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„A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél.
Közösségépítés
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, Elkíséri az embert, amíg él.”(József Attila)

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Kódiás Erika és Felsőnyék Község
Önkormányzata
Októberi könyvtári órák az I és IV. osztály tanulóival Takácsné Szántó Klára közreműködésével:
Olvasás fejlesztés játékosan, ismeretlen mesék olvasása, bevezetés a mesekönyvek világába.

Megemlékeztünk a Reformáció ma is időszerű
üzenetéről:

Az egész középkori reformáció arról szól, hogy kivesszük az
„és”-t: a Szentírás és a hagyomány; Jézus és Mária
tisztelete; hit és jócselekedetek; kegyelem és a vallásos
ember teljesítménye. Egyedül a Szentírás, mert egyedül
Jézus, egyedül hit által van üdvösség, és egyedül
kegyelemből tartatunk meg. Ha életelemünkké válik a
Szentírás olvasása így napi csendességet tartva elindul
szívünkben ez a reformáció, visszaformálódás, formáltatás
arra, amit Isten eredetileg jónak, nemesnek, tisztának
gondolt és adott. Visszatérni az alapokhoz, amit egyébként
maga Isten végez el kinek-kinek az életében. Akkor tudunk
ilyen reformált, minőségi módon élni ebben a világban úgy,
hogy engedem, hogy Isten igazítsa az Ő tiszta és tökéletes szavához azt. Akkor nem deformált életű emberek leszünk, hanem Isten
akarata szerint reformált életünk lesz. Kívánjunk ma egymásnak és családtagjainknak boldog élet-reformációt. Reformáljuk meg
életünket az Ővele való személyes közösségért! Ő hív, megszólít és vár bennünket!

Példás összefogást tanúsított falunk lakossága Kódiás Erika kezdeményezéséhez Levente lépteiért

309460
forintot
sikerült
összegyűjteni
a
gerincvelői
izomsorvadásban, SMA -ban szenvedő kisfiú felépülésére.
A kirakodóvásáron lehetett vásárolni, a bevétel pedig természetesen
Leventéhez kerül. Az egész napos halloweeni rendezvény részét
képezte a játszóház, a délutáni tökfaragó kiállítás és a tombola is.
Ezúton is köszönjük a program megvalósításában közreműködők
áldozatkész munkáját, és a vásárlóknak a segítséget a kisfiú
gyógyulásának támogatásához.

Tisztelt Lakosság!
Talán már mindenki tudja, hogy Felsőnyéken elkezdődött a foci a gyerekeknek.
November 9-én pedig a nép és nemzetiségi néptánc oktatás is.
Sajnos a lelkesedés nem pótolja a különböző hozzájuk való eszközöket. Egyelőre a lelkesedésen kívül nem sok mindenünk
van.
Ezért az önkormányzat hathatós segítségével, támogatásával, november 23.-án jótékonysági KATALIN bált szervezünk!
Ezzel, szórakozással egybekötve támogathatjuk, hogy a fiataloknak különböző eszközöket vásárolhatunk.
Kérek mindenkit, aki tud jelenlétével is támogassa a helyi fiatalokat!
Belépő jegyeket, támogató jegyeket a CBA boltban lehet előre megvásárolni!
Természetesen tombola is lesz, értékes nyereményekkel, amit szintén a CBA boltban keressék!
Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Nagyon nagy köszönettel!
Tisztelettel: Szabó János

GRATULÁLUNK
ÉS TOVÁBBI SOK SIKERT
KÍVÁNUNK
A
POLGÁRŐRSÉG MUNKÁJÁHOZ!
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