Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2019. szeptember.
„Ha Földünk beteg és szennyezett, az emberek sem lehetnek egészségesek.
Közösségépítés
59. szám.
Ahhoz, hogy magunkat meggyógyítsuk, előbb bolygónkat kell meggyógyítanunk.” (Bobby Mcleod)
Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Kódiás Erika és Felsőnyék Község
Önkormányzata

A III. Mezitlábas Tábort tartottuk meg augusztus 12-től – 16-ig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával és
Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely szervezésével, valamint a közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok
aktív közreműködésével.

A táborban az idén 25 gyermek vett részt, óvodások és iskolások, akik örömmel töltötték a délelőtti órákat a könyvtárban Pere
Hajnalka vezetésével történt zenés tornákon, mese olvasáson, film vetítésen és kézműves foglalkozásokon. Legjobban élvezték a
szabadban történt ügyességi játékokat és a kirándulást.
Könyvtár Mozi: A II. cigánymese sorozat meséit vetítettük, melyben a meseszerű történetekről, hűségről, szeretetről, családról
tárultak fel fontos üzenetek, kibontakozva a cigány lélek sajátosságai is. A sorozat meséihez fejtörő és színező füzeteket kapott
minden gyermek a Megyei Könyvtár támogatásának köszönhetően. Pere Hajnalka közreműködésével a gyerekek megbeszélték a
filmek élményeit a füzetben lévő feladatok, színezők és fejtörők segítségével.

Köszönjük a lehetőséget a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és a középiskolás diákok lelkiismeretes munkáját és a szülők
segítségét a tábor sikeréhez! A tábori programokról további képek a Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs
Oldalon láthatóak.
Helyi Könyvtár

„Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó...” (Weöres Sándor)
2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési
keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel.
A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében ezek közül
az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét is alapvetően befolyásoló témák
közül igyekszünk könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljárni néhányat,
bízva abban, hogy az információk átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a megoldás felé.

Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely programjai:
 Szeptember 30. hétfő 10:00 órakor óvodásoknak
A mese hatalma: könyvekkel a természetért
Mese-délelőtt a Földről, állatokról, növényekről Pere Rudolfné közreműködésével.
 Október 1. kedd 13:30 órakor iskolásoknak
Négy elem: a lét meghatározói
Hangoló Zenés Gyermekszínház: Fákban rejlő kincseink
Nemes László előadása
A műsor témája felkelti az érdeklődést, megismerési vágyat a fák fontosságával kapcsolatban.
 Október 2. szerda 9:00 órakor iskolásoknak
Klímaváltozás: mindannyiunk felelőssége
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! - klímamentő ötletek az Iskola pedagógusai közreműködésével.
Csökkentsd a biológiai lábnyomod! Tudatos vásárlás, újrahasznosított termékek, szelektív gyűjtés, saját újrahasznosítás,
pazarlás csökkentése.

 Október 2. szerda 18:00 órakor felnőtteknek
Tények a klímaváltozásról felnőtteknek – Ottóné Bartalos Zsuzsanna prezentációs előadása.
Bolygónk és az ember jelenlegi állapota. Milyen megoldást találhatunk?
 Október 3. csütörtök 9:00 órakor iskolásoknak
Fenntartható fejlődés? Illúzió vagy lehetőség?
Megőrizni, gondozni, átörökíteni – Hagyomány és fenntarthatóság. Összhangban a természettel. A harmonikus mindennapok.
Ökofalvak: a természet-közeli élet gyakorlata modern világunkban. Táplálkozás: helyi piac. Iskola pedagógusai
közreműködésével.

 Október 4. péntek 10:00 órakor iskolásoknak
Velünk élő természet. Az állatok világnapja – Pere Rudolfné közreműködésével
A felelősségteljes állattartás, Ismeretterjesztő kisfilm. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánljuk.
Hozd el állatos gyűjteményed! (Plüss, fotó, képeslap, bélyeg). Házi kedvencek.

 Október 5. szombat: 9:00 – 15:00 óráig CSALÁDOKNAK
CSALÁDI ÖKONAP
Környezettudatos élet. Környezetvédő megoldások. Közös beszélgetés: zöldítés: tippek, lehetőségek.
Kódiás Erika és Pere Rudolfné közreműködésével a könyvtárban.
A témához kapcsolódó gyereknap a Felsőnyéki Református Egyház szervezésében a Művelődési Ház
nagytermében, meglepetésekkel, élményekkel, érdekes programokkal!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A FENTI PROGRAMOKRA!

Polgármesteri Tájékoztató
Tisztelt felsőnyékiek, a felújítási munkálatok továbbra is folytatódnak, kérem a türelmüket.
Elkészült az egészségház épülete, az orvosi rendelő, az orvos lakás, az óvoda, és a konyha. Felújítás alatt van az önkormányzat
épülete az udvarral, a bejárat akadálymentesítése megszélesítése, a tető átalakítása és a csatornázás van vissza.
Az iskolaudvarban műfüves kispályás sportpálya épül, harmadszori próbálkozásra sikerült megnyernünk a pályázatot. Többször is
nekifutottunk az iskola felújításának. Itt külső szigetelést, nyílászáró cserét, napelemeket, hőszivattyút tervezünk, a szükséges
energetikai vizsgálatokat, a tervezést is elvégeztettük. Ez az ügy rajtunk kívülálló okok miatt nehezebben ment, de nem adtuk fel,
végre sikerült beadnunk a pályázatunkat. Gyermekeink igazán megérdemlik a gondoskodást, pedagógusaink a megbecsülést.
Pályázatot adtunk be az óvoda udvar parkosítására, kerítés építésére, játszótér felállítására.
Nagy sikert aratva vettünk részt Tamásiban a közmunka programos kiállításon.
Temetőben új ravatalozó épületet, parkolót, urnafalat tervezünk építeni. A pályázatot beadtuk.
Kérem továbbra is tartsák rendben lakásuk környékét, nyírják az utcán a füvet, temetőrészüket gondozzák. Élő sövénykerítéseket,
nyírják rendszeresen, ne akadályozza a járdán a gyalogos közlekedést.
Önök megbíztak bennünket az elmúlt választáson a falu vezetésével, mi tesszük a dolgunkat, keményen minden lehetőséget
kihasználva eredményesen, dolgozunk. Közeledik újra az Önkormányzati választás október 13. án megválasztják öt évre a falu
vezetését.
Kérem, mindannyian menjenek el szavazni, tegyék félre vélt, vagy valós sérelmeiket, egyéni érdekeiket, és átgondoltan józan
paraszti ésszel, döntsenek a falu, a közösség érdekében. Szavazzanak azokra, akik már bizonyítottak.

Isten áldja Önöket. Hajrá Felsőnyék!

Debella László
Polgármester

Felsőnyék Község Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én a következő határozatot hozta:
„A polgármester-jelöltek a sorsolás eredményeképpen a következő sorrendben kerülnek fel a szavazólapra:
1. Debella László
2. Sávoli Lajos”
„Az egyéni képviselő jelöltek a sorsolás eredményeképpen a következő sorrendben kerülnek fel a szavazólapra:
1. Kardos József
2. Poór Károlyné
3. Fábián Tibor
4. Binder Edit
5. Simon Gábor
6. Orbán László
7. Virág Krisztina
8. Egyed Tiborné
9. Némethné Szabó Zsuzsanna
10. Boczor Andrea
11. Csuti Gyuláné
12. Greksza Lejla
13. Kelemen Éva
14. Sávoli Lajos
15. Szabó Árpád
16. Szabó János
17. Móricz István Csaba”
„A roma nemzetiségi képviselőjelöltek a sorsolás eredményeképpen a következő sorrendben kerülnek fel a szavazólapra:
1. Orbánné Kovács Georgina
2. Kovács Krisztina
3. Sávoli Lajos”
A határozatok megtekinthetőek a http://www.felsonyek.hu/onkormanyzativalasztas/HVB_hat/ linken. Illetve
kifüggesztésre kerültek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Tájékoztató a testület munkájáról
A képviselő-testület a soros augusztusi ülésén áttekintette az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását.
Mind a kiadások, mind a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. Egyedül a helyi adóbevételek nem teljesültek a vártnak
megfelelően, de ez ebben az időszakban nem szokatlan. A testület megválasztotta a következő önkormányzati ciklusra a Helyi
Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A bizottság tagjai már felesküdtek és el is kezdték a választás előkészítésével kapcsolatos
munkájukat. A Képviselők elfogadták a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos gördülő fejlesztési tervet, mely évekre lebontva
meghatározza a felújításokat és fejlesztéseket.
A testület a szeptemberi rendkívüli ülésén megalkotta a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó rendeletét. Ez
alapján a kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet leadni a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőnyéki
Kirendeltségén. (Felsőnyék, Kossuth u. 57.) A nyomtatványok ugyanitt a hivatalos munkaidőben beszerezhetőek.
A testület ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, hogy támogatni
tudja a Felsőnyéken állandó lakhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló diákokat. (Beadási határidő: 2019. november 5.)
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az óvoda és iskolakezdési támogatási kérelmek beadási határideje 2019. szeptember 30.

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.
2015. március 5-én hatályba lépett az új Tűzvédelmi Szabályzat.

Zöld jeles napok szeptemberben
A jeles zöld napok nem ünnepek, hanem felkiáltójelek a naptárban – felhívják a figyelmet arra, hogy az emberiség
nem bölcsen gazdálkodik erőforrásaival, és ez komoly problémákat okoz környezetünkben és a társadalomban
egyaránt. Szeptemberben emlékezünk meg többek között az ózonvédelmi világnapról, a takarítási világnapról és
az autómentes világnapról is.

Szeptember 16. Ózonvédelmi világnap
Az ózon (O3) három oxigénatomból álló molekula, amelyből létrejön az ózonréteg a magas légkörben, kb. 20-45 kilométer magasságban. Az
ózonréteg másik neve nagyon találóan ózonpajzs. Pajzs, ami védelmet nyújt, jelen esetben az élőlényekre káros ibolyán túli sugárzások ellen. Ez
a pajzs több emberi tevékenység következtében jelentősen elvékonyodik, egyes helyeken úgynevezett „ózonlyukak” keletkeztek. Sajnos minden
eddigi intézkedés ellenére a helyzet tovább romlik, már számos helyen humán-egészségügyi (pl. bőrrák, szürke hályog) problémát is okozva. A
folyamat visszafordítható lenne, ha az ózonkárosító anyagok helyett olyan vegyületeket és módszereket alkalmaznának, amelyek „ózonbarát”
módon nem lépnek kémiai reakcióba a pajzs molekuláival. Ez irányú törekvésre már több nemzetközi kezdeményezés is napvilágot látott, melyek
közül szinte az első érdemi lépés volt a CFC gázok kivonása a forgalomból, több más lépéssel együtt, amelyekről az 1987. szeptember 16-án aláírt
Montreáli Jegyzőkönyv intézkedett. Ennek emlékére 1994-ben az ENSZ nyilvánította az ózonréteg megőrzésének világnapjává szeptember 16át. Csak érdekesség, hogy e napon született 1893-ban Szent-Györgyi AlbertNobel-díjas tudósunk.

Szeptember 20. Takarítási világnap
A „Clean up the World” nemzetközi elnevezéssel ismert program, amit magyarul néhol „szemétszedési” világnapnak említenek, nem kötődik
egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. Ian Kiernan, egy ausztrál hajós utazásai során
elkeseredetten tapasztalta, hogy a világ vizeit mindenhol rengeteg műanyagpalack és egyéb szemét szennyezi. 1990. szeptember 21-én, vasárnap
szervezett először szemétszedést a Sydney-i kikötőben (magyar források néhol 1985-öt említenek). Három év múlva az esemény már
nemzetközivé vált, és ma már szeptember harmadik hétvégéjén évente 120 országban több mint 40 millió önkéntes vesz részt környezete
megtisztításában, helyreállításában, a természeti értékek megőrzésében. A kezdeményezést az ENSZ Környezetvédelmi Programja is támogatja
1992 óta. A mozgalom egész évben tevékenykedik környezetük megóvásában, de ezen a szeptember végi napon különösen sok embert,
elsősorban fiatalt és iskolás gyerekeket mozgósítanak, hogy a helyi közösségeket ráébresszék saját erejükre, amellyel hozzájá rulhatnak a világ
megtisztításához. A mára világméretűvé nőtt kezdeményezés alapgondolata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Szeptember 22. Autómentes világnap
Az Európai Unió az unió országaiban szeptember 22-re autómentes világnapot hirdetett meg. A világnapról mára szerte a világon
megemlékeznek, (pl. 2005-ben 40 országban közel 1500 esemény zajlott e napon), míg az Unióban, így hazánkban is inkább a teljes hétre
kiszélesedő „mobilitás hét” kezd általánossá válni 2002 óta. Autómentes világnapra első alkalommal 1997-ben került sor a franciaországi La
Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, melyet másodikként - az unión kívüli országok közül elsőként
- Magyarország is aláírt. Fájdalom, hogy ennek ellenére gyakorlatilag épp ellentétes hatású lépéseket tett, hiszen minden társadalmi érdeket
alárendelt az autós közlekedésfejlesztésnek, és a nemzeti jövedelem jelentős részét áldozza ma is gyorsforgalmi utak és autópályák építésére. A
környezetvédelmi és egészségügyi károk mellett számtalan természeti érték pusztul el az építések során, és közvetetten sok más társadalmi kár
is jelentkezik a források elvonása miatt, amit az egészségügy, oktatás is alaposan megérez. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy
felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra.
http://www.nimfea.hu/aktualis/060906.htm

