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„Adj sok szeretetet a barátaidnak, meglásd, visszakapod mind,
és több lesz nekik is, és neked is, mint volt azelőtt. (Fekete István)

Közösségépítés

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

Nyár végi és őszi események Felsőnyéken:
Búcsú és Harangkoncert
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

Szüreti Vigadalom

Az idei évben szeptember 25-én került megrendezésre a hagyományos Szüreti Felvonulás. A kisbíró kihirdette az elmúlt év
eseményeit és táncra hívta a falu népét. A lovasmenetet kisvonat kísérte, majd csikósbemutató volt a nagypályán. A Felsőnyéki
Polgárőr Szövetség szervezésében volt a szüreti bál. A falu apraja, nagyja együtt ünnepelt. Ezúton is köszönjük mindenkinek a
részvételt, és aki bármilyen formában hozzájárult a Szüreti Felvonulás sikeréhez.
Idősek Napja alkalmával
Polgármester
Úr
mondott
köszöntő beszédet, az óvodások
és iskolások pedig versekkel
fejezték ki tiszteletüket a
nagymamák és nagypapák felé.
Cseke Károly a helyi értékek
gyűjtésére hívta segítségül az idős
korosztályt, hogy gyarapítsuk
közösen
a
Falumúzeumunk
kincseit, hogy ilyen formában is őrizzük a régi értékeket. A helyi művelődés szervező a Nyugdíjas klubba és a sütő-főző és
mézeskalács szakkörökbe invitálta a szép korú korosztályt, ahol átadhatják élményeiket, tapasztalataikat, tudásokat az ifjúság
részére. Az ünnep második felében Tormási Attila – a Ribizli Színház – zenés, verses, dalos nosztalgia műsorával adott igazán vidám
hangulatot interaktív előadása során az idős korosztálynak. Az Önkormányzat helyi készítésű ételekkel, itallal, – Bárány Éva által
készített sült húsokkal és különleges sajtkészítményekkel – látta vendégül a megjelenteket.
A Polgármester Úr otthonában köszöntötte községünk legidősebb lakóját, a 99 éves Neubauer Lajosnét. Jó egészséges kívánunk
Neki!

A 2021. évi Országos Könyvtári Napokhoz
Könyvtárunk idén is csatlakozott az
alábbi témákban:
-

Varázsóra

A könyvtárak múltidéző szerepe
Könyvtárak a személyes kapcsolatokért

„Varázsóra” a 7. és 8. osztály tanulói részére. Száz
János előadásában vidám kísérletek az elektromosság és mágnesesség
témaköréből. Meglepetés-kísérletek.
„Ani Alkotóműhely”, a mi Sárközünk. Népi motívumok modern technikákkal az
5. osztályosokkal. Alsónyékről, Kovács Anita közreműködésével Sárközi néprajzi
tájegységünk népművészetének ismertetése, majd alkotás közösen. Hűtőmágnes készítése népi motívumokkal.

Ani Alkotóműhely

A csillagszemű juhász

A csillagszemű juhász, magyar népmese vetítése
könyvtár-mozi keretében az ovisoknak. Meserészlet
színezése és a mesében található népművészet
motívumainak ismertetése. Beszélgetés a mesebeli
állatokról és az élő állatokról. Közös mondókázás,
versmondás.

„CUKI-PÉK találkozó”

Újra együtt bibliaolvasó kör

„CUKI-PÉK találkozó”. A Gyes-en lévő kismamák részére Megyeri Mária (M-Stúdium) közreműködésével a süteménykészítő képzés
első napján tájékoztatás, oktatással kapcsolatos megbeszélések. A képzéshez technikai eszközök, és külön helyiség biztosítása az
anyagoknak. Elméleti és gyakorlati helyszínek és időpontok egyeztetése.
„Újra együtt olvasókör” felnőtteknek sorozat első alkalom. A Szabadító eljövetele címmel újra bibliaolvasó kör heti
rendszerességgel. A sorozatban az Ószövetség messiási ígéreteit tanulmányozzuk együttesen. A beszélgetéseket vezeti Ottóné
Bartalos Zsuzsanna, a Bibliaiskolák Közössége előadója.

Töklámpás készítés

Felsőnyéki Kulturális és Sport Egyesület szervezésében

1956. október 23-i forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés, koszorúzás
A felsőnyéki Polgárőr Egyesület megkoszorúzta az Ács István emlékére állított Polgárőr fát

Idén is házhoz ment a Mikulás

Első kerékpáros Mikulás felvonulás

Mikulásgyárba adománygyűjtés a Felsőnyéki Kulturális és Sport Egyesület szervezésében.
Karácsonyi jeges kaland

A Felsőnyéki Református Egyház szervezésében volt december 13-án
karácsonyi gyermek bábszínház a Művelődési házban:
Karácsonyi jeges kaland: _ „Itt a várva-várt téli szünidő. Zsófi is terveket szövöget,
hogyan fogja kihasználni minden pillanatát. Már nagyon szeretne korcsolyázni. Be
is jelenti Nagyinak, aki óva inti őt, mert még nem elég vastag a jég. De Zsófi nem
akar várni. Sőt nem akar engedelmeskedni sem. Titokban korcsolyával kioson a
hegyi tóhoz...”

Akik nem tudtátok élőben megnézni a tanulságos mesét és a szeretet
ünnepét közvetítő előadást, a következő linken tudjátok együtt megnézni
otthon este együtt a család. 
https://palantamisszio.hu/hu/tcikk/babdarab/karacsonyi-jegeskaland?fbclid=IwAR0hsHRJRdV4YQkUCbOBaob9GwtujbYLSLVV6xqJKKmlqp2ZAI-8WIl2Niw

Polgármester tájékoztató:
Két éve nem tartottunk közmeghallgatást a COVID járvány miatt. A helyzet ellenére folyamatosan figyeltük a pályázati
lehetőségeket, és megpróbáltunk mindent megpályázni, és minden lehetőséget kihasználni. A befejezett pályázatok
hivatalos átadása nem történt meg az ismert okok miatt, holott az elszámolások időben megtörténtek. Az
önkormányzat épülete az energetikai pályázat révén megújult, az udvarát is sikerült leburkolni. Az iskolaudvarban
elkészült a műfüves pálya, amit a gyermekek birtokba vehettek. Itt még az udvar rendbetétele megoldásra vár. A
Falumúzeum tetőjét a LEADER pályázat támogatásával felújítottuk. A melegítő konyha belső berendezéseit kicseréltük.
A piactér kialakítására is nyertünk, amit ugyan nem ott valósítottunk meg, ahol eredetileg terveztük, de a pályázat így
adott lehetőséget. Így viszont a Művelődési Ház akadálymentes lett. A Művelődési Ház előterének felújtására is
keressük a lehetőségeket. A Panzió szobáinak felújítására Kisfaludy pályázaton nyertünk szobánként 1 millió forintot.
Megújulhattak a fürdőszobák, és a kazánt is energiatakarékosra cseréltük. A Hivatal tárgyalótermében kicseréltük a
székeket, és a lambériát. Az óvodaudvarban remek játszóteret alakítottunk ki a gyerekeknek és a faluban is sikerült
egy új játszóteret létesíteni, amit egyre több gyermek használ. A külterületi földutak felújítása is befejeződött. Három
utat sikerült ebbe a pályázatba bevonni, a Fürged felé vezetőt, a Dózsa utca végénél lévőt, és a pince felé vezetőt.
Belterületen a Marx körút egy szakaszát és a Bacsó utcát újítottuk fel. Hangsúlyozom, hogy a pályázatok egy részéhez
önerőre van szükség, amit a költségvetésből kell kigazdálkodni. Szeretnénk a szennyvíz kérdést is megoldani. A temető
rendbetétele folyamatosan zajlik. Ott is térköveztünk, és próbálunk az eddigi össze-vissza temetkezésből egy rendezett
temetőt kialakítani. A Kossuth utcában térköves járdafelújítás készült. Az iskola épületére többször adtunk be
pályázatot, végre sikerült nyerni, és a munkálatok is elkezdődtek. Új tetőt kap az épület napelemmel, kicserélik a régi
ablakokat, szigetelik és színezik. Akadálymentes lesz a bejáró, és lesz akadálymentes mosdó. Az óvodai sportszoba
kialakítása után az iskolába is kellene egy. Orvosi eszközökre is nyert az önkormányzat 2,5 millió forintot. A Katolikus
templom is elkészült, hosszú szünet után a templomban lehet tartani a miséket. A volt faház teljesen eltűnt, helyette
egy modern hűtőházzal rendelkező feldolgozó épült, ahol kis szolgálati lakást is sikerült kialakítani. Napelem is került
az épületre, mely az asztalos műhelyt is ellátja. A közmunkaprogramot folyamatosan tervezzük, futtatjuk. A 10 ha
földön a szárazság ellenére 44 q kukorica termett hektáronként. A közterületen levő gesztenyefák injekciós kezelést
kaptak így a permetezés nem ártalmas senkire. Három év garanciát vállaltak rá. A kulturális programokat bár a
veszélyhelyzetre tekintettel szerényen, de megtartottuk. Így koszorúztunk október 23-án, részt vettünk a közmunka
kiállításon, szüreti felvonulást tartottunk, köszöntöttük időseinket. Nálunk jártak Erdélyből a zetelakiak, akik remek
néptáncbemutatót tartottak Az őszi haccacáré 600 fős részvétellel zajlott. A Gasztromegye műsor itt forgatott a
településen. Két nyertes pályázatunk van most, az óvodai tornaszoba és a védőnői szolgálati
lakás felújítása. Tervezzük a református temetőbe a járdaépítést, a ravatalozó felújítását, a
másik szolgálati lakás felújítását, a csatornaépítést, a START közmunka program folytatását, és
nagy reményeket fűzünk a kerékpárút beruházáshoz, hiszen jelentős számú turistát hozhat a
településnek. Az urnafal építése tervben van és az elkészült bejáróhoz fog csatlakozni. A
kerékpárút a Balatonkörtől indul és a vasút nyomvonalán Pécsig kerül megépítésre. Itt
Felsőnyéken a vasút nyomvonalán fog haladni.
Az Önkormányzat az idén is küldött minden háznak karácsonyi ajándékcsomagot, a rászorulóknak pedig tűzifát.
Advent első vasárnapjára az idén is elkészült a Betlehem az első Karácsonyi történetek
emlékezésére, - a már évek óta ugyanazon szorgos kezek munkája nyomán. Advent azt az
esélyt tartogatta számunkra, hogy befelé forduljunk és megkeressük magunkban azokat a
magvakat, amelyek a valódi értékről szólnak. Szentestéhez közeledvén ösztönösen
keressük a többi ember lelkét, közelebb húzódunk egymáshoz, és egymáshoz fordulunk
melegért… A vakító csillogáson, tömény illatfelhőkön, erőltetett mosolyáradaton keresztül
is megérezzük mi az, ami őszinte. Mindig akkor és ott történik karácsony, ahol, és amikor a
krisztusi szeretetből fogant mosoly vagy tett születik. Azt gondolom, a legszebb, amit

minden embertársamnak kívánhatok az az, hogy történjék hát karácsony belül, szívünkben, mibennünk!
Falukarácsonyi ünnepségünket a járványhelyzet miatt az idén online formában tartjuk meg.
Készültek az óvodások, iskolások, és a Kulturális és Sport Egyesület karácsonyi műsorral, melyeket video felvételen osztunk
meg a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalon december 24-én. Nézzék meg, fogadják
szeretettel ünnepi műsorainkat és karácsonyi jókívánságainkat!

Őszinte szívvel kívánok Felsőnyék minden lakosának áldott karácsonyt, szeretetteljes,
meghitt ünnepeket és békés, boldogabb, reményeinket valóra váltó Új Évet!
Felsőnyék Község Önkormányzata nevében
Debella László, polgármester

