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KÖZÖSSÉGI LAP 

 
2016. augusztus "Amit látni akarunk, azt mindig látni fogjuk. A hibák mindig vastagok ott, ahol Közösségépítés 

22. szám vékony a szeretet. A fehér tehenet is feketének látod, ha úgy akarod.”  C.H.Spurgeon  

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere 

Rudolfné, Berkesdi Réka, Kutasi Márk  

Felsőnyék Község Önkormányzata 

Egészségnap a Művelődési 

Házban 2016. 07. 18-án 

Greszka Lejla védőnő az 

egészséges életmód titkairól 

tartott vetítéses előadást az 

óvodásoknak és kisiskolásoknak, 

majd a hallottakról kreatív 

alkotásokat is készítettek. 

 

 
2016. augusztus  11-én és 12-én 10:00 – 12:00-ig, valamint 14:00- a Művelődési Házban 

 jótékonysági ruha vásár lesz az Általános Iskola szervezésében. 
Jó állapotú használt ruhák 100-200 Ft-tól. 

A befolyt összeg a felsőnyéki Általános Iskoláért Közalapítvány számlájára utaljuk. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Kardos Ágnesnél rendelhető kopasz-, illetve őszibarack, aminek ára 250 Ft/kg. Augusztus 8-
a kiszállítással, azaz jövő hét hétfőn lehet a barackért menni, tehát, aki még szeretne 
rendelni, az a héten megteheti. Elérhetőség: 0630/825-44-04. 

Felsőnyék Község Önkormányzata által termesztett lila-, és vöröshagyma ELADÓ! A vöröshagyma 

zsákonként 15 kg, ami 2000 Ft, a lila hagyma pedig 10 kg zsákonként, ami szintén 2000 Ft. Felíratni, 

fizetni a CBA üzletben, Egyed Tibornénál (Ilinél) lehet. 

 

A http://tolnama.hu-n ingyenes, bárki tehet fel eseményeket, illetve programokat a faluval 

kapcsolatban. 

  

http://tolnama.hu-n/


Figyelem! 

A bűnelkövetők és a betörők leginkább a nyarat használják ki, mert az üresen álló lakások, 

nyaralók mágnesként vonzzák őket. Azt a házat, lakást veszik célba elsősorban, melyet 

kifigyelés után gazdátlannak találnak, melynek környezete árulkodik, hogy lakója nincs 

otthon. Pillanatok alatt törnek be ajtón, ablakon keresztül és percek alatt összeszedik az 

értékeket, majd távoznak.  

Mindenki szeretné biztonságban tudni otthonát a nyaralás távolléte alatt is, ezért megosztunk 

olvasóinkkal olyan tippeket, melyekkel megóvhatják értékeiket, megnehezíthetik a betörők 

dolgát. 

 Zárjon el minden tárgyat, melyet eszközként használhat fel a behatoláshoz a tettes, 

(létra, szerszámok, kerti bútorok). 

 Udvara legyen rendezett belátható. 

 Ápoljon jó viszonyt szomszédaival, kölcsönösen figyeljék egymás ingatlanját.  

 Kérje meg családtagját, szomszédját, hogy naponta ürítse a postaládát, ellenőrizze a 

lakás nyílászáróit, redőnyeit, azok sértetlenségét. 

 Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé mikor lesz távol, mert ezek az 

információk eljuthatnak bűnözőkhöz is. 

 Zárja be a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület bejáratát így elejét veheti a 

besurranásnak. 

 Amikor felfedezte a bűncselekményt, ne menjen be a lakásába, ne járja össze a 

helyiségeket, hívja azonnal a rendőrség munkatársait a 107-es vagy 112-es ingyenesen 

hívható segélyhívószámokon! 

 Érdemes egy házi leltárt készíteni, melyben rögzítésre kerülnek (akár 

fényképfelvétellel kiegészítve) az otthonában tárolt értékek jellemzői, a műszaki 

cikkek egyedi azonosítását lehetővé tevő paraméterek, mint a gyári szám, pontos típus 

megjelölés. 

 Kössön teljeskörű biztosítást, hogy az anyagi megtérülés biztosított legyen. 

 

 

Fürdőzők figyelmébe ajánljuk: 

A nyári időszakban kedvelt fürdőzés rengeteg bosszúságot okozhat, ha nem tesszük 

meg a tőlünk elvárható óvintézkedéseket. A védekezés legjobb módszere a megelőzés. 

Mielőtt járműveiket a parkolóban hagyják, győződjenek meg arról, hogy a járműben 

látható helyen nem hagytak semmiféle tárgyat, ami csábíthatja a tolvajt. A strandon, 

nyaralóhelyen értékeiket helyezzék el értékmegőrzőbe, a csomagjaikat ne hagyják 

őrizetlenül. A strandolásra értékes tárgyakat ne vigyenek magukkal! 

 

 

Dr. Bognár Szilveszter r.ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető  

  



Polgármesteri Tájékoztató! 

 

Pályázatot nyújtottunk be szabadtéri sportpark létesítésére, amit a kis focipálya mellett, a játszótérnél 

valósítanánk meg. 

Ősgyümölcsös fenntartására pályáztunk, és igényeltünk 2,5 millió ft- ot. 

A MÁV Zrt. kérésünkre ingyenes használatba adta Felsőnyéknek, a volt vasúti nyomvonalat, és állomás 

részeket. Az összes terület: 17,2419 ha, elfásodott tisztításra vár. Ezen a területen halad majd terveink szerint a 

kerékpárút, ami kapcsolódik északi irányban a Balaton körúthoz, déli irányban pedig dombóváron át egészen 

Eszékig lemenne. Villány is jelezte, hogy csatlakozni szeretne. 

Az óvodára, az orvosi rendelőre, a katolikus templomra, és az önkormányzat épületére beadott 

pályázatainkat az MVH ellenőrizte, nem emelt kifogást, mindent rendben talált. 

A rengeteg eső és felhőszakadás ellenére közmunka pályázataink a terveknek megfelelő ütemben haladnak, 

elkészült a Marx utcai árok betonozása, és az áteresz építése. Most kezdődik a kitermelt föld elhordása  és a 

járda javítása. 

Burgonya, hagyma betakarítása értékesítése folyamatban van. Másodvetettünk újra burgonyát,( az eső 

kimosta) ha nem érik be, akkor jövőre meglesz a vetőmagunk.    

 Belső úthálózat javítás most indul, elsőnek az állomás utca és, a legsürgetőbb helyek javítása kátyúzása 

kezdődik meg. 

Kossuth utcai, faluvégi buszmegálló építése most kezdődik. Jelenleginél tágasabb lesz, hasonló jelleget kap, 

mint a központi megálló. 

Egy éve tárgyalunk róla most végre megvalósul, a Kossuth utca Béke utcai kereszteződés átépítése.(központ) A 

vízelvezető árkokat becsövezzük, befedjük, leaszfaltozzuk, ezáltal megszélesedik az utunk. Biztonságosabb, 

könnyebb lesz a befordulás. 

A faluvégen, a Bacsó utcában (Vérmező felé) kitisztítjuk az árkot. Már évek óta betömődött, eljött az ideje a 

tisztításnak. 

Említettem már a szokványostól eltérő időjárást, ami az elmúlt két hétben, kezdődött egy jégveréssel, (dió 

nagyságú) és fél óra alatt leesett 52 mm csapadék. Majd a csapadék és a felhőszakadások még kétszer 

megismétlődtek. Összesen leesett 199 mm csapadék. Ez egy rendkívüli, katasztrófa helyzet! Sem a 

csatornázat, sem az átereszek nem képesek ekkora vízmennyiséget, ilyen rövid idő alatt elvezetni. A talaj már 

nem tudott befogadni, felvenni egyetlen csepp csapadékot sem, a nagy szél fákat döntött ki, ágakat tört le, 

amik keresztbe állva még súlyosbították a helyzetet, akadályozva a víz szabad lefolyását. A csatornázat még ezt 

a túlterhelést is kibírta, levezette a vizet, jól vizsgázott. 

Egyes tulajdonosoknak, akiknek ebben a rendkívüli helyzetben, kisebb, nagyobb kára keletkezett, erőnkhöz és 

lehetőségeinkhez képest segítettünk, vagy segíteni fogunk. 

Az önkormányzat emberei a közmunkások, már hajnaltól segítséget nyújtottak a romok eltakarításában, 

fűrészelték a fákat, hordták el az ágakat, akadálymentesítettek. 

Június 30-án szombaton learattuk a búzát!  70q terményt takarítottunk be hektáronként, a jégverés ellenére!  

Épül-szépül Felsőnyék! 

 

Üdvözlettel: Debella László 
 polgármester  



 

Nyári foglalkozások, alkotások júliusban a Művelődési Házban: 

Kézműves foglalkozás: 

 

Olvasókör:

Zenés foglalkozás: 

Rajzszakkör: 

Süti-suli: 


