
 Felsőnyék hírmondó 

 KÖZÖSSÉGI Lap 

_____________________________________________ 
2016. január        „A  világ nagyot változott külső körülményeiben, de ami a belsőt illeti,             Közösségépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
15. szám           sarokfordulásnyi a hely: vagy magadra gondolsz, vagy másokra is figyelmet áldozol.  
                                  A másokkal tett segítséggel segíthetsz magadon is.”         /Reisinger János/                                                                                   

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

2016. január 11-től: Könyvtár nyitva tartása: 
                                                                                             Hétfő – Csütörtök:          14:00 – 16:00 
                                                                                             Péntek – Szombat:                     – 
                                                                                             Vasárnap:                          14:00 – 15:00 

Szolárium, só szoba és a szauna használata:      Hétfő – Péntek:             9:00 – 17:00 
Előre bejelentkezéssel igénybe vehetőek: 
Az alábbi telefonszámokon: 30-620-1458 Vavra Ágnes vagy 30-862-6408 Pere Rudolfné 

A testület decemberi ülése 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete decemberi ülése Nagy Zita képviselő 

eskütételével kezdődött. Radnai József képviselő lemondása miatt a Helyi Választási Bizottság a 2015. 

december 1-jei ülésén a 2014. október 12-ei választási eredményjegyzőkönyv alapján megállapította, 

hogy a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelöltek Fábián Tibor és Nagy Zita. Mivel a két 

jelölt egyforma 133-133 szavazatot kapott sorsolásra lett volna szükség, de Fábián Tibor az előzetes 

megkérdezést követően írásban benyújtotta, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, nem vállalja a 

képviselői mandátumot. Nagy Zita a képviselői megbízatást vállalta. 

A Tamási Rendőrkapitányság képviselői és Horváth László körzeti megbízott tájékoztatta a 

képviselőket az elmúlt év települést érintő rendőrségi eseményeiről. Megyén belül itt arányaiban a 

legalacsonyabb a bűncselekmények száma. A sorozatbetörések elkerülték a falut. Az ismert 

események miatt sokat járőröztek Tamásiban, mert az ottani kollégák a határon teljesítettek 

szolgálatot. Izsák László osztályvezető elmondta, a rendőrkapitányág illetékességi területe Hőgyész 

településsel és környékével megnövekedett. Így bűnügyi osztályon belül helyszínelő alosztályt hoztak 

létre, ez szakmaiságban jelent előrelépést. A 19 megyében tovább folytatódott a 24 órás jelenléti 

program. Minden település más kategóriában van. Van ahol 2-3 naponta, és van, ahol naponta 

többször megjelennek a járőrök. Talán ennek a programnak köszönhetően csökkent a 

bűncselekmények száma nemcsak Felsőnyéken, de Tamásiban és a megyében is. Köszönte a 

polgárőrök segítségét, az ő jelenlétük is hozzájárult ezekhez a sikerekhez. Kardos József a Polgárőr 

Egyesület elnöke elmondta, hogy 2015-ben több pályázatot is nyertek. A megyétől 400 ezer forintot 

kaptak. Az önkormányzattól kaptak 100 ezer forintot, és az adó 1 %-ából is több, mint 80 ezer forint 

érkezett a számlájukra. Ebből fenn tudják tartani a robogókat és az autót. Üzemanyagot, és a tagoknak 

teljes felszerelést tudtak biztosítani. Szerződést kötöttek több iskolával, így a diákok a közösségi 

szolgálatot is teljesíthetik náluk. Vannak, akik be is léptek az egyesületbe, és már esküt is tettek. Az 

elmúlt évben elhunyt a helyettes, így a közgyűlés új elnök-helyettest választott. A Deák Ferenc 

Alapítványtól kaptak 5 számítógépet, melyet a tagoknak osztanak ki. Tizenöt aktív tagjuk van.  

Ezt követően a testület elfogadta a 2016. évi munkatervét, mely alapján a következő ülése februárban 

lesz, ahol az önkormányzat költségvetését tárgyalják a képviselők. 

 
Tájékoztatásul közöljük, hogy Felsőnyék településen 2016. január 4-től 2016. január 31-ig ivóvíz 

hálózaton karbantartási és felújítási munkálatok miatt időszakonként vízhiány és vízminőség romlás 

várható. A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel 

köszönünk. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                     FALUKARÁCSONY   

Szép számmal ünnepelt együtt Felsőnyék lakossága december 19-én délután. 
Az óvodások és iskolások gyönyörű versekkel emlékeztek meg a szeretet ünnepéről. 
A hittanos csoporttól Jézus Krisztus földre születésének embert-mentő céljáról,                                                                                   
küldetéséről hallottunk szívhez szóló üzenetet.                                                                                                                        
Az Ének-zene klub karácsonyi dalokkal örvendeztette a megjelenteket. 
 
Az iskolások és óvodások Sávoli Lajos szervezésének köszönhetően 
a Babtista szeretet szolgálat által adományozott cipős-doboz akció 
keretében kaptak szép ajándékokat, játékokat. 
 
 
Ezután a Kézimunka szakkörös asszonyoknak köszönhetően a már hagyománnyá vált                                                                       
karácsonyi vendéglátással és vásárral folytatódott a közös ünnep az Önkormányzat kertjében. 

 
            
             

 

 

 
 
 
Kardos Ágnes szociális gondozó és 
Riczel Etelka tanárnő segítségével, 
    valamint az iskolás tanulókkal 
        18 idős lakos otthonába is 
eljutottunk, akik meleg szeretettel, 
vendéglátással és hálás könnyekkel 
    fogadták a gyermekek szerető 
           szívből mondott verseit   
és a Művelődési házban közösen sütött és készített ajándékait.    

 
Köszönjük mindenkinek a szereplését, segítségét és anyagi hozzájárulását az ünnephez! 
                                                                                                                                                    Közösségszervezők 

 


