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A Szép: igaz s az Igaz: szép! – sohse áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség! (John Keats)
„Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó és szerintem szép is…” (Petőfi Sándor)

Közösségépítés

Szerkesztők: Felsőnyék Község Könyvtára munkatársai: Pere Rudolfné, Pere Tünde, Kutasi Márk és Felsőnyék Község
Önkormányzata

LÉGHAJÓ MESESZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Az óvodások és iskolások a Ludas Matyi című előadást láthatták március 18-án a Művelődési Házban.

Tavaszi díszeket készítettünk
az iskolásokkal
a Könyvtárban:

Riczel Etelka tanárnő
és Pere Tünde könyvtáros
irányításával.
Hangulatos és hasznos
időt töltött együtt
a Baba-mama klub
valamennyi
anyukája és picinye
Greksza Lejla
védőnő vezetésével
a Könyvtárban.

A következő alkalom témája: „Mozgásfejlődés az első egy évben.”, mely április negyedik csütörtökén,
április 28-án 10 órától lesz a Könyvtárban, melyre szeretettel várjuk a babákat és anyukáikat.

A testület márciusi ülése
A március 24-ei munkaterv szerinti ülésen Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete
előtt számolt be jegyző a helyi adóbehajtás tapasztalatairól. Beszámolási kötelezettségét
jogszabályok írják elő. A helyi adókból származó bevételek nagysága nemcsak a megállapított
adómértékétől, hanem az adóalanyok és az adótárgyak számától, az adózói fegyelemtől, a
befizetési hajlandóságtól és az esetleges végrehajtási cselekmények sikerességétől is függ. A 2015.
évben Felsőnyéken bejelentett 258 gépjármű után 3 775 372,- Ft bevétel származott, ennek
azonban csak 40 %-a marad helyben, a többit a központi költségvetésnek kell utalni. A kommunális
adózók száma 532 fő, a bevétel pedig 6 434 888,- Ft volt. Tovább emelkedett az iparűzési adózók
száma az előző évi 55 főről 70 főre. Ebből az adónemből 6 254 763,- Ft összegben származott
bevétele az önkormányzatnak. Az egyéb bevételek, mint a szabálysértési bírság, vagy a helyszíni
bírság 700 ezer forinttal növelték a költségvetést. Ezeken kívül az adóhatóság feladata az állam által
megelőlegezett gyermektartásdíjak, közigazgatási bírságok és a hulladékszállítási díj hátralékok
behajtása. Az elmúlt évben 128 esetben kellett az adózókat felszólítással figyelmeztetni a befizetési
kötelezettségükre, ennek ellenére 104 esetben letiltást kellett alkalmaznunk.
--- ….. --2015. március 5-én hatályba lépett az új Tűzvédelmi Szabályzat. A lakosság számára az egyik
legjelentősebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha az önkormányzat az égetés szabályairól
önkormányzati rendeletben rendelkezett. Az önkormányzat képviselő-testülete által alkotott
önkormányzati rendelet jogszabály. Amennyiben a településen önkormányzati rendeletet alkotott a
képviselő-testület az égetésről, akkor az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt
időszakban
és
módon
lehet
az
avart
és
kerti
hulladékot
égetni.
Fontos szabály!!! Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi!!! Ennek
érdekében Felsőnyék Község Önkormányzata rendeletben határozta meg az ezzel kapcsolatos
szabályokat. Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék)
ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható
a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben
meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni. Családi és kertes házaknál zöld
hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint szeptember 1. és november 30. között
keddi, pénteki és szombati napokon lehet 9 és 20 óra között. A füstképződés csökkentése
érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet. Csak olyan területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz
őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani,
úgy, hogy parázs ne maradjon. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű
valamint veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.).

TÁJÉKOZTATÁS
Megjött a jó idő, megkezdődik a fűnyírás időszaka. Kérem a lakosságot, mindenki tartsa rendben a
tulajdonait, az udvarát és a háza előtt is tegyen rendet, kaszálja le a füvet.
Az Önkormányzat a parkokat, a tereket, játszóteret, futballpályát, természetesen továbbra is kaszálja,
rendben tartja. Az időseknek, betegeknek is természetesen segítünk, de kérem, szóljanak, hogy
segíthessünk.

Telepítettünk a közterületekre, közel 1500 rózsatövet, bokorrózsát és futósat egyaránt.
A kis focipályához a dió /fajtája milotai 10/ ültetvény nagy részét telepítettük, ősszel még 40 fát
ültetünk.
Elkészült a központi park az Önkormányzat előtt, az alácsövezés és a térkövezés befejeződött. Az
asztalos műhelyben készül az új buszmegálló.
A közvilágítás cseréje megtörtént. 130 helyett 180 új energiatakarékos lámpa került felszerelésre.
Még két reflektor beszerzése van folyamatban, ami a templomtornyokat fogja megvilágítani. A
Petőfi utcában a 18. szám elé teszünk egy plusz világítást /lakatlan düledező ház elé/. Kijavítják, ahol
nem világít, ahol panasz van! Jövő héten lesz az átadás, amit megelőz egy éjszakai bejárás is.
Közmunkaprogramunk, terv szerint halad, a kertészetben a hagymát eldugdosták, most az apró
magvak vetése van folyamatban. Beszereztünk egy egysoros, burgonya rakó gépet, ami egyből
bakhátba rakja a burgonyát. Az elmúlt évhez képest négy kerttel többet művelünk. Ha valaki úgy
dönt, hogy nem tudja, vagy nem akarja kertjét megmunkálni, művelni, kérem, ajánlja fel az
önkormányzatnak, mi rendben tartjuk.
Május első és második hétvégéjén, 5 országból 20-20 vendéget üdvözölhetünk Felsőnyéken.
Törökországban benyújtott két megnyert pályázatunk miatt látogatnak el hozzánk.
Tervezünk egy élménybeszámolót- Háromszáz ezer lépés a Szent Jakab Zarándokúton- címmel. Az
időpontot később egyeztetjük.
Május utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre az V. Európai Piknik, egybekötve a Falunappal, és az
Orbán napi ünnepséggel. Külföldről közel 200 meghívott vendégünk érkezik. Ekkor kerül
megrendezésre - Felsőnyéken első alkalommal- az Észak Tolnai Hegyközség borversenye. A
vendégeink is hoznak magukkal borokat, amit a panzió udvarában kóstolni is lehet! Megkóstolhatják
Kárpát-medence borait.
Pályázatot adunk be az Orvosi rendelő felújítására, az Önkormányzat épületére, és udvarának
térkövezésére, az Egészségházra, az udvarában akadálymentesített parkoló kialakítására, és fedett
babakocsi tárolóra, és utoljára említve, de nem utolsó sorban az Óvodára. A pályázatok külső
felújítást, és energetikai fejlesztést tesznek lehetővé.
Tisztelettel: Debella László polgármester
2016. április 12-én kedden az Önkormányzat elektronikus hulladékot gyűjt!
Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék a CBA-ban, akinek van használhatatlan, de még egészben lévő
háztartási gépe, vagy számítástechnikai eszköze.
Szállítási időpont egyeztetés: CBA-ban Egyed Tiborné Ilikénél!

MEGHÍVÓ
A Költészet Napja alkalmából
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
Megzenésített versek előadására a Művelődési Házba

2016. április 13-án 11:30 órakor
Előadó: Virágpor együttes

Nyitva tartási időpontok 2016. április 11-től
Könyvtár /Művelődési Házban/:
Szolárium /Művelődési Házban/:

Hétfő – Csütörtök
Péntek
Hétfő – Csütörtök
Péntek- Szombat

9:00 – 16:00
9:00 – 12:00
9:00 – 16:00
9:00 – 12:00

Jegy, bérlet: CBA-ban Egyed Tiborné Ilikénél kapható.
Kulcs hétfőtől-péntekig a Könyvtárból, szombaton Egyed Tibornétól kérhető el.
Kondi terem /Művelődési Házban/:
Hétfő – Péntek
9:00 – 20:00
Bérlet: 2500,- Ft/hó, mely Kutasi Márknál kapható. Időpont egyeztetés szintén Márkkal.
Kulcs délelőtt a Könyvtárból, délután Márktól kérhető el.
Szauna és só-szoba /Ifjúsági Házban/:
Hétfő – Csütörtök
9:00 – 16:00
Bejelentkezés szükséges!
Péntek
9:00 – 12:00
A szauna kellő hőmérsékletre való felfűtése 3 órát vesz igénybe, ezért igényüket kérjük egy nappal előtte jelezni a
Könyvtárban vagy telefonon: Kutasi Márknál: 06-30-725-2943 v. Pere Rudolfnénál: 06-30-862-6408.

Klub vagy csoport találkozók:
Baba-mama klub: Minden hónap negyedik csütörtökön a Könyvtárban:
Nyugdíjas klub: Minden hónap harmadik kedden a Só szoba épületében:
Egészséges életmód: Minden hónap negyedik csütörtökön a Műv .Házban:
Biblia-kör: Minden vasárnap a Könyvtárban:
Beszélgető-kör: Minden vasárnap a Könyvtárban:
Sütő-főző klub, vagy Süti-suli: Minden pénteken a Művelődési Házban:
Kézműves foglalkozás: Minden hétfőn és kedden a Könyvtárban:
Ének-zene klub foglalkozás: Minden szerdán a Művelődési Házban.

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK A FENT JELZETT HELYEKEN!

MEGHÍVÓ
Kreatív zenei foglalkozásra és könyv bemutatóra
2016. április 28.-án csütörtökön 10:00 órától!
Helyszín: Művelődési Ház
Az előadás és foglalkozás célja, hogy a fiatalságban rejlő valódi értékek felszínre kerülhessenek.
Ezért is indítottuk útjára zenés alkotó foglalkozásainkat, ahol játékos módon ismerkedhetünk meg a
muzsika különböző rétegeivel, főbb alapelemeivel és stílusaival.
Kodály Zoltánnal együtt valljuk, hogy: „Rögtönözne minden gyermek (ember) ha hagynák.”
Közös zenéléseink során, mi nemcsak hogy hagyjuk, hanem ösztönözzük is a résztvevőket a megfelelő
formában való improvizációra. Így áll vissza a régi rend. A zenét ma csak fogyasztó emberből ismét
muzsikát alkotó, előadó és hallgató ember lesz egy személyben.
Lehetőség van mindenki számára, például egy csodálatos hangszerrel, a hárfával
megismerkedni. (A hárfa neve Sárika és nagyon barátságos kedves hangszer. Alig várja, hogy
megszólaltassák.) Egy ilyen zenés alkalom csak a kezdete lehet az értékes csoport
foglalkozásoknak, de szükség esetén segítséget nyújtunk a folytatáshoz is.

Kinek szól az „Értékes vagy divatos” című könyv bemutató?
A kultúrtörténet iránt érdeklődőkön túl mindenkinek, aki a zenével bensőséges kapcsolatban van, vagy szeretne kerülni.
Pedagógusoknak, akik komolyan gondolják, hogy az iskolában ne csak tanítás, de nevelés is folyjon, és akik tudják,
hogy az ének-zene nem melléktantárgy, hanem az érzelmi nevelés fontos eszköze.
És nem utolsó sorban szól azoknak a laikusoknak – várandós anyáktól nagymamákig és nagypapákig, - akik szívükön
viselik, hogy a gyerekeikből, unokáikból kiegyensúlyozott, érdeklődő, igényes felnőtt váljon..

Előadó: Ferge Béla előadóművész és zenetanár, a könyv szerzője
Nagy hangsúlyt fektet az alkotókészség (kreativitás) megélésére, felszínre hozására és annak fejlesztésére.

Szeretettel várjuk a fiatalokat, szülőket és minden érdeklődőt!

