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Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata   

A Léghajó Meseszínház előadásában a Nyuszi Gyuszi a rettentő nyúl című vidám mesét 

láthatták az óvodások és kisiskolások a Művelődési Házunkban. Megtudhattuk hogyan 

válik az erdő legfélénkebb teremtményéből a legbátrabbá, miközben okosabb, mint a 

róka, bátrabb, mint a farkas és erősebb, mint a medve. Persze segítőkre is talált egy 

aranyos nyuszi lány és az előadáson részt vevő gyerekek személyében.                               

A végén pedig egy jó kis mulatsággal 

megünnepelte a közönség Nyuszi Gyuszi 

világra szóló győzelmét! 

 

 

 

 

 

A mikulás idén is ellátogatott a felsőnyéki óvodába és a 

házakhoz is a gyerekek örömére. 

 

 

Az Önkormányzat udvarán a karácsonyi 

motívum az idei évben is nagy szeretettel és 

odaadással készült, és évről-évre egyre több 

látnivalóval bővül. Szeretnénk felhívni a 

figyelmet, hogy a karácsonyi díszlet 

balesetveszélyes, ezért kérjük, senki ne 

menjen a körben elhelyezett fenyőágakon 

belül! Reméljük, minél többen ellátogatnak és 

megtekintik, hiszen nappal is csodálatos, 

azonban ha kigyúlnak az esti fények, akkor 

igazán gyönyörű. 

 



 

 

 

 

 

                               

              

 

 

 

                                                      Kis gyermekként eljött, Megváltóként elment, 
                                                                             Királyként vissza jön újra! 
 

Hóból az erdő, ködből a felhő, 

hó esik, tél szele fújja… 

Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 

 Száll csuda híre szívből a szívbe, 

kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 

 

Angyalok ajkán, emberek hangján 

csendül a csillagos ének, 

Kétezer éve mennek Elébe 

boldogan, kik Neki élnek. 

 Ott a helyed e drága menetben, 

életed Krisztusa vár rád. 

Hagyd el a gondot, légy vele boldog, 

zengje a szíved a hálát! 

 

VISSZAJÖN: 

 

Füle Lajos 

 



 

 

Polgármesteri beszámoló!     

Szociális tűzifára benyújtott pályázatunk pozitív elbírálást kapott, ezért az előző évekhez hasonlóan idén is a rászoruló 

családoknak tudunk segíteni. Az elmúlt évekhez képest annyi változás történt, hogy az Önkormányzatnak kell fizetni a 

fa árának 30%-át, és a szállítási költségeket. 

Mindkét egyház képviselőivel folyamatban vannak tárgyalások a temetők üzemeltetésének átvételéről. 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel elhatározta, hogy kilép a Dél Dunántúli 

ivóvíz minőség javító Önkormányzati társulásból. Az ivóvíz minőség javító pályázatot megnyertük, a kivitelezés 

befejeződött, új pályázat benyújtására nincs lehetőség. Okafogyottá vált, hogy továbbra is fizessük a tagdíjat. 

Pályázataink jelenlegi állása:  

- Az Egészségház és a volt Tsz iroda építése, felújítása elkezdődött. 

- I. világháborús emlékművet felújítottuk. 

- Az óvodába új játszótér építésre, és a belső berendezés, bútorok cseréjére szintén pályázatot nyújtunk be. 

- Az óvoda, az orvosi rendelő és a Hivatal épületének energetikai felújításaival kapcsolatos pályázatok 

közbeszerzései zajlanak. 

Az idén is ellátogatott a Mikulás az óvodába, az iskolába, még a házakhoz is, és az önkormányzat támogatásával 

csomagot hozott a gyermekeknek. 

Az elmúlt két évben és az idén is, tartós élelmiszer csomaggal segítünk Felsőnyéken minden háztartásnak könnyebbé, 

kellemesebbé tenni az ünnepeket.  

Kívánok minden Felsőnyékinek az Önkormányzat és a magam nevében, Békés, Boldog meghitt Karácsonyi 

Ünnepeket! 

                                                                                                                                  Üdvözlettel: Debella László, polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


