
  Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP                              

 

2015. március                Ne menj a fonóba a magad igazságát megfonni,                        Közösségépítés                                                                                                                                        

5. szám               az öltözék már készen van, öltsd magadra, Krisztus adja neked.  /C.H.Spurgeon/ 

Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai: Kali Erika és Pere Rudolfné, Felsőnyék Község Önkormányzata 

 F I G Y E L E M:           Kedves  Lakosság! 

Kérjük, hogy akinek van otthon internete, legyen szíves a nevét, címét és ha lehet a telefon 

számát megküldeni a : nyekkonyvtar@gmail.com e-mail címre, - mivel a következő hónaptól 

már részükre nem küldenénk postán Hírmondót, költségmegtakarítás céljából, -  hanem   a 

Felsőnyék honlapon meg fog jelenni az újság, és ott lesz lehetőségük elolvasni.                               
Köszönettel: Felsőnyék Község Önkormányzata, Szerkesztők 

                 A Könyvtárban: 

2015. február 17-én kezdődött az első                        

előadás-sorozatunk                                                   

a nagy művészek életútjáról, 

vetítéssel egybekötött részletes  

képelemzésekkel. 

  A további előadások                                                                                                                      

  keddenként  délután 5 órakor 

  kezdődnek, hogy a vidéken dolgozók, 

és a  középiskolások is részt vehessenek ezeken az értékes programokon.                 

Március 10-én: Csontváry -  március 17-én: Rembrand  -   március 24 helyett:  

március 31-én: Albercht Dürer művészről hallhatunk, és műveit láthatjuk.                       

Az előadások végén közös társalgás és közös csemegézés apró süteményekből. 

                            Szeretettel várunk továbbra is minden érdeklődőt! 

mailto:nyekkonyvtar@gmail.com


Kedves Lakosság!                                                                                                                                  

Mivel az előzetes statisztikai igényfelmérések szerint, a kulturális programok, előadások 

szervezéséhez - a képzőművészeti bemutató-előadások közül a FESTÉSZET iránt érdeklődtek    

a legtöbben, - ezért szerveztük ezt az ingyenes előadás- sorozatot!!                                                  

/11-14 éves korosztályból: 23-an, 15-24 éves korosztályból: 9-en,                                                         

25-64 éves korosztályból: 28-an, 65-80 éves korosztályból: 8-an,                                                 

összesen: 68-an jelölték be érdeklődésüket a kérdőíven./                                                                                        

Kérjük a lakosságot, használják ki ezt a lehetőséget, mellyel megtisztelik a 

szervezők munkáját, és elsősorban megtisztelik az előadót, aki a falu helyébe hozza ingyen a 

nagy művészek értékes alkotásait, gondolatait a természetről, világunkról, és társadalmunkról. 

Elmúltak a Farsangi napok, gyerekek és felnőttek hagyományos ünnepei. 

Az iskolás tanulók a pedagógusok leleményességével készített, és megtanított különféle 
csoportos jelmezes előadásokat mutattak be a jelenlévőknek. Vidám mesebeli emlékek 
maradnak gyermeknek, felnőttnek is.                                                                                                 
Az iskola a farsang bevételét a gyermekekre fordítja megbeszélés szerint. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

A Felnőtt Farsangi Bálon is szép számmal megjelentek. A finom vacsora,                                     
a vidám együttlét, és a sok féle jelmezöltözetek emlékezetesek maradnak.                                             

A jótékonysági bál bevételét a kondi terem berendezésére fordítjuk.                      
Köszönjük a résztvevők és támogatók segítségét a jótékonyság sikeréhez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által indított levelezős vetélkedőn              

vesz részt a helyi könyvtárban néhány felsős tanuló.                                        

Ki mit tud Tolna megyéről? – kérdésekre keresik a válaszokat a 

könyvekből és az internetről,                                                                                          

A verseny 4 fordulós lesz,                                                                                              

A legsikeresebbek ajándék könyvutalványt kapnak, és kiránduláson 

vehetnek részt. 



                                       

A CBA értesíti a kedves vásárlóit, hogy a március 16-i héttől kezdődően 

megváltozik a nyitva tartás: 

                                  Hétfőtől – Péntekig:        6 órától  -  18 óráig 

                                  Szombaton:                      6 órától  -  13 óráig 

                                  Vasárnap:                        Zárva 

                                A CBA üzlet szeretettel várja vásárlóit. 

A testület februári ülései 
 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete februárban három alkalommal is 

ülésezett. Az egyik alkalommal Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületével 

együttes ülésen tárgyalták a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. A 

Hivatal működéséhez minimális összeggel kell az önkormányzatnak hozzájárulni, hiszen azt az 

állam finanszírozza. Sokkal több egyeztetést és tárgyalást igényelt az óvoda költségvetése. 

Sajnos a folyamatosan fogyó gyermeklétszám miatt, alacsony finanszírozást kap az 

önkormányzat, így az óvoda működéséhez hét millió forinttal kell hozzájárulni. A két fordulóban 

tárgyalt költségvetést 125 160 eFt bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel fogadta el a 

testület.  

 

A másik nagyon fontos napirend az új szociális rendelet elfogadása volt. A 2015. március 1-vel 

átalakuló szociális ellátási rendszer miatt kellett a helyi szociális ellátási rendszert szabályozó 

jogszabályt megalkotni. Az új rendelete alapján Felsőnyéken március 1-jétől a pénzbeli és 

természetben nyújtott települési támogatás formái: 

a) eseti települési támogatás: 

aa) települési létfenntartási támogatás, 

ab) települési temetési támogatás; 

b) rendszeres települési támogatás: 

ba) települési lakásfenntartási támogatás, 

bb) felsőoktatási hallgatói ösztöndíj. 

 

A települési létfenntartási támogatás megfelel a korábban átmenetei segélyként, majd 

önkormányzati segélyként ismert támogatásnak. A támogatás évente maximum két alkalommal, 

alkalmanként maximum 10000,- Ft összegben adható annak a rászorulónak, aki önmaga, illetve 

családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anyának gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 

gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. A települési 

létfenntartási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (28500,- Ft) A temetési 

támogatás feltételei nem változtak. 



 

A lakásfenntartási támogatás feltételei jelentősen átalakultak. A lakásfenntartási támogatást 

elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon 

rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Szociálisan rászorult az a háztartás ahol a 

háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén a 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona. Fontos feltétel, hogy a havi lakásfenntartási kiadások elérjék az egy főre jutó 

jövedelem 10 %-át. A jövedelem alapján három különböző összeg állapítható meg (2500,- 4000,- 

és 6000,- Ft) és kerül átutalásra az igénylő által megjelölt szolgáltatóhoz. 

 

A képviselő-testület egyéb feltételeket is meghatározott a kérelem benyújtója, illetve az 

ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan: 

a) tiszta legyen 

aa) a ház udvara, kertje,  

ab) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,  

b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,  

c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot. 

 

A felsőoktatási hallgató ösztöndíj feltételei annyiban változtak, hogy a képviselő-testület a 

szociális rászorultság határát az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-ában 

határozta meg. 

 

Egyebekben tárgyalt a testület a Magyarkeszi és Felsőnyék között lévő korai juharfasor esetleges 

védelembe vételéről. Ebben az ügyben egyeztetett a polgármester Tok Csabával, a Közútkezelő 

Kht. vezetőjével, aki biztosította arról, hogy nem áll szándékukban a fákat kivágni. Tehát ha 

valaki arra vetemedik, biztos, hogy engedély nélkül teszi. Az ügyvezető támogatta Binder Edit 

képviselőasszony azon javaslatát, (aki facsemetéket is felajánlott), hogy folytatni kellene a fasor 

telepítését a falu irányába, ehhez a cég kertészének segítségét is ígérte. 

 

Tájékoztatás: Mindhárom beadott közmunkaprogramunk nyert, a hatósági szerződés 

aláírására a mai napon került sor! Tartalmukról már az előbbi hírmondóban tájékoztatást adtunk! 

Sikerült egy újabb EU-s pályázatot beadni, 60 000 euró a cél! 

 

Nyílt napot szervez az Önkormányzat 2015.03.18-án reggel 9 órától 17 óráig. 
Ennek keretében minden érdeklődő megtekintheti a panziót, a szaunát, a só szobát és az 

ifjúsági klubot! Aki még nem látta jöjjön el, nézze meg, érdemes!  

Szívesen látjuk, szívesen várjuk! 

                                                                            Tisztelettel: Debella László polgármester 

 

Lehetőség-éljen vele. Ha lábán bármilyen deformáció, kinövés található, 

nehezen talál lábára kényelmes cipőt, van megoldás. 

Szakértő ortopéd cipész által lábára készített cipő!                                                             

A cipő anyaga bőr, több mint húsz fajtából választhat! 

Orvosi rendelvényre felírják, így Önnek 4000 Ft-ba kerül. 

 

Ha lesz érdeklődés, szívesen eljönnek tájékoztatót, bemutatót tartani. 

                                        Jelentkezés a Könyvtárban! 



Beszélgetés Kardos Józseffel                                                                                    

a Felsőnyéki Polgárőr Egyesület                                                                        

munkájáról 

Az öntevékenyen működő felsőnyéki 

polgárőrség kitartóan végzi társadalmi 

munkában a falu közbiztonságának 

segítését.                                                                                                                   

- Mióta működik az egyesület?                                                                                                                

2000 óta működik Felsőnyéken a 

Polgárőr Egyesület. Kiss József 

alapította. Több vezetője volt az évek 

során. 2011-ben választottak meg az 

Egyesület vezető elnökének. Az egyesület nem rendelkezett alaptőkével. Azonban pénz helyett 

lelkes, önzetlen, közösségért tenni kész tagok segítségével sikerült elmozdulni a holtpontról.                                                                                   

- Hogyan értékeli az elmúlt 4 év munkáját?                                                                                   

Pozitívan értékelem. A 4 év alatt szereztünk eszközöket. Két db HONDA tipusú robogót, és egy 

SUZUKI SX4 Cross személygépkocsit. A falu lakosság munkáját és a rendőrség munkáját 

segítjük.                                                                                                                                                

- Miből sikerült megvalósítani a segítő eszközöket?                                                                                                       

Pályázati pénzekből. Az Országos Polgárőr Szövetség támogatásával kaptuk a robogókat.           

A személygépkocsit az MVH pályázata útján nyertük meg. A gépkocsin most már található 

fényhíd, amivel meg tudjuk világítani a házak oldalát. Minden évben szoktunk pályázni a          

megye felé, ezeket eszköz vásárlásra fordítjuk.                                                                                        

- Hány taggal működnek?                                                                                                                     

Jelenleg 15 taggal működünk. 2012-ben módosítottuk az alapszabályunkat, most ismét 

módosítunk. Csak így működhetünk, hogy szerződésünk van a rendőrséggel, az 

Önkormányzattal, az Iskolával, a Horgász Egyesülettel és a Nemzetiségi Önkormányzattal, 

akiknek segítjük a munkájukat.                                                                                                                                

A polgárőrök működéséhez előírás a forma ruha, sárga mellény, és a fényképes igazolvány, 

amelynek látható helyen kell lenni rajtuk.                                                                                       -

- Átlagosan hetente hány órát teljesítenek?                                                                                        

Átlagosan heti 4 órában vannak kint, mindig párban. Ez az óraszám a feladattól függ.                          

A szolgálati órák megkezdését mindig bejelentjük a rendőrségnek.                                                           

A rendőrséggel jó az együtt működésünk, együtt tudunk dolgozni a falu érdekében.          

Kezdeményezésem által a faluban a gyerekeknek tartottunk kressz oktatást a tamási rendőrséggel 

együtt a közlekedésről, hogyan kell közlekedni kerékpárral.                                                               

- Milyen a falu közbiztonsága?                                                                                                              

A polgárőrség szemszögéből javult a közbiztonság. A faluban minden rendezvényen a 

polgárőrség jelen van. Nagyobb rendezvényeknél, falunapra, bálra,vidéki rendőröket szoktunk 

hívni. Bekerültünk a 100+100 programba, melynek köszönhetően több figyelmet kap a falu.        

E program keretében szeretnénk polgárőrség fáját elültetni a falu központjában.                 

Szívesen fogadjuk, ha a faluból valaki felajánlana egy fát, így annak a neve rákerül a táblára, 

hogy Ő adományozta a polgárőrségnek. 



- Hogyan tudná a lakosság támogatni a faluközösségért végzett munkájukat?                            

Szeretném kérni a lakosságot, hogy támogassa a Felsőnyéki Polgárőrséget  az adó 1 %-ával.                                                                                                                                                   

A falu érdekében társadalmi munkában, öntevékenyen működünk, és a személygépkocsi, és a két 

robogó fenntartása költséges. Ezért szeretnénk április 5-én Polgárőr Bált tartani, 

melyhez kérjük a vállalkozók és a lakosság támogatását.                                             

Köszönjük a tájékoztatást a faluért végzett önzetlen, és kitartó tevékenységről.                                           

Pere Rudolfné, NMI helyi közösségépítő munkatárs 

 Gondolatok:  Közeledik Nagypéntek és Húsvét ünnepe. Tudjuk-e mi a valódi üzenete?   

    „Jászol, kereszt és korona”                                                                                                         

Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég.” – énekelték Karácsonykor.                                                                                                                                          

Volt már karácsonyod, igazi, áldott, mikor a lelked mindenen túllátott?:                                          

Hogy jászol nélkül nem lehetett volna kereszt. Kereszt nélkül nem lenne korona.                              

Jászol és kereszt nélkül nem lenne számunkra menny. Ezért lett először karácsony.                               

A kereszt megmutatja, mekkora szakadékot okozott a bűn Isten és ember között.                         

Olyan mérhetetlen a mélysége, hogy a pokol lett a következménye.                                                          

Csak a kereszt ad valós fogalmat arról, hogy Isten milyen messzire ment el az irántunk való 

szeretetében. Oly messzire, hogy Jézust, a legkedvesebbjét, Fiát szakította le szerető szívéről. 

Jézus keresztje Isten értünk történt legmélyebbre való leereszkedése. A világmindenség és 

minden élet Teremtője ellenállás, harc nélkül engedte, hogy mint egy bűnözőt kivégezzék. 

Mekkora árat fizetett Ő a bűnért! Jézus éppen ezáltal hívhatja magához a bűnösöket:               

„Aki énhozzám jön, azt semmiképpen nem küldöm el” /János 6,37/.                                             

Viszont az is igaz, hogy aki nem jön hozzá, az elvész, elkárhozik, mégpedig örökre!                                                                                                                                       

A kereszt azt is jelenti, hogy minden emberi megváltási kísérlet értelmetlen és hiábavaló.                

Jézus ezért minden egyéb lehetőséget kizáróan hirdethette:                                                              

„Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam!” /János 14,6/                                                                

Jézus keresztje mellett minden vallás megoldási kínálata                                                                 

csak az elveszett emberiség sivatagi délibábja.                                                                                             

A karácsonyi jászol és a kereszt együttes üzenete páratlan, megmentő, szabadító üzenet:               

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse ami elveszett”/Máté 18,11/.                                            

Jézus Krisztus újra eljön ebbe a világba – de akkor már nem mint gyermek, hanem mint király, 

mint bíró és mint a világ Ura. Jézus Krisztus hirtelen és váratlanul jön vissza.                                       

„Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig,                                                              

úgy lesz az Emberfiának eljövetele is”/Máté 24,27/.                                                                                  

Azok a hívők, akik csak rábólintanak a bibliai igazságokra, de nem viszik át ezeket                     

személyes életükbe, az örök életüket kockáztatják.                                                                                                                     

A legtöbb ember szívesen ünnepli a jászolban fekvő gyermek Jézust, de ott el is akad.                     

Azonban a jászol, a kereszt és a korona elválaszthatatlanok egymástól.                                                

Jézus földi életének elengedhetetlen része a jászol, az emberré válás, a kereszt elszenvedése, 

majd a feltámadás győzelme, és visszajövetelekor dicsőséges uralma: a korona.                                         

Ezt volt Isten szabadítási terve.                                                                                                                                              

Újra és újra megkérdezi tőlünk:elfogadjuk-e a jászol, a kereszt a korona ajándékát? /PRné/  


