
 

 

Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP              

                 
 

2018. január.                „Újévre mit kívánhatunk? Győzelmet mindenütt.                                                    Közösségépítés                                                                                                                                     

39. szám.               Hogy meggyőzhessük önmagunk, S meggyőzhessük a bűnt!” (Ismeretlen szerző)                                                                                                                                                                                                                     

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, Nemzeti 

Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata   

                               FALUKARÁCSONY – 2017. december 23-án 

A 2017 évi Falukarácsonyt az általános 

iskolások az óvodások, a hittanosok 

műsorával valamint Hollósi Bence 

énekével és Sófalvi Ancsa tanárnő 

hegedű játékával ünnepeltük.   

A karácsonyi műsort követően az 

Önkormányzat kertjében a már 

hagyománnyá vált adventi vásáron látták 

vendégül a látogatókat a Kézimunka 

szakkör tagjai. 

 

A Baptista szeretet szolgálat által adományozott cipős-doboz 

akció keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében az idei évben is minden gyermek kapott karácsonyi 

ajándékot. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, aki részt vett a Falukarácsony szervezésében és sikeres 
lebonyolításában. További képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalán találhatóak. 
                                                                                                                                                                                   Kódiás Erika 



 

 

                                                                                                                                                               
Az iskolások néhányan ellátogattak valamennyi szép korú falutársunk otthonába is 
személyesen átadni a karácsonyi örömüzenetet, verssel és piciny ajándékkal kedveskedve, 
- Farkas Fruzsina és a közösségi munkatárs kíséretével. Kedves vendégfogadóink pedig 
meghatódott könnyeikkel és sütivel, édességgel köszönték 
meg a szívből-szívbe szálló kölcsönösen átélt szeretet 
örömét. Néhányan hozzájárultak a fényképezéshez is. Voltak 
olyan helyek is, ahol az örömkönnyeket átélve 
elfelejtkeztünk még a fényképezésről is. Ezúton is köszönjük 
a kedves idősek, házaspárok szerető vendégfogadását és 
kívánjuk: „Legyen minden napod karácsony! Szívemből ezt 
kívánom! Szeretet, hit és remény, erőt ad neked ne félj!” 
                                                                                Pere Rudolfné 
 

A Könyvtárban meghirdetett adventi rajzpályázat elérte a célját, sok óvodás és iskolás gyermek, elgondolkodott a 
témán, mit jelent számára a Karácsony. Sok szép rajzot kaptunk, melyekből korcsoportonként egyet könyv és írószer 
ajándékkal jutalmaztunk. Mindenkinek kedveskedtünk egy kis ajándékkal, aki adott be rajzot a pályázatra. (Aki nem 
kapta meg a karácsonyi ünnepségen, a Könyvtárban átveheti). 
Nyertesek: 
 

 

 

 

 

                               
                            Németh Zoltán               Németh Jázmin                  Nyitrai Bianka 
                                  (óvoda)                        (alsó tagozat)                    (felső tagozat) 
 
Szeretnénk a továbbiakban is hasonló rajz és más témájú pályázatokat is meghirdetni, reméljük örömmel és 
lelkesedéssel fogadják a gyerekek ezeket is.   
                                                                                                                                                                                        Kódiás Erika    
 
Adventi készülődés a Könyvtárban:                 

                                                                                                                                                               
A saját kezűleg készített ajándékok készítésével a szeretet-kapcsolat felejthetetlen élményében részesülhettek az 
iskolás csoportok és a napközisek. Mert a gyerekeknek is a „legboldogabb érzés inkább adni, mint kapni” – mondták 
őszintén valamennyien. Legyen is minden napon ez az életünk értelme, célja.  
„Forrást keres az őz, ha szomjas. Keresd a forrást, megleled. Minden szép, jó s nemes dolognak Forrása a te Istened.” 
                                                                                                                                                                                       Pere Rudolfné 
  



 

 

 

A TARR Kft. köszönetet mond Felsőnyék lakosságának az új távközlési hálózat kiépítése során tanúsított eddigi 

türeleméért és együttműködéséért. A még folyamatban lévő kivitelezési munkák várhatóan 2018 első 

negyedévében zárulnak le, amelyet követően rövid időn belül elérhetővé válnak cégünk szolgáltatásai. A 

részletekről, úgymint a szolgáltatáscsomagok jellemzőiről, igénybevételük feltételeiről és az akciókról az indulásig 

részletes tájékoztatást adunk. 

A tulajdonosi nyilatkozatot 2017. július 31-ig visszaküldők között egy TRIÓ Extra 30M csomag került kisorsolásra, 

amelyet a szolgáltatás megkezdésétől 1 évig díjmentesen vehet igénybe a nyertes: 

 

Lontai Ferenc (7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos u. 81.) 

Gratulálunk a nyertesnek, munkatársaink hamarosan felveszik vele a kapcsolatot. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Kultúrház! 

A kultúrház, mint a neve is mutatja, a kultúra háza. A Felsőnyék Községi Önkormányzat szívesen biztosít helyet, 

minden műsornak, (diszkó) előadásnak, minden kulturáltan szórakozni vágyó embernek, sőt ösztönzi is, bíztatja a 

vállalkozó fellépőket!  

Viszont a bérlőnek, a rendezőnek, minden esetben biztosítania kell a rendet, meg kell őriznie a falu vagyonát, 

felelősséget kell vállalnia, leltár szerint, minden vagyontárgyért! 

Nem sok szabályt kell betartani. Pl.: A nagyterembe nem viszünk be italt! Nem öntözzük le a székeket! Nem tesszük a 

lábunkat a falra! Nem hányjuk le a függönyt! Nem törjük össze a mellékhelyiség ajtaját! (Sokadszor is!) Nem 

verekedünk! 

Aki nem vállalja a felelősséget, az ne tartson rendezvényt! 

 

Szociális Tűzifa! 

Az Önkormányzat megrendelte, és házhozszállítással együtt kifizette a rászorulóknak a 107 m3 tűzifát. A fát az 

Erdőgazdaság kitermelte, de a kedvezőtlen, sáros útviszonyok miatt az erdőből nem tudják kiszállítani. Azt ígérhetjük, 

amint a fa megérkezik Felsőnyékre, az Önkormányzat azonnal, késlekedés nélkül kiszállítja a rászorulóknak. 

Az egészségház felújítása miatt a fogorvosi ellátás ideiglenesen Felsőnyéken szünetel, de a doktornő Magyarkeszin 

továbbra is rendel, minden rászorulót fogad! A védőnői szolgáltatás pedig ez idő alatt az orvosi lakásban történik. 

Végül engedjék meg, az Önkormányzat és a magam nevében, mindenkinek Boldog Újesztendőt, jó Egészséget 

kívánjak! 

 

                               Debella László 
                                        Polgármester 

 



 

 

 

 


