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„A munka, s egy deka egészség annyit ér,
mint egy zsák gyémánt.”-C.H. Spurgeon

Közösségépítés

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Kutasi Márk
Felsőnyék Község Önkormányzata

Gólyahírek: Hollósi Mia Anna; 2016.05.23.; 2496 g, 52 cm
Baba-mama mindketten jó egészségnek örvendnek.
Greszka Lejla
védőnő
A következő Baba-mama klub időpontja: 2016.06.23.(csütörtök) 1000 –kor a Könyvtárban.
Témája: „- Gyermekkori betegségek, folyadékpótlás a nyári melegben, fényvédelem, illetve kullancs
szezon.”

2016. II. félévben havonta egészségnapot tartunk a lakosság részére a
Védőnő és az Egészséges életmód klub szervezésében:
Egészségnap: 2016.06.16 (csütörtök) 1000 –kor
Témája: Idősen is fitten -> vetítéses előadás és szűrő vizsgálatok:
 *vércukor mérés, * vérnyomás mérés, * látás és hallás szűrés
Helyszín: Só szoba épülete (az Önkormányzat mellett)
Előadó és vizsgálatot végző: Greszka Lejla, védőnő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, különösen az idősebb korosztályt.
Nyári Foglalkozások a Művelődési Házban: Minden nap 1300 – 1600 – ig
 Hétfőn: - Kézműves foglalkozások
 Kedden: - Rajz
 Szerdán: - Ének-zene
 Csütörtökön: - Olvasó és filmkör
 Pénteken: - Süti-suli
Az Ifjúsági klubba hétköznapokon 1300 – tól – 2000 – ig várjuk az érdeklődő ifjúságot a Művelődési Ház
előterében az Önkormányzatnál által nyújtott egyre több játékkal
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A testület májusi ülése
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete május 26-án tartotta munkaterv szerinti ülését. A korábbi
szokásoknak és a testület munkatervének megfelelően a gyermekjóléti és a szociális beszámolót tárgyalta a testület.
Felsőnyéken 2008-ban a gyermekjóléti alapellátás keretén belüli gondoskodásban részesülő gyermekek száma
27 volt, ez 11családot érintett. Védelembe vétel alatt álló gyermekek száma 4 volt, ez egy családot érintett. A
feladat a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetése a kötelező együttműködés segítségével, a hatóság által
meghatározottak szerint. Nevelésbe vétel alatt álló gyermek száma: 5 családban 9 gyermek volt. A szakember
feladata a családjából kiemelt gyermek jogai érvényre jutása érdekében a kapcsolattartás elősegítése a vérszerinti
családjával.
A leggyakoribb veszélyeztetettségi okok településen:

szülői elhanyagolás

a munkanélküliség (második generációs) miatt kialakult anyagi problémák a családokban,

esetleg a szülő vagy a családban élő más személy szenvedélybetegsége.
A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek családjában kialakult problémák rendezése és a családban az
egyensúly helyreállítása annak érdekében, hogy ne kerüljön sor hatósági beavatkozásra, mindezt az önkéntes
együttműködés megtartása mellett. A szociális feladatokat a DÁM Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény látja el. Felsőnyéken a szociális étkeztetés,
a házi segítségnyújtás, a családsegítés tartozik a feladatok közé. A szociális étkezők száma mindig az igénylőktől
függ. A 2008-as évben 63 fő részesült az ellátásban, míg a házi segítségnyújtást 51 fő vette igénybe. A
családsegítő szolgáltatást igénybevevő személyek száma: 294 fő volt. Az elmúlt évben nőtt azoknak a száma, akik
egészségkárosodás és foglalkoztatással kapcsolatos problémák miatt fordultak a családsegítő szolgálathoz. Illetve
nőtt az ügyintézésben segítséget kérők száma is.
A problémák jellege leggyakrabban:

életvezetési,

mentális,

kapcsolati problémák.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a beadott pályázatokról, melyekkel az óvoda, az orvosi rendelő és a
hivatal épületének energetikai korszerűsítése a cél.
Felhívás
Tisztelettel felhívjuk minden lakos figyelmét, hogy akinek a háza előtt betonozási munka folyik, kérjük, hogy
biztosítson a dolgozóknak áramot!
Ismételten hatályba lépett a 2015. március 5-én létrehozott Tűzvédelmi szabályzat! Tűzgyújtási tilalom esetén
az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály (önk.-i rendelet)
megengedi!!!! Családi,- kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak márc. 1. és ápr. 30. valamint szept. 1. és
nov. 30. között keddi, pénteki és szombati napokon lehet 9 és 20h között. A füstképződés csökk.-se érdekében
a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, ezt követően a tüzelés csak folyamatosan kis
adagokban történhet!!!!

Debella László
polgármester
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ZÁSZLÓERDŐ AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐTT:
ÚJRA SIKERES PIKNIK FELSŐNYÉKEN
Május utolsó hétvégén újra Felsőnyék látta vendégül az évente megrendezett
Európai Piknik résztvevőit. A meghívotti kör
minden eddiginél szélesebb volt: kilenc ország
majd kétszáz résztvevője élvezte a nyékiek
vendégszeretetét; sok közülük életében először
volt Felsőnyéken. Ez több, mint az EU negyede;
a meghívott országok népessége megközelítette
a 300 milliót.
A „Milyen Európát akarunk?” témakörű nemzetközi
eszmecsere olyan problémakörök megvitatására adott
lehetőséget, mint pl. a többsebességes Európa, a
demokrácia vagy a menekültek helyzete és
természetesen jutott idő a vidámságnak: dalnak, táncnak,
főzőversenynek is.
Új szín volt a Pikniken a nagyon sikeres
nemzetközi borverseny és
sztárvendégeink is segítettek a
hangulatot emelni. Újra látványos volt a
zenés felvonulás és az új helyszínű
szombat esti tűzijáték is. A vendégek
egyöntetű véleménye szerint a Piknik
nagyon sikeres és hasznos volt;
mindenki jól érezte magát és mindenki köszönte a nyékiek
vendégszeretetét. A Felsőnyék által elindított
tradíció folytatódik: a jövő évi, 6. Európai
Piknik megrendezését légrádi (horvát) és
nyékvárkonyi (szlovákiai) barátaink is
szívesen vállalnák. A döntés hamarosan
megszületik majd. Egy biztos: akárhol is lesz,
az eddigiekhez hasonlóan a hatodik Európai
Piknik is hozzá fog majd járulni az országok, a
települések, az emberek közötti barátság és megértés erősítéséhez.
Az ötödik, felsőnyéki Európai Pikniket az Európai Unió anyagilag is támogatta.
A rendezvényről képek a Felsőnyék honlapján és a Facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalán láthatóak.
Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a hónapokon keresztül zajló készülődéssel, szervezéssel, áldozat
vállalással hozzá járultak valamilyen formában a rendezvény színvonalához és megrendezéséhez!

Debella László
polgármester
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Kreatív Zenei Foglalkoztatás
(2016.06.02)
2016. június 2-án a helyi Könyvtár által szervezett Kreatív
Zenei Foglalkozáson az iskolások betekinthettek a zene
világába a vetítéssel egybekötött előadáson, majd
kipróbálhattak valamennyi hangszert is. Az alsós diákok a
természet, a szél, és állatvilág csodálatos zenéjéről hallottak
és a hangszerek segítségével közösen alkothatták a természet
hangjait.
A felsős
tanulók
a hárfán a naplemente jelenségét próbálták előadni.
Ferge Béla zenetanár,
előadásában rámutatott a
zene művészet és zene ipar
közötti különbségre, hogy
milyen hatással vannak ránk
a különböző zenei
alkotások? Mi a muzsika üzenete a 21. században? Mint az Értékes, vagy csak
divatos? - című könyv írója, elmondta, hogyan találunk valódi kincsekre a zene
világában. E könyv rámutat azokra a határtalan lehetőségekre, melyeket a
valóban igényes zene hallgatása nyit meg az érzelmi és értelmi fejlődés terén.
Kiknek szól ez a könyv?
Mindenkinek, aki a zenével
bensőséges kapcsolatban van
vagy szeretne kerülni.
Pedagógusoknak és szülőknek, akik komolyan
gondolják, hogy az ének-zene nem melléktantárgy,
hanem az érzelmi nevelés fontos eszköze. Azoknak,
akik szívükön viselik, hogy a gyerekeikből,
unokáikból kiegyensúlyozott, érdeklődő, igényes
felnőtt váljon. A kötet megrendelhető,
megvásárolható a következő elérhetőségeken:
www.ertekesvagydivatos.hu; www.facebook.com/ertekesvagydivatos; info@ertekesvagydivatos.hu;
Előadó: Ferge Béla, zenetanár, a Kreatív Zenei Műhely alapítója (www.kreativzeneimuhely.hu)

Szülők figyelem:
Hangszer tanulásra lehetőség: Tamásiban, beiratkozás: júniusban!
Az előadást támogatta: Felsőnyék Község Önkormányzata és az Iskola Szülői Szervezete.
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