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Felsőnyék Község Önkormányzata

Nagy érdeklődést mutatott a lakosság november 12-én!
A műszeres egészségállapot-felmérést szép számmal igénybe vették az
első alkalommal. A műszer segítségével nagyon rövid idő alatt teljes képet
kaptak szervezetük jelenlegi állapotáról, és a gyógyulás módjáról!
Újbóli igény mutatkozott a felmérésre, ezért november 24-én 10 órától
este 8 óráig ismét sor kerülhetett a mérésre, melyen 30 személy vett részt.

Január közepén tervezzük a következő alkalmat, melyre várjuk a kontrollra
érkezőket, és a további jelentkezőket a szervezet egészségállapot-felmérésére!
A Nemzeti Művelődési Intézet: ingyenes
II. KAPUNYITOGATÓ programján
a bőrművességgel ismerkedhettek meg
gyerekek és felnőttek. november 8-án.
A programokon aktívan részt vevőkkel,
a kézimunka szakkör tagjaival történt
beszélgetés a helyi értéktárról.
A műsor a többször visszatapsolt
Gitárkvartett koncertjével zárult.

2014. november 13-án
Kerpács Rezső filozófiaszakos tanító
előadását hallgatták meg a jelenlévők
az önismeretről, és az önzetlen
szeretet tartós kapcsolat-teremtő
értékéről, építő hatásáról.

Információ az alábbi klubok első alkalmán történt
megbeszélésekről:
Baba-mama klub:
A megjelent tagok javaslatára a Művelődési házban lévő Könyvtár melletti
helyiség kerül berendezésre a O-3 éves korú babák, és a szüleik részére.
Az anyukák közösen szeretnék a helyet berendezni és rajzokkal díszíteni.
A baba-könyvtár rész vonzó volt a picik számára, ismerkedtek a könyvekkel és egymással is.
A következő klub alkalom: december 9-én kedden d.e. 10 órakor lesz,
Mikulás ünnepéllyel egybekötve.
Feltétlen várunk minden O-3 év közötti babát és a szüleiket!
Védőnő és a megjelent klubtagok

Nyugdíjas klub:
A klub célja, hogy a nyugdíjasok családias körben érezzék magukat,
pótoljuk a magányosok számára a családot, a társat, és közösen fedezzük
fel környezetünk szépségeit, kultúráját, és múzeumaink rejtett kincseit.
Közösen jól érezzük magunkat, és egymáshoz alkalmazkodva odafigyeljünk mindenkire.
A következő klub alkalom időpontja: a januári Hírmondóban lesz közölve,
melyre szeretettel várjuk a klub közösségébe vágyókat,
ahol majd közösen szeretnénk megbeszélni a jövő évi
javasolt programokat.
Tornyi Ferencné Julika vállalta a klub összefogását, és a programok
szervezésében a segítségét.
Szeretettel várjuk a további jelentkezőket!

Tornyi Ferencné Julika
és a klubtagok
Ének-zene klub:
Ez alkalommal Bugyik János vállalta a jelentkező énekesek zenei kíséretét.
A klubok rendszeressége a programokra való felkészülés szerint lesz.
Az első programra- az Idősek karácsonyi műsorára négy karácsonyi dallal készül a csoport.
Így most heti két alkalommal gyakorolnak.

Várjuk a további jelentkezőket: énekeseket, és azokat
akik valamilyen hangszeren tudnak játszani!!

Bugyik János és a klubtagok
Olvasó és film kör:
A megjelentek javaslatot tettek, ötleteket adtak és elmondták a kör
működésével kapcsolatos elképzeléseiket.
Olyan könyveket szeretnénk olvasni, amelyekről film is készült, és azok közösség- és
jellemépítő tartalmúak, melyeket közösen meg is beszélünk.

A következő alkalmat: 2015. január közepére tervezzük,
mivel a december mindenkinek már programdús.
A januári Hírmondóban lesz a pontos időpont, melyre várjuk a
további érdeklődőket, és a javasolt könyvet és filmjét..
Az olvasó- és filmkör kör tagjai

Egészséges életmód klub:
A klub résztvevői: „Az egészséges életmód 8 alapelvéről” szeretnének
több ismeretet szerezni elméletben és gyakorlatban is.
Az alkalmakon a meglévő irodalmi és gyakorlati tapasztalatot is célunk megosztani egymással.
Ezen kívül az egészséges-életmód programsorozat keretében a faluban az
érdeklődők részére előadásokat szeretnénk szervezni szakmabeliek meghívásával.
Közös tevékenységünkben tervünk az alkalmakat ill. programokat színesíteni
egészséges ételek, saláták közös elkészítésével és közös elfogyasztásával is.
Bízunk benne, hogy a Mikulás bál bevételéből a megfelelő hely:
konyhabútor és konyhaberendezés megvalósul januárra a fenti terveinkhez.

A következő alkalmat: 2015. január közepére tervezzük.
Időpont a januári Hírmondóban lesz közölve, amikor várjuk a további csatlakozókat is!
A klub tagjai
Sport-kör:
A Sport-körbe jelentkező általános- és középiskolások aktívan részt
vettek az igények és lehetőségek szerinti különböző sporttevékenységek
csoportjainak megszervezésében.
Eddig 12-en iratkoztak fel az alakuló FOCI-KLUB -ba.
Kérjük a többiek személyes jelentkezését is a Művelődési ház
Könyvtárában, 12 éves kortól, és a felnőtteket is, akik
rendszeresen szeretnének a Foci-klubba tartozni.
Az Önkormányzat támogatja egy foci-csapat létrejöttét a szükséges eszközökkel,/focipálya, stb./.
Köszönettel fogadjuk a középiskolások által felajánlott társadalmi munkát a közös célhoz.
A kondi-terem épül, - használatára aktívan jelentkeztek a fiatal fiúk.
Az íjászat is valószínű, hogy megvalósulhat a felső általános
iskolások ajánlatára. Ehhez is megfelelő létszámú csoportnak kell
lenni, melynek szervezése folyamatban van.
A következő alkalmak: a lakosság gyakorlati összefogása alapján lesznek!
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET ÉS A JELENTKEZŐKET!
A szerveződő sport-kör tagjai
Andó Viktor: a mutatós BREAK-HIP-HOP Tánccal teszi színessé a fiatalok
sport, ill. tánc-elöadásait, melyet szívesen meg is tanítana falubeli társainak.
Csuti Nóra: Lovagló-klub létrehozását szervezi, akiket érdekel,
bővebb információt Tőle kaphatnak. /Tel.: 06-30-290-3581/
Csuti Nóra szervezésével:
FITNESS-KLUB létrehozása, és óvodás, ill. iskolás tánccsoportok
alakulása is folyamatban van, mely tevékenységekre a kondi-teremben
lehetőség lesz.
Érdeklődni szintén Nóritól lehet!

Művész-kör:
A művész-kör tagjai főleg a rajz és festészet művészetében szeretnének
tevékenykedni, közösen alkotni. Falukarácsonyra valamennyien készítenek
alkotásokat, díszeket.
A következő alkalom időpontja a januári Hírmondóban lesz közölve.
Tervben van színjátszó-kör létrehozása is, melyhez még várunk több jelentkezőt!!
Max Lucado: Manófalva: fa manók mesesorozatát szeretnénk a jövőben majd
előadni, melyek az értékes kapcsolatokra mutatnak.
A nagyszerű ötletekhez felnőttek és gyerekek jelentkezését is várjuk!

Sütő-főző klub:
Szerveződik a sütő-főző klub is. Binder Judit segítségének felajánlásával
kellemes közös sütő-főző együttlétre számíthatunk a jelentkező idősek és
fiatalok mindannyian. Előreláthatóan az erre megfelelő hely, és eszközök
hamarosan meglesznek itt a Művelődési házban, a Mikulás Bál bevételéből.
Remélhetőleg már januárban sor kerülhet az első közös sütésre-főzésre.
A megbeszélt időpont a januári Hírmondóban lesz közölve.

Az óvodás-csoport ismerkedett a Könyvtárral,
és a könyvtári könyvekkel.
November 24-én néhány órát időzött a csoport itt, gyakorolva a könyvtári csendet
és a könyvek társaságában rejlő hangulatot.
Közben megnéztünk a Bogyó és babóca mesefilmből is néhány tanulságos részt.
Szeretettel várjuk rendszeresen az óvodásokat!

Ingyenes hajvizsgálatra volt lehetőség november 25-én
a Könyvtár helyiségében.
A jelentkezők DERMOVISOR X 200 készülékkel ingyenes állapotfelmérést
kaptak fejbőrükről, egyben a hajproblémáikra megfelelő gyógyszertári terméket
is vásárolhattak a kezeléshez.

Igény esetén ismét lesz mérés!

M E G H Í V Ó
SZERETETTEL MEGHÍVJUK önt és kedves családját
2014. december 13-án szombaton 20 órakor kezdődő
JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS BÁLRA

Helyszín: Művelődési ház
Belépő: 2000 Ft/fő + tombola tárgy felajánlása
amely tartalmaz:
1 kupica pálinkát
cigánypecsenyét burgonyával
káposztasalátával.
Vacsora kezdete: 21 óra
Terített asztal, gyertyafény, vacsora és a báli zene gondoskodik a jó hangulatról.
Zenét: Völgyi János szolgáltatja
Büfét: Zámbó Jánosné szolgáltatja

Jegyek elővételben:
2014. december 10-ig megvásárolhatók a CBA-ban!
A bevételt: a rendezvényekhez, ill. a klubokhoz szükséges konyhaberendezésre, és a konditerem berendezésére fordítjuk.
Támogatójegyeket is lehet vásárolni, akik nem tudnak a bálon részt
venni, de szeretnének hozzájárulni a közösségi cél megvalósításához.
/Cél: a helyi igények támogatása, mivel a felmérésben a 25-64 korosztály
nagyobb része jelezte igényét a BÁL-ra, és egyben jótékonyság is.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Szervezők: Helyi közösségépítő munkatársak és a Kézimunka szakkör

KIÁLLÍTÁST TERVEZÜNK:
Szeretnénk régi fényképekről, régi közös eseményekről kiállítást
szervezni, főképpen a 60-as évek végéig lévőkről, de egészen a mai
napig lévőkről is , külön csoportban gyűjtve azokat.
A fényképeket a CBA-ba, vagy a könyvtárba lehet behozni,
az esemény dátumával, és névvel, címmel ellátva egy borítékban.
A téli estéken jobban van lehetőség egy kis időt szakítani
a képek megkeresésére. Január végéig várjuk a fényképeket!
Februárban lehetne gépre vinni, március elején kiállítani.
Természetesen a fényképet visszaadjuk a számítógépre vitel
után a tulajdonosnak.
Szervezők: Helyi közösségépítő munkatársak és a Kézimunka szakkör tagjai

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívja a Felsőnyéki Önkormányzat
községünkben: 65 éves korosztálytól a kedves időseket
2014. december 19-én pénteken délután 3 órakor
karácsonyi vendéglátásra és műsorra Művelődési házunkban.
A már hagyománnyá vált Falukarácsonyra:
2014. december 20-án szombaton várjuk szeretettel a lakosságot
a faluközpontban, az Önkormányzat előtti téren 15 órától.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK:
Debella László Polgármester által:
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS:
Örömmel jelenthetem, hogy ezen feladatot 2014. november 25-én
átvállalta határozatlan időtartamra, de minimum 5 éves időtartamra,
a Veres-Doktor Háziorvosi Kft., az alábbi feltételekkel:
A háziorvos heti 20 órát rendel.
Dr. Veres János rendelési ideje:

Hétfő – Szerda – Péntek
7:30 -11:30
Kedd – Csütörtök
12:30 -16:30
Tanácsadás: Csütörtök: 9:00 -11:00
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá a szerződés II. pontja:
- terhes gondozásban való közreműködés,
- közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása,
- egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
- életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése,
- külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvos szakértői feladatok,
- külön jogszabályban foglaltak szerinti halott vizsgálat ellátása.
2014. november 25-én megkötött véglegesített szerződés alapján:
A háziorvos vállalta új fontos műszerekkel felszerelni a rendelőt,
beszerzi a gyógyszereket, egyszer használatos eszközöket,
számítógép szoftvereket.
A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos elvégzi:
- a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátását,
beleértve a tanácsadást is,
- az újszülöttek, veszélyeztetett csecsemők szükség szerinti meglátogatását,
- gyermekintézménybe történő felvétel szükség szerint kezdeményezését.
A rendelés a szerződés alapján: 2015. 01. 01-től kezdődő hatállyal indul!

MIKULÁS CSOMAG
Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan Mikulás csomaggal
lepi meg a gyermekeinket.
A ROMA KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 20.000,- Ft-tal járul hozzá!
A csomag már megérkezett az ISKOLÁBA.
STARTMUNKA PROGRAM
Az Önkormányzat 2015. 03. 01. – 2016. 02. 28.-ig 37 fő közfoglalkoztatóról
kötött szerződést a Munkaügyi Hivatallal.
12 fő mezőgazdasági programban vesz részt. Ők a konyhát látják el különböző
megtermelt élelmiszerekkel, zöldséggel, gyümölccsel.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 25 főt alkalmazunk.
A programban folytatódik a település vízelvezető árkainak javítása, felújítása,
karbantartó brigád kialakítása, közterületeink rendezése, rendbetétele,
javítások elvégzése!
KUKORICA BETAKARÍTÁS:
9,4 ha –on megtisztítva, leszárítva 779,2 mázsa kukoricánk termett,
amit 3400 Ft/mázsa egységáron tudtunk értékesíteni. Területet felszántottuk.
IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁS
Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás:
Felsőnyék Ozorával közösen még 2013-ban pályázatot nyert.
Az önerőt BM alapból szintén megnyertük.
A kivitelező Szabadics Közmű Zrt. lett.
A nyertes ivóvízminőség-javító pályázat
kivitelezésének megkezdését a tavaszra ígérték.

Dunántúli Regionális Vízmű tájékoztatása a fogyasztók felé:
Számlázás:
A fogyasztói törzsadatok feldolgozása, ellenőrzése és rendszerbe történő
feltöltése folyamatban van, várhatóan december közepén elindul a
számlázás a fogyasztók felé.
Részletfizetés:

Az eddig nem számlázott időszakra részletfizetést tudnak biztosítani.
A részletfizetési lehetőség nem automatikus. Amennyiben igényt tart rá
a fogyasztó mindenképpen jeleznie szükséges az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:

- Elektronikusan: ugyfelszolgálat @ drv.hu
- Telefonon: 06 40/240-240
- Írásban: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálat
8601. Siófok, Pf.: 888.
- Személyesen: Információs Pont, Tamási, Rákóczi utca 35-37.
Nyitvatartási idő munkanapokon:
Hétfőn, Csütörtökön és Pénteken: 8.00 – 15:00.
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete novemberi munkaterv
szerinti ülésén tudomásul vette Móricz István Csaba helyi önkormányzati
képviselői mandátumáról történő lemondását. A Helyi Választási Bizottság
megállapította a választási jegyzőkönyv alapján, hogy a következő legtöbb
szavazatot kapott képviselő-jelölt Simon Gábor. Simon Gábor képviselő
a testület november 25-ei rendkívüli ülésén letette az esküt.
Eleget tett a testület annak a kötelezettségének, hogy felülvizsgálja
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ennek során a több módosítás
miatt új SZMSZ-t alkotott.
Módosította a testület a megyei főépítész egyetértésével a helyi építési
szabályzatot. Tájékoztatást kaptak a képviselők az önkormányzat ¾ éves
költségvetési helyzetéről. Az önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája.
SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS:
Az Önkormányzat az ide vonatkozó törvények alapján megalkotta a helyi
szabályokat. Rendeletben szabályozta a rászorultság feltételeit és az
igénylés módját.
Igénylőlapot az Önkormányzatnál folyamatosan be lehet szerezni,
kitölteni, és december 15-ig leadni.
A lapok értékelése után a legrászorultabbak részére 80 db 1 köbméteres
kalodába csomagolt kemény tűzifa kerül kiosztásra. A házhoz szállítás
a vállalkozó ígérete szerint január közepére várható.

Művelésbe vonunk egy eddig nem hasznosított, az Önkormányzat
tulajdonában levő területet: 0161/11 hrsz. 1,3 ha nagyságú – gyümölcsös,
erdő, gyep művelési ágú, – ami az évek folyamán elerdősödött.
Az erdészeti hatóságnak bejelentettük a tervezett fakitermelést.
Nem tarvágást tervezünk, csak ritkítást. A diófákat 8x8-as kötésben
meghagyjuk, a termést betakarítjuk!

Használható az Ifjúsági- és Egészség-klub házunk is!
Megállapította a testület a sószoba és a szauna használati díját:

Sószoba: 500,- Ft/fő/2 óra
6 éves korig: ingyenes
6-14 éves korig:
250,- Ft/fő/2 óra

Szauna: 1000,- Ft/1 fő/2 óra
1800,- Ft/2 fő/2 óra
2400,- Ft/3 fő/2 óra
3000,- Ft/4 fő/2 óra

Nyitva tartás: alkalom szerű, bejelentkezés alapján,
az alábbi telefonszámon:

Kali Erika: 06-30-884-2946

INTERNET:
Ígéret szerint december 9-én kezdik a megfigyelő kamera-rendszer
kivitelezését. Az Önkormányzat a hozzá való dolgokat megvásárolta.
Az antennákat és tartozékokat az unión belülről vásároljuk meg,
melyhez uniós adószámmal kell rendelkezni az Önkormányzatnak,
hogy így áfa-mentesen juthassunk hozzá.
Emiatt már az idén nem lesz internet, áthúzódik a jövő évre!

SZILVESZTERI BULI minden korosztálynak:
December 31-én szerdán a Művelődési házban!
Kezdés: 21 órakor.

Belépő: 600,- Ft.

Zenét szolgáltatja: DJ Kovács
A legújabb zenékkel és RETRO zenékkel!
Minden korosztályt szeretettel várunk!
Szervező: Kovács Zoltán zenész

Jézus, mély csendben várni Rád…
1. Jézus, mély csendben várni Rád
Mily nagyszerű találkozás.
Köröskörül a téli fák,
A világ csupa ragyogás.

2. Titok zeng, az eljövendő:
Megszületik a Messiás!
De hiszen eljön, újra eljön,
Igen, hozzánk jő Ő!

3. Mibennünk kell, hogy megszülessen,
Az Úr Jézus, lelkünk élete.
Széna-szalmánál jobban esnék Neki
Szívünknek melege.

4. Hozzánk szeretne költözni
A kegyelem, a szeretet,
Hogy számunkra is megszerezze
A boldog örök életet

Újévi jókívánság:
1/ Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt.

2/ Örömöt, mely nap sugaraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet.

3/Szívet, mely a bűnöst szereti
Gyengeségét, vétkét elfedi,
És hitet, mely mint a sas madár
Fölfelé tart és az égbe száll.

4/ Melynek nincs nehéz, és nincs „nem lehet”
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Jézus Krisztusban mind megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.

5/ Nyomába lépsz, boldogan követed,
És hálaének lesz az életed!
Bízzad Újra Életed Krisztusra!

