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„Közelednek az ünnepek, nem kell a hosszú lista emberek.
Közösségépítés
Hit, remény, szeretet, e három szó járja át most szívünket, lelkünket!” (Ismeretlen szerző)

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

Könyvtári hírek:
Kérjük, hogy a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket legyenek szívesek visszahozni január 31-ig a
könyvtárba, hogy mások számára is kölcsönözhetőek legyenek.
Szeretettel hívunk mindenkit a téli hónapokban újabb könyvek kölcsönzésére, amikor több időt
tölthetünk a könyvek társaságában akár egyedül, akár a család együtt!
 Történelmet formáló bibliai életutak címmel 2019 január
közepétől egy előadássorozat kezdődik.
Az előadássorozaton ószövetségi életrajzokat ismerhetnek meg a
hallgatók. Olyan személyekről lesz szó, akiken keresztül
formálódott az emberiség története. Keresztény kultúránk gyökerei
értelmezhetetlenek e nagy bibliai alakok ismerete nélkül. Ezek az
ószövetségi életrajzok egészen emberközelivé teszik a nagy
hithősök (Ádám, Ábel, Nóé, Ábrahám, József, Jákob, Mózes)
esendőségeit, küzdelmes életét. Életútjukból azt láthatjuk, hogy
semmivel sem voltak különbek, mint mi. Rajtuk keresztül magunkra
ismerhetünk. Hasonló problémákkal és jellembeli fogyatékosságokkal küzdöttek, mint mi. Ők is engedetlenek,
türelmetlenek, ügyeskedők, indulatosak voltak. Küzdelmeik közepette azonban megtanultak hitből cselekedni.
Példájukon keresztül megérthetjük, hogy az ember változhat jellemhibáiból, és hit által élve jobbá válhat.
A sorozat tematikáját és időpontjait januári újságunkban közzé tesszük.

Önkormányzati hírek
Az év vége felé közeledve Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein az éves munka beszámolói
kerülnek napirendre. A novemberi ülésén hallgatták meg a képviselők a polgármester beszámolóját a társulásokban
végzett munkájáról. A polgármester rendszeresen részt vesz társulási tanácsok ülésein, ahol a legtöbb munka csakúgy,
mint minden évben az a DÁM Önkormányzati Társulásban volt. A napirendek többsége a Társulás által fenntartott
intézmények működésének biztosítását szolgálta. A társulás közreműködésével működik a településen a szociális
étkeztetés, a házi szociális gondozás, de többek között a gyepmesteri szolgálat, vagy a jégelhárítási rendszer is. A
decemberi ülésen a polgármester a rá ruházott hatáskörök végrehajtásáról tájékoztatta a testületet. Elmondta, hogy ezen
döntések értelmében 2018-ban 5 fő részesült temetési támogatásban, 32 fő kap lakásfenntartási támogatást, 6 család
kapott újszülötti támogatást és 115 gyermek kapott iskolakezdési támogatást. Elfogadta a testület a 2019. évre az belső
ellenőrzési tervét, valamint a munkatervét is.
Az önkormányzat 2019. évre is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, ennek alapján 3
pályázó diákot támogat az önkormányzat 5000,- Ft/fő/hó összegben.
Döntött a testület a szociális tűzifa támogatási kérelmekről is, így 98 háztartás részesül támogatásban. Az erdőgazdaság
tájékoztatása szerint 2019. január és február hónapokban szállítják a fát a településre, utána gondoskodik az
önkormányzat a házhoz szállításról.
Novemberben a testület közmeghallgatást tartott, ahol a Tamási Rendőrkapitányság konzultációs fórum keretében
tájékoztatta a résztvevőket a település közbiztonságával kapcsolatban. Ezt követően a polgármester számolt be a 2018.
évben elért eredményekről és a 2019. évi tervekről. Sajnos a közmeghallgatáson a lakosság részéről kevesen vettek
részt, pedig itt közvetlenül értesülhettek volna a települést érintő döntésekről, tervekről, szemtől szemben kérdezhették
volna a polgármestert vagy a képviselőket a mindennapi feladatokról és sikerekről!
Az önkormányzattól az idén is minden család kapott karácsonyi ajándékcsomagot.
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