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44.szám.                                                             akkor tudunk élni az élet által kínált pillanatokkal.” (Gere Lilla) 

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Kódiás Erika és Felsőnyék Község 

Önkormányzata   

Májusban az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával a gyerekeknek Hegedűs Emőke közreműködésével és a 

felnőtteknek Bernáth Gergely előadásával tartottunk Könyvtár-mozit. 

A hazudós kisegér c. film vetítését nagy érdeklődéssel kísérték a tanulók. A mozizást beszélgetés követte, melynek 

eredménye volt a valóság-fantáziavilág pontosabb megismerése, a fantázia fejlesztése, erkölcsi nevelés és Lázár Ervin 

meséivel való ismerkedés. Azután a kapcsolódó programon emlékül egeret készítettünk dióhéjból.  

Felnőttek részére a 

Csinibaba – 

magyar zenés 

vígjáték volt 

látható, melynek 

kapcsán néhányan 

nosztalgiáztak, 

felidézve a 60-as 

évek korát. 

Kedves Lakosság! 

JÚLIUSTÓL a rendelő PÉNTEKENKÉNT 

szabadság miatt ZÁRVA tart! 

Telefonon ez idő alatt is elérhető vagyok 

16 óráig. 

Tel szám: 06-30-680-13330 

Megértésüket köszönöm! 

Joóné Tóth Judit 

 



 2018. május 25-én a Falunap keretein 

belül hagyományosan borversenyt 

rendeztünk, az Észak Tolnai 

Hegyközség borversenyét, ahol             

3 kategóriában 66 bort kóstolhatott a 

két asztalnál bíráló zsűri. A felsőnyéki 

borok most is jól szerepeltek. Az este 

jó hangulattal zárult.  

 

 

Szombaton, szabadtéri programokon 

vehettek részt az érdeklődők és 

színvonalas kulturális előadásokat 

láthattunk.  

Este a Suhancok fellépése és 

Tűzijáték szórakoztatta a 

résztvevőket majd hajnalig tartó 

bállal zárult a rendezvény.  

 

 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, továbbá köszönjük 

mindenkinek, aki bármely módon részt vállalt a Falunap szervezésében és sikeres lebonyolításában. 
A rendezvényen készült további képek megtekinthetők a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári 

Információs Oldalon.  

 

Könyvtári hírek:                 
A nyári szünetre július 1-től az alábbi programokat szervezzük, melyekre várjuk a jelentkezőket! 

Jelentkezés: június 30-ig a könyvtárban! 
Gyerekeknek: 

 Hétfői és szerdai napokon: 10:00 – 11:30-ig film vetítés és a témához kapcsolódó beszélgetés. 
 Keddi és csütörtöki napokon: 13:00 – 15:00-ig kézműves foglalkozás. 

Felnőtteknek: 
 Csütörtöki napokon: 17:00 órától film vetítés és a témához kapcsolódó beszélgetés. 

FELHÍVÁS! 
Kérjük a kedves könyvtár látogatókat, hogy a lejárt határidejű kikölcsönzött könyveket legyenek szívesek visszahozni 
a könyvtárba!                      

Szeretettel várunk mindenkit újabb könyvek kölcsönzésére a nyári kikapcsolódáshoz is. 
 

 

 

 

 

 

Utazós tábor:  

Lengyel: Anna fürdő 

Július 6 – 10 

Önköltség: 10.000 Ft/fő 

Testvérek esetén: 5.000 Ft/fő 

Jelentkezni: 06/30-4567-961 

Vagy a Református parókián 

 



Önkormányzati hírek! 

Az elmúlt hét felhőszakadásai, öt alkalommal is, nagy károkat okoztak településünkön. Szerencsére emberéletben nem 

esett kár. Az Önkormányzat saját gépével kezdte meg az utak járhatóvá tételét, de kérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

segítségét is. Több alkalommal gréderrel tolták el a sarat. Ígéretet kaptunk, hogyha megszárad, elszállítják az utak 

mellől, és az árkokat is kitisztítják. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével, VIS MAIOR bejelentést tettünk az eseményekről, így remélhetőleg 

pénzügyi támogatás is érkezik a károk elhárítása érdekében. A Bacsó utcát megbontotta a lezúduló víz, elvitte az 

aszfaltot. Az újjáépítést meg kell kezdeni itt is. 

Kértük a Dél Balatoni Vízügyi Igazgatóság segítségét, hiszen feltehetően a Tita patak mederkotrásának, 

tisztításának elmaradása és ezáltal a benne nagyra nőtt növényektől nem tud elég gyorsan lefolyni a csapadék. A 

patak vízszintje magasabban van, mint a vízelvezető árkoké, ez okozza a patak melletti kertek elöntését. 

Az elmúlt időszakban közmunkában dolgozók száma jelentősen lecsökkent, ezért az önkormányzat nem tud akkora 

területeket kaszálni, mint a korábbi években. Kérem a tisztelt lakosságot, a háza előtti füves területet kaszálja, az árkot 

tartsa tisztán, hogy még szebb lehessen Felsőnyék!  

A Szabadhidvégre vezető út megújul! Lepadkázzák, kiárkolják, új aszfaltréteggel fedik. 

A Tarr Kft beruházása a végéhez közeledik. A mai napon egyeztettünk, a lakosság bejelentéseit is figyelembe véve, hol 

kell még javításokat, betonozást, tömörítést végezni. Terv szerint Június 21-én lesz az átadás. 

Egészségházunk felújítása befejeződött! Az orvosi rendelő és az óvoda felújítása folyamatban van, a munkálatok miatt 

kérjük a lakosság, a szülők, az óvónők és a gyermekek türelmét is! 

Tájékoztató a testület munkájáról 

 

A képviselő-testület két ülést tartott májusban. Az első alkalommal Magyarkeszi Község Önkormányzatával együtt 

tárgyalták a közösen működtetett Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

zárszámadását, majd a jegyző számolt be hivatalának munkájáról.  A hivatalvezető számokkal is érzékeltette a 2017. 

évben végzett munkát: 2252 főszámon, 2189 alszámon, összesen 4441 ügyiratot iktattak be. Felsőnyék Község 

Önkormányzata 2017-ben 29 testületi ülésen 122 határozatot hozott. A köztisztviselőknek, de a Hivatalhoz forduló 

ügyfeleknek is nagy változásokat hoz a 2018-as év. Idén szinte egyszerre 3 új eljárási törvény lépett, illetve lép hatályba: 

január 1-jén a polgári, valamint a közigazgatási perrendtartás lépett hatályba, előreláthatólag július 1-jén pedig a 

büntetőeljárási kódex. 2018. év január 1-jével hatályba lépett az 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról (Ákr.). További kihívást jelent, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. §-ában foglalt rendelkezések alapján az elektronikus ügyintézésre 

kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell az e-ügyintézés 

lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a lehetőségeket az 

önkormányzatoknál megteremtette, valamint biztosítja az önkormányzati feladatellátás meghatározott elemeinek 

(gazdálkodás, helyi adók, ingatlanvagyon-kataszter stb.) informatikai támogatását ún. szakrendszerek rendelkezésre 

bocsátásával. A Hivatal dolgozói az elmúlt évben több képzésen vettek részt és sikeres vizsgákat tettek, hogy eleget 

tudjanak tenni az új elvárásoknak. A szokásostól eltérően az együttes ülésen tárgyalták a képviselők a szociális 

beszámolót. Mivel mindkét településen a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja 

látja el a feladatot, így az intézményvezető számolt be az elmúlt évi munkáról, az étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról 

és a Magyarkesziben működő nappali ellátásról. Megítélése és az ellátottaktól kapott visszajelzések szerint a 2017-es 

év során a szakképzett és elhivatott munkatársainknak köszönhetően jó színvonalú, minőségi ellátást nyújtottak az 

ellátottaknak 

  

 A második ülésen a testület elfogadta a 2017. évi költségvetés zárszámadását, valamint a belső ellenőrzésről szóló 

jelentést. Felsőnyék Község Önkormányzatának gazdálkodása 2017. évben zökkenőmentesen zajlott. Az 

önkormányzat hitel igénybevétele nélkül oldotta meg működését. Mind a kötelező, mind az önként vállalt 

feladatok ellátási kötelezettségeinek eleget tett. Késedelmes, elmaradott, kifizetetlen számlák nincsenek. Az 

önkormányzat gazdálkodása szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos. A beszámolót a Magyar Államkincstár is 

elfogadta. 



  

 

Természetismeret digitális támogatással szakkör 

NTP-MTTD-17-0178 

 

A 2017/2018-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósítottuk meg a szakkört. A szakkör 

tevékenységében 10 fő 5. osztályos tanuló vett részt. 

A szakkör célja: A természettudományok, informatika iránt érdeklődő tanulók számára bemutatni a 

természettudományos megismerés különböző formáit. Digitális eszközökkel támogatott tanulási folyamattal 

fejleszteni a tanulók digitális írástudását. A foglakozások a tanulói tevékenységét helyezik előtérbe. Szociális 

kompetenciák fejlesztését az alkalmazott munkaformák támogatják. A természetvédelem iránti érzékenyítés is a 

célja a programnak. 

A szakkör fő programjában hetente tartottunk foglalkozásokat. A tanulók megismerkedhettek magyar 

természettudósok munkásságával. Végeztek fizikai kísérleteket. Használták a Minecraft programot tableten és 

számítógépen Madárodúkat készítettek. Részt vettek madárgyűrűzésen és túrán. 

Kiegészítő tevékenységek: 

 Üzemlátogatás Pakson, és a nagydorogi Szenes-legelő tanösvényének bejárása. 

 2 napos tanulmányi út Budapesten. A Magyar Természettudományi Múzeum, a Füvészkert, a 
Csodák Palotája és a Tropicarium megtekintése. 

 3 napos bentlakásos tábor a Pacsmagi-halastavak Természetvédelmi Területen. 
 

 

 

Simon Gábor szakkörvezető  


