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2016. október.    "Életed nyitott könyv, amelyből vagy jót, vagy rosszat tanulnak az emberek.  
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                      Felsőnyék Község Önkormányzata 

 
A Csiga Biga Mozgás- és képességfejlesztő 

Alapítvány bemutató foglalkozást tartott az 

egészséges életmód 

jegyében a Védőnő és a 

Helyi Könyvtár 

szervezésében. 

 

*************************************************************************** 

 

Ismételten egy sikeres Szüreti Mulatságot tudhatunk a hátunk 

mögött. Az esemény igen jó hangulatú volt, a Kisbíró kikiáltotta ez 

évi történéseket, amibe volt vicces pozitívum és negatívúm egyaránt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőnyék Község Önkormányzata, Kulturális Közössége és nem utolsó sorban a Szervezőség szívélyes 

köszönetét nyilvánítja mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a Szüreti Mulatság 

létrejöttét! Köszönet Bugyik Jani bácsinak és családjának és Szitkovics családnak a főzést. Hollósi Panni 

néniéknek és Egyedné Gyöngyi néninek is jár a köszönet a finom lángosért és fánkért. Köszönet a 

Szaturnusz együttesnek a talpalávalót. Köszönet Veszelovszky Laci bácsinak és Szabó Viktornak a 

fényképezésért. Köszönet a környező falukból felvonuló lovasoknak, lovas kocsisoknak, hintósoknak, 

és mindenki másnak, aki segített a mulatságon. Köszönjük az óvó néniknek, óvódásoknak és a szülőknek 

a színvonalas előadást! Köszönet a pogácsáért Orbán Csillának és a finom almás pitéért a Bognár 

mamának! Köszönjük a Felsőnyéki vállalkozók segítségét!                                                                                                                    



A testület szeptemberi ülése 
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete munkaterve szerint kért tájékoztatót a település 

egészségügyi helyzetéről a háziorvostól és a védőnőtől. A doktor úr elmondta, hogy a betegforgalmi 

adatokból látható, hogy a felnőttek átlagban havonta egyszer elmennek a rendelőbe, vagy háznál 

kerülnek ellátásra. A 2016. évben eddig 6997 megjelenés volt és 79 esetben hívták házhoz. A táppénzes 

állományba felvettek száma 368. A védőnő beszámolt szerteágazó munkájáról, így a 

családlátogatásokról, tanácsadásokról, iskola-egészségügyi ellátásról, egészségnevelésről, életkori 

státuszvizsgálatokról, oltásokról, várandósgondozásról, nővédelemről, gyermekágyas gondozásról, 

csecsemőgondozásról, kisdedgondozásról, kisgyermekgondozásról, népegészségügyi 

szűrővizsgálatokról (méhnyak rákszűrés, emlőszűrés). Sajnálattal állapította meg a születések számának 

csökkenését. Szívesen vesz részt az önkormányzat rendezvényin, ahol szűrővizsgálatokat végez, és 

felhívta a figyelmet a Baba Mama Klub indulására. 

A képviselő-testület ebben az évben is pályázatot nyújt be a szociálisan rászorulók részére tűzifa 

támogatásra. Ha a pályázat sikeres lesz, a testület rendeletet alkot az igénylés feltételeiről.  A cél, hogy 

még decemberben hozzájuthassanak a rászorulók a tűzifához. Ismét csatlakozott az önkormányzat Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, hogy támogatni tudja a Felsőnyéken állandó lakhellyel 

rendelkező felsőoktatásban tanuló diákokat. 

                                                                                                                            Szabó Márta 

                                                                                                                                Jegyző  

Tájékoztató 
A szennyvízcsatornázás megoldása érdekében konzorciumi szerződésünket elbírálásra átadtuk 

Székesfehérvárra. Kedvező döntés esetén olyan agglomerációs listára kerülünk, amely lehetővé teszi a 

pályázat beadását. 

A Katolikus templom felújításához, építési engedélyéhez, hozzájárult a Műemlékvédelmi Hivatal. 

A Marx utcai buszmegálló építése folyamatban van. 

Vásároltunk egy burgonyafelszedőt, két soros burgonyaültetőt, és egy burgonya- kiforgató gépet. 

 

Új pályázataink:  
- Az 1956-os emlékmű építésére öt millió forintot igényeltünk, ebből az összegből szeretnénk 

helyreállítani a környezetét is. /Bolt előtti rézsű/ 

- A közmunkaprogram keretein belül hűtőkonténerre /mobil mini hűtőház/ szintén öt milliós 

pályázatot nyújtottunk be. Következő lépés a csomagolás gépesítése lesz. Akkor a kertészetben 

megtermelt zöldséget, gyümölcsöt tudjuk hűteni, tárolni, feldolgozni, csomagolni, címkézni, és 

ezután értékesíteni. 

- Napelem park létrehozására Társulási szerződést kötünk. Megvalósulása esetén az 

önkormányzat összes meglévő épülete sokkal olcsóbban juthat áramhoz. 

- Földutak rendbetételére 100 milliós pályázatot tervezünk benyújtani. Ehhez kapcsolódik 10-20 

millió forint az útjavításhoz szükséges gépekre. 

- Újabb Európai uniós pályázatot indítottunk, / Viki Work/ a fiatal munkanélküliek helyzete lesz 

a téma. A romániai Dabuleni bányászváros lesz a házigazda. Új résztvevővel ismerkedhetünk 

meg, Spanyolországból is van jelentkező. 

Október 22. délután három órakor, harmadik alkalommal rendezzük meg a Művelődési Házban az 

idősek napját, ahol étellel, itallal, fiataljaink kedves műsorával várjuk a résztvevőket. Ebben az évben 

először külön köszöntjük a Falu legidősebb tagjait. 

 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy vasárnap menjenek el szavazni és szavazásukkal erősítsék 

meg a kormányt, hogy az UNIO betelepítési politikájával szemben képviselhessék a magyarok 

érdekeit! 

 

                                                                                                              Debella László 

                                                                                                          Polgármester 



Országos Könyvtári Napok 
 

Programok a Könyvtárban: 
 

Október 3.    8:00 órától.      „Barangolás a könyvek világában” 
Hétfő – Iskolásoknak.             >  Könyvtár használat, olvasás népszerűsítése. 
 
Október 4.  10:00 órától.      „Mesék kedvenc állatainkról” 
Kedd – Óvodásoknak.             > Meseolvasás, interaktív foglalkozás. 
 
Október 5.  11:00 órától.      „Fabula együttes - megzenésített versek előadása”  
Szerda – Iskolásoknak.            >  Interaktív zenés előadás. 
„Gyermek kreativitás”             >  A nyári foglalkozásokon készült alkotások kiállítása. 
 
Október 6.  11:00 órától.       „Utazás a csillagok között” 
Csütörtök – Iskolásoknak.      >  Csillagászati vetítéses előadás – Farkas Leventével.  
„Régen és ma”                         > A lakosság által beküldött fényképek kiállítása. 
 
Október 7.   8:00 órától.         „Könyvkereső” 
Péntek – Kis iskolásoknak.     > Könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Motiválás könyvkölcsönzésre. 
„Ügyes kezek.”                         > Kézimunka Szakkör horgolásainak, és régi szőtteseinek kiállítása. 
 
Október 9.  15:00 órától.        „Gondolatok a könyvtárban – Vörösmarty Mihállyal” Könyves Vasárnap. 
Vasárnap – Mindenkinek.       > Gondolatok Vörösmarty Mihály falunkhoz való kötődéséről, életéről. 
                                                        Szívesen fogadjuk azokat, akik részletesebb információt tudnának adni 
                                                        a falunkhoz való kötődés szálairól, akár fényképekkel is. 
 

Mindenkit szeretettel várunk a Könyvtári napok programjaira, könyvkölcsönzésre és a kiállításokra! 

Pere Rudolfné, Berkesdi Réka és Szabó Viktor 

 

!!! EZT AZ AKCIÓT NEM SZABAD KIHAGYNI !!! 

ŐSZI SZEMÜVEGVÁSÁR   
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS  SZEMÜVEGVÁSÁR 

SZEMÜVEGKERETRE ÉLETKORNAK MEGFELELŐ %-OS KEDVEZMÉNYT ADUNK 

CSAK MOST!!! A MÁSODIK PÁR SZEMÜVEGLENCSE AJÁNDÉK!! 
HA ÖNNEK CSAK EGY SZEMÜVEGRE VAN SZÜKSÉGE, HOZZA MAGÁVAL ISMERŐSÉT, VAGY CSALÁDTAGJÁT!! 

   Október 5.-én 12:30-tól 14 óráig 

Felsőnyék, Só szoba épülete, Kossuth utca 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! 

MEGRENDELÉST CSAK ELŐLEG ELLENÉBEN TUDUNK FELVENNI 

 

 

 

Felsőnyéki Polgárőr Egyesület Elnöke Meghívja Önt  

2016. október 22-én 10:00 órakor az Ebédlőbe.                                                                                                                                                                                                                  

FALU FÁJA ültetésére                                                                                                         

és az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára, megemlékezésre.              

************************************************************** 
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki az adó 1 %-ával támogatta Egyesületünket.               

Befolyt összeg 67725 Ft. 

 



 

                                                                                            
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett 

Ünnepségünkre 

Szeretettel meghívjuk községünk minden  

60. életévét betöltött lakosát a Művelődési Házba 

2016. október 22-én 15:00 órakor  
  

   Helyi és vidéki műsorral és vendéglátással kedveskedünk az időseknek. 
                                                                     Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat  

 

 

M E G H Í V Ó 

Reformáció emlékünnepére 

2016. október 30-án vasárnap 15:00 órakor  

 Művelődési Házba 
Emlékezzünk értékére: 
„Ama 95 tétel élén ez a sokat idézett követelés áll: „Amikor Urunk és Mesterünk ezt mondta: 

’Térjetek meg!’ – akkor azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés legyen.” 

Újjászületés és megtérés: e fogalompárban rejlik a reformáció genezise. 
A reformáció valójában megtérési mozgalom volt. Ennek nyomán akkor vagyunk a reformáció 

népe, ha magunk is ezért imádkozunk, és erre vagyunk készen.  
Igen, a reformáció megtérési mozgalom volt.” 
(archiv.evangelikus.hu) 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


