
 Felsőnyék hírmondó 

 KÖZÖSSÉGI LAP 

_____________________________________________ 
2015. november              „Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát;                                                              Közösségépítés                                                                                                                                                                                                                                                    
13. szám                                 a te orcádnak világosságánál jár ez, oh Uram!” /Zsolt 89,16/                        

Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai /Pere Rudolfné, Pere Tünde, Vavra Ágnes/,  Felsőnyék Község Önkormányzata 

 
Köszönjük mindazoknak, akik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatán részt vettek                                    

és megjelenésükkel értékelték az előadók és szervezők közösségért végzett tevékenységét.                                                                              
A visszajelzések szerint minden előadás értékes mondanivalót és élményt nyújtott a hallgatóknak. 

Különösen kellemessé tették a találkozásokat                                                                                                                         

a kedves asszonyok szerető szívvel készített és hozott 

süteményeinek fogyasztása közben eltöltött beszélgetések, teadélutánok. 

Köszönjük a finom sütiket a „Nyéki kedvenc sütik” receptfüzethez. 

Köszönjük a Szülőknek a Családi napra küldött süteményeket, szalámikat és zöldségeket,                                                       
és a büfénél a kiszolgálásban végzett segítségüket. 

Sajnos az óvodás és iskolás családok közül is kevesen voltak a Családi napon,                                                                 
így csak 30.000,- Ft lett a Büfé bevétele, amit majd a gyerekekre szeretnénk fordítani. 

Ezúton is köszönjük Veszelovszki Laci bácsinak, hogy minden alkalommal készített fényképeket a közös élményekről 

emlékül, melyek megtekinthetőek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalán.                                                       

Köszönjük azoknak akik még készítettek fényképeket az előadásokról, eseményekről. 
                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Köszönjük az Önkormányzat és az Iskola által támogatott ingyenes előadásokat és programokat, 
bár sokkal többen is kihasználhatták volna.                                                                                                                

Akik nem tudtak eljönni, ők értékes ajándékokról, ingyenes előadásokról és élményekről maradtak le! 
 ************************************************************************************* 

 

 

Néhány pillanatkép és rövid ismertetés az Őszi Országos Könyvári Napok előadásairól: 
 

         A „Könyvek Könyve” – c. előadáson:  A világon a legértékesebb könyv,   a Biblia keletkezéséről, 

                                                                         történeti   hitelességéről és régészeti feltárásokról         

hallhattunk, vetített képekkel,                                                 

érdekfeszítő történetekkel illusztrálva.  

   

                                                                                                                                              
                                                                                                             
   
 
 
 
  
 
                                                                                              

 
                                                                                        
 
                                                                                    Előadó: Egerváriné Árvai Márta 



„Gyermeki képzelet” címmel volt program az óvodásoknak a Könyvtárban. 
„Micsoda madár ez?” c. mesét olvasta el a kis 
csapatnak Pere Tünde könyvtáros, majd az óvó 
nénik segítségével a hallott mesét képzeletük 
szerint lerajzolták, végül kivetítve megnézték és 
a mese tanúságát megbeszélték.                                                            
A facebook Felsőnyék Kulturális és Közösségi 
Oldalán érdemes megnézni az érdeklődő 
figyelmes kis fejecskéket.                                                                                                                                                         
Az ügyes csapat az Illyés Gyula Megyei 

Könyvtártól kapott jutalmul 3 mesés könyvet, és könyvjelzőket. Az Önkormányzat sütivel és üdítővel kedveskedett nekik. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tolna megyei Gazdaság és társadalomfejlesztő kerekasztal beszélgetés. – NMI vezetőségével és Tolna megye 

       valamennyi polgármesterével.                     Felsőnyék bemutatója     
-történelmi múltjáról           
-kulturális életéről 
-gazdaságáról. 
 
                    Kiállítás 
              Tolna megye 
              termékeiből. 
              Részletesebben  
              a facebookon. 
          

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

„Történelmi miértekről..” beszélgetés a   Könyvtárban                                                                                                     
Soós Attila – a „Nyitott szemmel magazin” felelős szerkesztőjével: 
Mit mond a Könyvek Könyve a                      
modernkori   népvándorlásról?  
   

 

 

Megrendelhető: 
szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu 
 
 
                                                                                   

Az egyre gyengülő történelem látványa: 
Nabukodonozor i.e. 605-562 között uralkodott, hatalomra jutásának legelején kapta Istentől az egész földi történelem sorsára kiterjedő álmot.           

„Mik lesznek ezután?”  /Reisinger János: Merre halad a történelem? c. és hasonló könyvei megrendelhetőek: e-konyv.hu/ 
A királynak hatalmas szoborkolosszus formájában mutatta be az emberiség történelmét. A feje aranyból volt, karjai-vállai már csak ezüstből, hasa 
és oldalai rézből, két lábszára vasból, lábfejei pedig vas és agyag elegyéből. A történelem erkölcsileg leépülő jellege fejeződött ki ebben. 

A világhatalmi harcok tépázta történelem: 
Ezt az álmot Isten a különleges állatformájú jelképekkel kifejezve, és jelentősen kibővítve megismételte mintegy 50 évvel az előbbi után Dániel 
próféta számára. Négy-öt világhatalom ádáz küzdelmét nyilatkoztatta ki mintegy 2600 évvel ezelőtt Dániel könyve, melyek be is teljesedtek 
ill. folyamatban vannak ma is. A tíz lábujj és a tíz szarv az ókori Római birodalom testéből kinövő európai nemzetállamokat jelképezik – egykor és 
most. A kis szarv különösen felkeltette Dániel figyelmét, mely a bibliai jövendölések legfélelmetesebb szereplője. /Mai folyamat./ 
A kis szarv mellett azzal egyenértékű jelképei: „pusztító utálatosság, „parázna asszony” „666”. Maga Dániel próféta is igen megrettent ténykedéseit 
szemlélve, s elsősorban róla kért felvilágosítást a próféciát magyarázó mennyei lénytől.  
Kegyetlen versengés a világelsőségért, melyhez az erőt nem Isten, hanem az Ellensége, Sátán szolgáltatja. 

Miért van ma a népvándorlás?  Jézus Krisztus végidőre figyelmeztető szavai Máté evangéliuma 24. fejezete: 

 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenni. 
De még ez nem itt a vég. 

 Mert nemzet támad nemzet ellen és ország: ország ellen és lesznek éhségek és járványok, és földindulások mindenfelé. 

 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. 
Természetes, minden embert érintő kérdések ezek, gyermekeink, unokáink, nemzetünk vagy egész ember-nemünk jövőjét illetően. 

         

De ki teszi fel teljes komolysággal ma e kérdéseket?   Társadalmi szinten, vagy már csak egyéni szinten van személyes megoldás? Nagy a zűrzavar!                                                                                                                                                     

Novembertől a válaszokat a Bibliakörben közösen keressük a Biblia útmutatásaiból, melyre mindenkit szeretettel várunk!!! /Érd,: 06-30-862-6408/ 

mailto:szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu


„Könyvtári nosztalgia-délután”.     Fábián Tiborné Zsuzsa tanító néni 25 éves községi könyvtári munkájának                                   
sokrétű  tevékenységét,                     

emlékezetes eseményeit osztotta meg                   
felnőtteknek és gyerekeknek 

vetített képekkel illusztrálva –               
melyekre mindnyájan örömmel 

emlékeztünk vissza. 
 

 
 

Hogyan kapcsolódik össze a könyv és a zene?- 
                                                                                                                                                   

beszélgettünk 
Riczel Etelka 
tanárnővel.                                                                                                                                               
 

 

Zenés utazás a versek világában 
Balassitól –kortárs költőkig:  

Az Iregszemcsei Refrén Kórus a  

megzenésített verseket hegedű, gitár és szintetizátor kíséretében adta elő.   

Nagyon szép órákat töltöttünk együtt, kellemes estét kaptunk a Refrén Kórustól és kedves emléket. 
Ráadásként újra énekelték nekünk közkívánatra:  „Adj már csendességet, égi békességet” – Balassitól.   KÖSZÖNJÜK! 

Sajnáljuk, akik nem jöttetek el, mert ezek a versek a zene húrjain a szívünket érintették és könnyeinket is kicsalták, annyira szépek voltak! 
Este 8 óráig elbeszélgettünk a vendégekkel és egymással a finom sütik és tea mellett. Köszönjük mindenkinek az együttlét örömét, nosztalgiát. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

Szombaton volt a leghosszabb program: az Iskola, a Könyvtár és az Önkormányzat szervezésében: 
„Zene – vers – Családi nap – Könyvtári show” 
 

Játékos ügyességi programok voltak, melyekért értékes ajándékokat kaptak a résztvevő gyerekek! 
 
               
 
 
 
 
 
 

 

Mesél az ég 
Az Utazó 

Planetárium műsora 
az ebédlőben volt. 

Őszintén szólva itt is több családra számítottunk, 
sajnáljuk, hogy kevesen használták ki ezt                         

a nem mindennapos lehetőséget!  

                                                                                           
A Művelődési Házban Sávoli Lajos segítségével karaoke szórakoztatta a gyerekeket. 

 

                  Zárásként Decsi Kiss András megzenésített versekkel vidámította a résztvevőket.  

 
 
 
 

 
 
 



Befejező előadás a Könyves Vasárnap volt 

Linda Dillow - Akinél a szív lecsendesül c. könyv 
bemutatása Ottóné Bartalos Zsuzsa által.                                                                             

Egy nagyszerű könyv a "Társ"c. könyv szerzőjétől. 

 
A nők sokat aggódnak...  
Gyermekeikért, barátaikért, családjukért, férjükért...                    
A lista folytatódhatna a végtelenségig.  
Ez a könyv megtanít Isten kezébe helyezni aggodalmainkat, és 

átélni azt a megelégedést és nyugalmat, amely az Istenben való teljes bizalom eredménye. 
Ha már belefáradtunk a kínzó 'Bárcsak' múlton való kesergésébe, a 'Miért' jelenbeli töprengéseibe és a 'Mi lesz, ha' jövő miatti 
félelmeibe, és szeretnénk átélni azt a fajta nyugalmat és megelégedést, melyről a Szentírás beszél, akkor az 'Akinél a szív 
lecsendesül' az a könyv, melyre már régen vártunk. Sok bátorítást meríthetünk belőle, és számos gyakorlati útmutatást találhatunk 
arra nézve, hogy miként győzedelmeskedhetünk az aggodalmaskodás felett. A könyv írója megtanít Isten kezébe helyezni 
aggodalmainkat, és átélni azt a megelégedést és nyugalmat, mely az Istenben való teljes bizalom eredménye.                                           
Linda Dillow-nak ez a legsikeresebb könyve hazánkban! Már 35.000 db példányban kelt el! 

 

A rendezvénysorozaton a Művelődési Házban kiállításra kerültek október 5-11-ig: 
 

 A Megyei Könyvtár által szervezett rajzpályázaton elhelyezést nyert rajzok: 
                                   Felsőnyékről II. helyezést ért el: Hagyó Nataniel III. osztályos tanuló 
                                 és a megyei helyezettek sorába került  Soltész Máté, szintén III. osztályos tanuló. 

 Ugyancsak kiállítva lettek a beküldött régi fényképek is újbóli megtekintésre. 
 

 A Nyári rajzszakkörön készült 42 nagyon szép rajzot is megtekinthették az érdeklődők. 
                                       Köszönjük nekik a szép rajzokat, melyekben gyönyörködhettünk, és további fejlődést 
                                      és kitartást kívánunk a művész kezű ügyes felsőnyéki kisebb-nagyobb gyerekeknek! 
Köszönetünket jelképezve a szakkör részére meglepetésként egy „festőpaletta tortát” készíttettünk  
falunk ügyes cukrász mester kezű asszonyával, aki meglepett minket azzal, hogy ajándékba adta a csoportnak! 
 

          Köszönjük szépen Binder Juditnak kedvességét, a szép és nagyon finom csoki tortát, 
 
                                                   

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              a rajzszakkör és a könyvtárosok. 
 

Tudjuk, hogy vannak még többen is a faluban ügyes rajzolók vagy kézműves technikában kreatívak, 
                                       mindenkit szeretettel várunk a Kézműves-klubba a Könyvtári nyitvatartási időkben! 

 
 

   Sütemény készítés a Művelődési Ház konyhájában az Idősek világnapja ünnepéhez: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Köszönjük a Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és mindenkinek a segítségét a közösen készült sütemények készítésében,                                                                                                                                                 
és mindazoknak is akik otthon készített süteményt hoztak. Köszönjük a nagyon ízletes finom babgulyást is szakácsunknak. 



2015. Október 17-én az Idősek Világnapja megemlékezésének alkalmából köszöntöttük az időseket                                                   
az óvodások vidám műsorával, iskolások verseivel és az Ének-zene klubunk színvonalas nosztalgia dalcsokrával.                                         
Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat babgulyással és süteményekkel vendégelte meg az időseket. 

 
M. Legrand : Az idősek tisztelete 
  
Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.  
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod. 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.  
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre, 
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. 
Legalább e napon, jussanak eszedbe! 
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve! 
Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, 

nagyapák, ne legyenek árvák. 
Tanítóid, kiktől csak a jót 
tanultad. Gondolj szeretettel, 
tiszteleted rójad. 

Törődjél és szeress!  
Mindenki azt mondja: hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza! 

 

Hány éves vagy nagyapa? 

 Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte: 

- Nagyapa, hány éves is vagy? 

A nagyapa így válaszolt: 

- Hadd gondolkozzam egy kicsit! 

A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt születtem. 

Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya. 

Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a 

szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre). 

Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. 

Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka. 

Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. 

Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket. 

25 éves koromig minden rendőrt és férfit 'uram'-nak szólítottam, minden nőt pedig 'asszonyom'-nak vagy 'kisasszony'-nak. 

Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek. 

Az én időmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy 

átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték és – ha kellett - megváltották a jegyét és odavitték neki. 

A nő elsőként lépett liftből ki. Alátolták a széket, hogy leülhessen. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen 

ült, kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját. 

Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a férj számára. A mi életünket a 

tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. 

Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért. 

A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal. 

Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. 

Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos írógépekről, számológépekről (még 

mechanikusakról sem, hát még hordozhatókról). 

A 'notebook' jegyzetfüzet volt. Az órákat naponta felhúzták. 

Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken. 

Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról és videokamerákról 

ne is beszéljünk. 

Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. 

Színes képek nem léteztek. 

Nem hallottunk Pizza Hutról vagy McDonald'sról, se az instant kávéról, se a mesterséges édesítőkről. 

Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak. 

Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. 

És most mondd, szerinted hány éves vagyok! 

- Hát, nagyapó, biztosan több, mint  200! - felelt az unoka. 

- Nem, kedvesem, csak 60! 

Ez a kérdés és rá a válasz már jó néhány évvel ezelőtt hangozhatott el. Vajon most hogyan folytatódna? 
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi:                                         

a világ nem vele kezdődött.” Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot. 
A Nyugdíjas klubba szeretettel várjuk az időseket minden hónap harmadik keddjén 

tehát novemberben 17-én kedden 16:00 órától 18:00 óráig.                                                                                                                                                                                                                                                     
az Ifjúsági Ház terembe /az Önkormányzat mellett/.  A Só-szobát a klub-napokon ingyen használhatják! 



Az idén is megrendezésre került az Önkormányzat kertjében a  „tök-parti”.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű közlemények: 

Nyárfa (  Populus  Alba) Fehérnyár! 

Ültetés után, ha jó helyre telepítik, gyorsan nő, értéktelen puhafa. /jegenyefát nem jó dombra ültetni- 

mondja a nóta is./ 20-22 év után vágásérett. A sportpályánál kivágott fákat, 45 éve telepítették, 22- évvel ez 

előtt már egyszer le kellett volna vágni és most újra ki kellene termelni! /A fát nem akkor kell kitermelni, 

amikor már beteg a törzse, mert akkor már értéktelen! Csak azért említem meg, mert volt ilyen vélemény 

is./ Tehát a kivágása szakmailag mindenképp indokolt! 

A falu érdeke,- hasznosítani kell a területet,- eddig csak költöttünk rá./ Kaszálások gyommentesítés/ 

Betelepítjük gyümölcsössel,- mondjuk Dióval! /60 év múlva lesz vágásérett. 

60 éven keresztül felvehető a földalapú támogatás, ha Integrált vagy bio termesztésbe vonjuk, akkor közel 

300 ezer ft a támogatás jár évente utána! 60 évre ha nem változik a támogatás intenzitása az akkor,  18 

millió ft lesz az árbevétel. És akkor a termésről még nem is beszéltünk!  Több felsőnyéki lakosnak munkát 

tudunk biztosítani vele! 

60 év múlva, amikor kitermelik, nagyon értékes fához jut a falu, amit értékesíthet, vagy a saját asztalos 

üzemében feldolgozhat! 

A telepítési engedély kérelmet megindítottuk! 

(Aki diófát ültet bízik a jövőben) Gyermekeinket, unokáinkat ajándékozzuk meg vele! 

                                                                                                                               Tisztelettel: Debella László 

                                                                                                                                                      Polgármester 



A testület októberi ülése 

 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete októberi ülésen felülvizsgálta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját. A program nemcsak azért fontos, mert a jövőben az európai uniós 

pályázatok feltétele a megléte, hanem mert pályázati forrásokhoz kapcsolódó intézkedési terveket 

tartalmaz a különböző célcsoportok (mélyszegénységben élők, romák, nők, gyermekek, idősek, 

fogyatékkal élők) esélyegyenlőségének elősegítésére. 

 

A testület tájékozódott a település közvilágítása korszerűsítésének lehetőségéről folytatott 

tárgyalásokról. Az ezzel kapcsolatos döntés a novemberi ülésen várható. 

 
Az önkormányzat kérte felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület pártoló tagjai közé. A Magyar Zarándokút 
szakrális helyeket érintő, összekötő út, zarándokszállás hálózatával együtt egyéni zarándokok számára épült 
ki és tavasztól őszig folyamatosan várja a zarándokokat Esztergom és Máriagyűd között, érintve a Sió 
melletti településeket is. Az egyesületi tagság nemcsak a Felsőnyék idegenforgalmát növelheti, hanem az 
egyesület az út fejlesztéséhez szükséges pályázati lehetőségeket (TOP, Ginop, stb) feltárja és előkészíti és 
azok végrehajtásában együttműködik.  

 

Szociális tűzifa! 

 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyert a Belügyminisztérium által hirdetett 

szociális tűzifa pályázaton. Így ebben az évben is lehetőség van szociális alapon tűzifát igényelni az 

önkormányzattól. Az elfogadott rendelet szerint, annak biztosíthat a képviselő-testület támogatást, 

aki települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy rendszeres szociális segélyben részesül, 

vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül, vagy közgyógyellátásra jogosult, vagy időskorúak járadékára jogosult, vagy 

3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy ápolási díjra jogosult, vagy 65 éven felüli egyedül élő 

nyugdíjas, vagy a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át 

nem haladja meg.  

 

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és a háztartások számától. 

 

A támogatás megítélésénél az elsődleges szempont minél több feltétel megléte, majd a 

lakóingatlanban élők egy főre eső jövedelme. 

 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, 

erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett. Nem jogosult továbbá azon 

ingatlan után sem a kérelmező, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 

Nem kérhető támogatás az üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra sem.  

 

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal             

Felsőnyéki Kirendeltségén.                                                                                                                                    

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a kérelmekhez csatolják a jövedelemigazolásokat, valamint a 

jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatait.  

                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
 

 


