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26. szám.          Gyújts reményt szívekbe, néhány kedves szóval, s meglátod nyomában kevesebb a sóhaj!”                                                                                      
                                                                                                                                                    Aranyosi Ervin 
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                      Felsőnyék Község Önkormányzata 

A Léghajó meseszínház bemutatta Mátyás király és a furfangos leány című meséjét a 

Művelődési Házban. Az előadásban a gyerekek is örömmel vettek részt. 

 

                                                                                                                                                        

Baba-mama klub hírek 

A novemberi találkozón a mamák és babák közösen készítették el liszt-só 

gyurmából a babák kézlenyomatát a hasznos tapasztalatok átadása után. 

A kellemesen együtt töltött idő és az elkészült tárgyak a legszebb emlékeik 

                                                                                        között lesznek majd. 

 

 

 

 

 

A következő találkozó 2016. december 15-én 10.00 órakor lesz: 

Téma: Adventi készülődés a mamákkal és babákkal. 

Szeretettel várom a nyéki babákat-mamákat a közös beszélgetéshez és a kézműves tárgyak 

készítéséhez.                                                                                              Greksza Lejla, védőnő 



A testület novemberi ülése és közmeghallgatása 
 
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete sok és változatos témát érintett novemberi 

ülésén. Mivel az önkormányzat nyert a szociális tűzifa pályázaton, így a képviselők megalkották azt a 

rendeletet, melyben az igénylés feltételeit szabályozták. A kérelmekről a testület a decemberi ülésén 

dönt. Az önkormányzat idei több döntésének köszönhetően 2017. január 1-jétől a védőnői szolgálatot 

önállóan, a fogorvosi szolgálatot pedig Magyarkeszi és Nagyszokoly településekkel közösen 

működteti. Ez a döntés a rendelési időn nem változtat. Jogszabályi kötelezettségnek tett eleget a 

testület azzal, hogy a konyha a 2017. január 1, napjától költségvetési intézményként fog üzemelni. A 

DRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a jövőben lehetőség lesz arra, hogy a lakásfenntartási 

támogatásokat az igénylőknél a vízdíj kiegyenlítésére utalják.  Pályázat benyújtásáról döntött a testület 

az I. világháborús emlékmű felújításával és egy 1956-os emlékmű megalkotásával kapcsolatban.  

Az önkormányzat 2017. évre is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, 

ennek alapján 5 pályázó diákot támogat az önkormányzat 5000,- Ft/fő/hó értékben.  

A testület ülését követően közmeghallgatást tartottak a képviselők, ahol a polgármester 

beszámolójából a 2016. évben elért eredményekről és a 2017. évi tervekről értesülhettek a jelenlevők.  

 

 

Felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tartott közmeghallgatást. Sávoli Lajos 

elnök beszámolt a nemzetiségi önkormányzat munkájáról. Az önkormányzat 200 ezer forintot 

nyert a „Békés Együttélés” napjának megszervezésére. A sikeres rendezvényt a jövőben 

szeretnék megismételni. A nemzetiségi önkormányzat az év folyamán támogatta az iskolások, 

óvodások farsangját, a húsvéti kézműves foglalkozást. Hozzájárult a falu virágosításához, a 

falunapi rendezvényekhez, az Idősek napjához és a Falu fája ültetéshez. Szeretnék a 

karácsonyi rendezvényeket is támogatni. 

                                                                                                          

                                                                                                               

Részlet a közmeghallgatáson elhangzottakból 

 

A polgármester tájékoztatója az Önkormányzata 2016. évben elért eredményeiről, 

pályázatairól, a 2017. évi terveiről, fejlesztési elképzelésekről 

 

A két évvel ezelőtt átvett az önkormányzat 3 millió Ft mínusszal zárta költségvetését. 

Azonban volt felújított Művelődési ház, panzió, só szoba, szauna. Ezek működését  

finanszírozni kell, és az állagmegóvásuk sem olcsó. Egyértelmű volt, hogy fejleszteni, 

beruházni csak pályázati forrásból lehet, ehhez azonban önerőt kell teremteni. Jelenleg a 

faluképet meghatározó épületek az óvoda, az orvosi rendelő és a hivatal energetikai 

felújítására adtak be pályázatot.  

 

Az egyik legfontosabb témának a közmunkaprogramot tartja. Sok támadás és kritika érte 

emiatt az elődjét is, de sok embernek ad munkát. Minél több embert tud bevonni a 

foglalkoztatásba, annál több támogatást kap az önkormányzat a dologi kiadásokra. Az első 

évben máris siker koronázta a programot, hiszen 3 millió Ft pluszt kapott az önkormányzat a 

minisztériumtól, amiből az asztalos műhelyt vásárolták meg. Kicserélték az épület tetejét, a 

földutak rendbetétele során kitermelt fákat pedig feldolgozzák. Sikerült egy rönkvágót 

vásárolni. A helyi sajátosságok programban 7 fő dolgozik, padok, asztalok kerültek ki a 

faluba, megújultak a szemetesek, a buszmegállók, virágtartók készültek és utcanév táblák. A 

kertészet látja el a helyi konyhát burgonyával, hagymával és több féle zöldséggel. Mivel egyre 

több kertet ajánlanak fel az önkormányzatnak, így a túltermelésből jut a piacra is. Ahhoz, 



hogy könnyebb legyen a munka, a burgonyatermesztéshez vásároltak gépeket, rakó és 

felszedő gépet egyaránt. Újabb pályázatot adtak be egy termény tárolásra alkalmas hűtőházra, 

melyet megnyertek. Az önkormányzat tulajdonában álló faháznak nem volt funkciója, ezért 

abba építik be. Ezt követheti a feldolgozó kialakítása. A közmunka keretében burkolták le a 

hivatal előtti teret, és a zöldséges előttit is. 

 

Az önkormányzat 12 hektárnyi földjén a jégverés ellenére 70 q/ha volt a termés, ami jónak 

mondható.   

 

Az útőr programban kerül sor az utak kátyúzására.  

 

A kispálya melletti 1 ha területen dióst alakítottak ki, melynek művelésére szintén lehetett 

pályázatot beadni. 

 

A polgármester ismertette a Comenius pályázatok sikereit. Beszámolt a faluban járt két 

nemzetközi küldöttségről, az V. Európai piknik sikeréről, ahol 200 külföldit láthattak 

vendégül. 

 

A faluban működő kamerarendszer betölti funkcióját, de tervben van a továbbfejlesztése.  

 

A közvilágítás rekonstrukciója is lezajlott, a településen új lámpák kerültek felszerelésre, és 

számuk is bővült.  

 

A MÁV Zrt-től és a Nemzeti Vagyonkezelőtől a volt vasút területeit kérte az önkormányzat 

ingyenes tulajdonba adásba, egy kerékpárút miatt, mely a Dombóvártól vezetne a valamikori 

nyomvonal mentén a Balaton körútig. Bekapcsolódott az önkormányzat a Magyar Zarándokút 

hálózatba is, ezek a döntések az idegenforgalom és a falusi turizmus megerősítése érdekében 

születtek.  

 

A szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása érdekében konzorciumba lépett az önkormányzat 

több településsel.  

 

A TARR Kft. az optikai kábel fektetése miatt feltúrta a falut, most ismét ásások lesznek, 

hiszen megnyerték a pályázatot a házakhoz való kiépítésre is.  

 

Az ivóvízminőség-javító program csak elméletileg ért a végéhez. Tudja, hogy klóros a víz, de 

legalább egészséges. A korábbi három kifogásolt anyag, ami a vízben volt mára eltűnt. Még 

nem működik a két szivattyú. 

 

A polgármester beszámolt a tűzifa pályázatról. A szállítási költségek és némi önerőt, az 

önkormányzatot terheli, de igyekeznek karácsonyig kiszállítani minden arra jogosult 

háztartásba. 

 

Az önkormányzat partner lett egy Decsen megvalósuló napelem park megvalósításában, az 

olcsóbb elektromos energia érdekében.  

 

Pályázott az önkormányzat 1956-os emlékmű megalkotására, és az I. világháborús emlékmű 

felújítására  

 

Megünnepelték az Idősek napját, ahol a falu legidősebb férfija és nője külön ajándékot kapott.  



 

Pályázatot adtak be külterületi földutak javítására, ehhez gépekre is lehetett pályázni. A 100 

milliós összeg hosszú időre megoldaná a napi problémákat, a faluba beérkező utakról a gépek 

nem hordanák fel az utakra a sarat.  

 

Elmondja, hogy a Könyvtárban 3 közfoglalkoztatott dolgozik, akik sokat segítenek a 

programok kitalálásában, lebonyolításában. Köszöni a segítségüket.  

 

Tárgyalt a Kossuth és Béke utcai kereszteződés kiszélesítéséről, a munkálatok folyamatban 

vannak. 

 

A közmeghallgatáson lakossági igényként jelentkezett a kutya probléma, ami sajnos napi 

gond a településen. Az önkormányzat a gyepmesteri feladatok ellátásával az Alpha-Vet Kft 

bízta meg, akik havonta egyszer járőröznek, és begyűjtik a kóbor kutyákat. Ha mégis kóbor, 

gazdátlan ebet észlelnek a faluban, nyugodtan jelezzék az önkormányzat felé. A jegyző sok 

felszólítást ír a kutya tulajdonosnak, de több esetben kellene a bejelentőknek a szabálysértési 

eljárást felvállalniuk. A jó megoldás csak a felelősségteljes ebtartás lenne. 

 

Felmerült az is, hogy a temetőben nincs víz, de ez megoldható, egyébként a református 

temetőben van. 

 

Karácsonyi ünnepre az Önkormányzat falunkban minden család részére ajándékkal 

kedveskedik.  

 

A polgármester a munkatársai és a képviselő-testület nevében is mindenkinek békés 

ünnepeket és boldog újévet kíván. 

 
 

„Öltöztesd szívedet karácsonyi díszbe, 

csak a jó szándékot engedd be a szívbe, 

mert amíg kedvesség, szeretet vezérel, 

hidd el, szomorúság, bánat úgysem ér el. 

 

Ezt a szeretetet tedd be egy csomagba, 

s boldog lesz, ki ilyen ajándékot kap ma! 

Arcodra tégy mosolyt, fénylőt és kedveset, 

örömet okozni, meglásd, így is lehet! 

 

Gyújts reményt szívekbe, néhány kedves 

szóval, 

s meglátod nyomában kevesebb a sóhaj! 

 

Nyújts segítő kezet, éhesnek kenyeret, 

karácsony ünnepe legyen a szeretet. 

Bár múlik az ünnep, a szeretet maradjon, 

együtt érző szíved, azután is adjon! ...” 

Aranyosi Ervin 

BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK 

MINDENKINEK! 


