
 

Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP                              
 

2017. május.  „A valódi alázatosság virág, amely minden kertnek díszére válik; fűszer, amellyel az életnek minden étele                                                                                                                                                                                                               

31. szám.          megízesíthető; egyszóval olyasmi, amely minden dolognak az értékét emeli.” (C.H.Spurgeon)     Közösségépítés            

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, Nemzeti 
Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata   

           
        Áprilisban megvalósult programjaink a Könyvtárban: 
 
A roma kultúra napja alkalmával az iskola napközis tanulóival – Rostás 
Farkas György: Cigány népmesék című könyvéből – A cigány és a földesúr 
című mese került felolvasásra, azután a gyerekek el is játszották a mesét 
Takácsné Szántó Klára tanárnő közreműködésével.  
A programot a Nemzetiségi Önkormányzat támogatta szendviccsel és 
üdítővel. 
 
Az Egészség világnapján Greksza Lejla védőnő vetítéssel egybekötött 
előadásában az 5-6 osztályos tanulók az egészséges életmód alapelveiről 
és a tudatos, helyes táplálkozásról hallottak. 
A program játékos foglalkozással zárult.  

 
 

              A Magyar költészet napján író-olvasó találkozó volt 
Telegdi Ágnes írónővel 

 
A meseírónő csodálatos könyveiről - vetítéssel egybekötött - előadása 
lenyűgözte a gyerekeket és felkeltette érdeklődésüket a könyvek és a 
természet iránt.  Majd – Ó azok a csodálatos állatok – könyvsorozatának 
témájához kapcsolódóan 3D kézműves képeket készítettünk a gyerekekkel 
a helyi Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően. 
Az érdekes előadás ismét felcsillantotta a gyerekek figyelmét a könyvek 

világa felé, különösen az írónő gyönyörű, gyermekbarát sorozata. 

Könyvtárunkból a sorozat már kölcsönözhető! 

 

 Április hónapban történt film vetítések: 
 

 Mesék Mátyás Királyról: Mátyás király Gömörben,        

A nekeresdi bírók 
Vendégünk - Nemes Rita, a Megyei Könyvtár munkatársa 
előadásával a reneszánsz korról szerezhettek további ismereteket 
a 3-4-5. o. 
tanulók, majd 
címert és kis 
könyvet 
készítettek a Megyei Könyvtár támogatásával.  
 
 
 
 



 

 
 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Filmvetítés a napköziseknek, majd közös beszélgetés a filmről és 
rajzzal illusztrálva a helyszínt, Takácsné Szántó Klára tanárnő 
közreműködésével. 

 

 Cigány mesék sorozat: Káló, a cigánylegény 
Filmvetítés a 2. osztály 
részére, azután a meséhez 
kapcsolódó foglalkozás a 
Színező és fejtörő 
foglalkoztató füzet 
segítségével, majd közös 
tánccal zárult a program. 

 
 Ez alkalommal volt 

megemlékezés, vetítés, beszélgetés az Esélyegyenlőség napjáról a gyerekekkel. 
                  A programot a Nemzetiségi Önkormányzat támogatta vendéglátással. 

 
Baba-mama klub 

Áprilisi aktualitások 
voltak: 

 felkészülés a nyárra 
 védőoltások, rovar csípésre 

használható szerek 
 nyári kirándulás megbeszélése 

 
A május 25-i találkozónk elmarad.  

                                                   

 május 18-án, csütörtökön 8:00 – 15:00-ig 
BABA-BÖRZE (Jó állapotú használt ruhák!) 

 

Helyszín: Jó idő esetén a Tanácsadó udvarában, rossz idő esetén a Művelődési házban 

                       Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                             Greksza Lejla, védőnő                                                                                                                                     

 
 

Szépülni és lazítani szeretnél? 

Nálunk megteheted! 

Műköröm építés, gél lakkozás, pedikűr, masszázs. 

 

 

               Előre egyeztetett időpontokban                                                     BEJELENTKEZNI: 

Dia köröm: 30/709-3810 vagy                                                                                  Facebook – Dia Nails oldalon 
Bea pedikűr: 30/985-3187 
Zsani masszázs: 30/658-7313 

Mindenkit szeretettel várunk április 1-től a Szauna és só szoba épületében! 

Panzió, só-szoba – szauna és szolárium szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban - 
május 1-től Kódiás Erikától lehet érdeklődni a 06-30-693-1646-os telefonszámon, ill. 

délelőttönként személyesen a Könyvtárban. 

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



 

Május 5-én köszöntöttük az Édesanyákat és Nagymamákat: 
   Versekkel, dalokkal – az óvodások, iskolások és Hollósi Bence műsorával. 

Egy-egy szál szegfűvel – az Önkormányzat támogatásával, és süteményekkel a Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük a szereplőknek, az óvónőknek és pedagógusoknak a közreműködést és a sütemények elkészítésében a segítséget 
mindenkinek! További képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalon találhatóak minden 
programról! 
                                                                                                                                                                          Kódiás Erika, szervező 

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

MÁJUSI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN: 

 Május 11 és 12-én: 10:00 – 11:00 – Madarak és fák napjához kapcsolódó óvodás csoport foglalkozások 

Kódiás Erika vetítéses előadásával, foglalkoztató füzettel kiegészítve. 

 Május 17-én: 10:00 – 10:40 – Egészségnap – Greksza Lejla, védőnő előadás a mozgás, a sport fontosságáról.       

Azután közös torna Kódiás Erika vezetésével. Célcsoport: kiscsoportos óvodások és 1. osztályos tanulók 

 

 Május 26-án: 10:00 – 12:00 – Csodaceruza gyermekfolyóirat készítés – iskolás csoport foglalkozás 

                                                          A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával.  

 

 Könyvtár-mozi: Cigánymese sorozat iskolás csoportoknak, a mesékhez kapcsolódó foglalkozással. 

 Könyvtár-mozi: Mesék – óvodásoknak, a mesékhez kapcsolódó foglalkozással. 

 Könyvtár-mozi: Felnőttek részére: Júniusra választható filmek a közösségi oldalon lesznek láthatóak. Kérjük, 

ott jelezzétek, melyiket látnátok szívesen! Plakáton is lesz a CBA-nál. Egy kis nosztalgia mindenkinek jól esik. 

MOBIL HÚSBOLT Felsőnyéken – Friss Sertés hús és füstölt áru – 2017. 05. 17-től: 08:30 – 11:30-ig 
Látogassanak meg minden szerdán!  

              Megrendelést felveszek: tel: 06/30-758-2956 

/Ballagásra, kerti partira, vagy csak a hétköznapokra, friss hús kerül a konyha 

asztalra./ 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL ÉS A SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOKRÓL: 

 A kommunális hulladék elszállítása (120 l/hét) nem változik. Továbbra is minden pénteken 

történik a szállítás! 

Minden háztartás kap további két darab szemetes kukát, egy sárgát: műanyag + fémdoboz, és egy 

kéket: papír + zöld hulladék gyűjtésére. A kukákért díjat nem számolnak fel, csak át kell venni. 

Elszállításuk előre egyeztetett időpontban lesz. Ha nem fér bele az edénybe, akkor a felesleget 

műanyag zsákokban is ki lehet tenni. A mennyiségnek nincs felső határa (lehet 10 zsák zöld 

hulladék is, akkor is el fogják vinni). 

 PAPÍR – ZÖLDHULLADÉK – ÜVEG: ANYAGONKÉNT, KÜLÖN – KÜLÖN GYŰJTSE! 
Az edény tartalmát más-más napokon ürítjük. Fontos, hogy a naptárban jelzett időpontnak 

megfelelő hulladéktípus kerüljön kihelyezésre! 

Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényét a megfelelő szállítási napokon reggel 6 óráig 
szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne zavarja! A szelektív 

hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni. 

PAPÍR: újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kisebb kartondobozok 

lapítva, (csokoládés, tojástartó, stb.) ZÖLDHULLADÉK: ágnyesedék, falevelek ÜVEG: italos üvegek, befőttes üvegek 
 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZŐDÉSTŐL (étel- és 

vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhető az edénybe! 

Felsőnyék – Koppányszántó – Értény – Nagykónyi – Újireg 

PAPÍR: Április 06. – Május 04. – Június 01, 29. – Július 27. – Augusztus 24. – Szeptember 21. – Október 19. – 

November 16. – December 14.  

ZÖLDHULLADÉK: Április 11. – Május 09. – Június 06. – Július 04. – Augusztus 01. – Szeptember 26. – 

November 21. – December 19. 

ÜVEG: Augusztus 29. – December 07. 

 MŰANYAG + FÉM: VEGYESEN GYŰJTHETI! 
Műanyag palack: ásványvizes, üdítős, boros. Műanyag flakonok: tusfürdős, mosószeres, öblítős. Műanyag flakonok: 
tejfölös, joghurtos, vajas. Műanyag szatyor: egyszer használatos, volt hipermarketes. Italos kartondobozok: tejes, 
gyümölcslés lapítva, kiöblítve. Háztartási fém: konzervdobozok, kisebb fémtárgyak. Alumínium üdítőitalos és sörös 
dobozok. 

MŰANYAG + FÉM: Április 06. – Május 04. – Június 01, 29. – Július 27. – Augusztus 24. – Szeptember 21. – 

Október 19. – November 16. – December 14. 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat helye megváltozott. 
Új címünk: Szekszárd, Tartsay u. 9. InterSpar Áruház 
 

 

F E L H Í V Á S! 
Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a Falunapra mindenki tegye rendbe a háza előtti területet! Mindenki legyen 
szíves a járdától az árokig levágni a füvet, és a kerítésnél az élő sövényt, hogy a járdán lehessen közlekedni! 
Az Önkormányzat munkásai az ároktól az útig vágják le a füvet, és a közterületeket tartják rendben.                                                                                            
                                                                                                      Köszönettel:  
                                                                                                                       Debella László, polgármester 
 



 

 
 

FELHÍVÁS: Térítésmentes alapfokú informatikai képzés indul a Könyvtárban!  
Kedves Lakosság! 

A GINOP-6.1.2-15-2015-00001, „Digitális szakadék csökkentése” című projektnek köszönhetően térítésmentes alapfokú 
informatikai képzések (IKER 1. és IKER 2. szint) indulnak országszerte, amelyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és 
az okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz juthatnak. A képzés anyaga könnyen megérthető, elsajátítható, a 
gyakorlati órák pedig abban segítenek, hogy otthoni tanulás nélkül is megszerezhesse a tudást! 
A képzéseken mindenki részt vehet, aki: 

- elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya, 
- nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka világában is hasznosítani tudja, 
- nem igazodik el a digitális világban, és emiatt úgy érzi, hogy sok mindenből kimarad, 
- könnyebben szeretne munkát találni, 
- megtanulná használni az okos eszközöket, 
- csak általános iskolai végezettsége van, és képezné magát, 
- elmúlt 50 éves, és a munkához szükséges a számítógép alapszíntű használata, vagy csak szeretné a családdal, 

ismerősökkel az interneten keresztül is tartani a kapcsolatot, 
- otthonról szeretné intézni hivatalos dolgait az okos eszközök használatával. 

Ingyenesen kaphat tudást! A két tanfolyam sikeres elvégzése esetén Ön maximum 70 000 Ft értékű képzést kaphat meg 

térítésmentesen. Nincs vizsgadíj, apró betűs költség, csak megszerezhető tudás! 

Akik nem tudtak a május 10-én szerda 17 órai tájékoztatóra eljönni, de szeretnének részt venni az ingyenes tanfolyamon, a 
tanfolyam indulásáig van még lehetőség jelentkezni a Könyvtárban, ahol ki kell tölteni a regisztrációs lapot a 

jelentkező adataival. 

Minimum 12 fő jelentkezése esetén június közepétől indulna a tanfolyam a Könyvtárban minden héten, kedden és 
csütörtökön 17:00 órától.  
Az alapfokú informatikai képzés bármelyik formája válaszható, vagy akár mind a kettő is ingyenesen. 

- IKER 1. „Első lépések a digitális világba” (35 óra) 
- IKER 2. „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (35 óra) 

 
2014. májusban Pere Rudolfné által házakhoz vitt statisztikai felmérés alapján a faluból 50 fő jelölte be igényét az ingyenes 
tanfolyam elvégzésére. MOST ITT VAN A LEHETŐSÉG, várjuk az 50 főt! HASZNÁLJA KI MINDENKI, hiszen a munkaerő piacon 
mindenképpen előnyt jelent ez a tanfolyam, sőt akár motivációt a további képzésekhez.  
A mai világ az élethosszig tartó tanulás kora. Annyi az új ismeret, annyi a változás, hogy sose hagyhatjuk abba a tanulást. Az egyik 

ilyen tanulási terület a digitális világ: a számítógép, a mobiltelefon, az internet világa.  A mondás szerint „az internet jó és hasznos 

szolga, de veszélyes és gonosz úr” – vagyis tudnunk kell vele bánni, hogy előnyeit élvezhessük, és a veszélyeit elkerülhessük.                               

Várjuk a jelentkezőket a Könyvtárban!                                                                             Szabó Viktor 



 

 


