istennek… nem egy fél-szívű köszönömöt… de egy örvendező, örömében
ugráló, szíved legmélyéből felhangzó köszönetet!”

