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Önkormányzata  

2018. szeptember 29-én került megrendezésre a hagyományos szüreti mulatság.  

Az érkező vendégeket babgulyás, helyi borok, üdítő és sütemény fogadta kora délután a focipályánál. A lovaskocsikkal, 

traktorokkal tarkított menet 14 órakor indult útnak élén a bírói párral, Nagy Lúciával és Bugyik Bálinttal. Négy helyen 

állt meg a színes forgatag, a kisbíró mindenhol kihirdette az elmúlt időszak jelentős eseményeit, ezután a pincehelyi 

tánccsoport műsora következett, majd ezt követően táncra perdült a vendégsereg népes csapata. Nagy örömünkre a 

számos helyi résztvevő mellett érkeztek vendégek Szabadhídvégről, Nagyszokolyról, Magyarkesziről, Pincehelyről, 

Iregszemcséről és Mezőkomáromból is. A felvonulást az Alfa együttes kísérte és a programot hajnalig tartó szüreti 

bállal zártuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vállalt a program szervezésében és sikeres 

lebonyolításában.                                                                                                                     

 



 

 

2018. október 1-7. között került megrendezésre az idei Országos Könyvtári Napok hete, 

amelyhez könyvtárunk is csatlakozott. 

Értékes programokon, előadásokon vehettek részt a meghívottak és az érdeklődő lakosság. 

Szeri Árpád író-újságíróval 
találkoztak a 7. és 8. osztály tanulói, Aki 

többek között bemutatta Tolna Megye 

Történelmi Atlaszát.  

A tizenöt év kutatómunka révén 

megvalósult kötet szerzője Szeri Árpád 

újságíró, aki nemcsak mindennapi 

munkájában, de számos országos 

nézettségű televíziós műveltségi 

vetélkedőben is bizonyította kiemelkedő 

jártasságát a történelem, irodalom és 

földrajz témakörökben. Ez az albumszerű 

kötet 158 színes -  művészi grafikákkal 

illusztrált - térképoldalon, valamint 27 

szöveges oldalon mutatja be a megye történelmét magyar, német és angol nyelven. A háromnyelvűségnek és a látványos 

térképes-grafikus kivitelezésnek köszönhetően a megye történelme szórakoztató módon tárul fel az említett 

világnyelveken beszélő olvasók előtt is. Könyvtárunk kapott is Tőle ajándékba atlaszt, mely kölcsönözhető.                                                

Kali Erika interaktív előadásában betekinthettek 

a résztvevő diákok a méhészet titkaiba. Csodálhatták 

a méhek szorgos kitartó munkáját, hogyan készül a 

méz és mire jó? Miért egészséges? A méhészeti 

eszközöket is kézbe vehették, majd különböző méz 

fajtákat is kóstolhattak. Ezúton is köszönjük 

Erikának a bemutatót. 

Játékos angol foglalkozás indult el Kali Erika vezetésével az 

érdeklődő ovisoknak és kisiskolásoknak 4-5 fős csoportokban. A  

vidám játékos hangulatban könnyen és gyorsan megtanulják a 

szavakat és mondatokat.  

 

 Az óvodások képességfejlesztő kutyás terápia foglalkozáson 

vehettek részt a Csiga - Biga Mozgás- és Képességfejlesztő 

Alapítvány közreműködésével. 

Az óvodásokkal,         

ez alkalommal a 

népmesék közül a 

Sündisznó 

népmesét    vetítettük Könyvtár-mozi keretében, majd el játszottunk 

néhány részletet. Ezután az óvó nénik közreműködésével 

megbeszéltük a mese tanulságait, végül a mese főszereplőjéről 

rajzot színeztünk. 



 

 

Az Országos Könyvtári Napok eseménysorozata csatlakozik a Családok évéhez, melynek középpontjában a CSALÁD áll. 

Farkas Fruzsina vetítéssel egybekötött előadásában a harmonikus családi élet feltételeiről hallhattunk. Ezúton is 

köszönjük szépen az értékes és szívhez szóló előadást, hogy mit jelent Isten jelenléte a családi fészekben. A hittan órákon tanult 

értékeket elsősorban a Családban kell megélni a gyerekeknek, ahol a megalapozott jellemük fejlődhet az óvoda és iskola 

közösségekben. Ehhez a legfontosabb a szülői minta, a közösen együtt töltött családi esték, a közös munka, a közös programok. 

„Azok a szülők, akik sok erőt, türelmet és szeretetet építettek be gyermekeik életébe, ennek az építésnek ők az első élvezői.”    

Az előadás után a gyerekek nagy örömmel rajzoltak szíveket a saját családjukat szimbolizálva, színezve, magokkal díszítve, majd 

boldogan vitték szüleiknek. 

Az Országos Könyvtári Napok Családbarát programjait havi rendszerességgel folytatjuk a Könyvtárban helyi és vidéki előadók 

meghívásával, közös beszélgetésekkel, melyekre szeretettel várjuk majd a családokat a következő havi Hírmondóban 

meghirdetésre kerülő időpontokban, hiszen ezek az együtt töltött idők is maradandó értéket, élményt nyújtanak a Családoknak. 

 

Az iskolások a nyári élményeikről készítettek szép rajzokat, melyeket kiállítottunk a Művelődési Ház folyosóján, így az Idősek 

Napján is még gyönyörködhetünk az alkotásokban. Osztályonként értékeltük az alkotásokat. Mindenki kapott ajándékot, a legjobb 

rajzokat készítők pedig könyveket, kisebb tárgyakat is kaptak, - a Megyei Könyvtár, a helyi Önkormányzat és a helyi könyvtár 

dolgozói támogatásával. Néhányan verset is írtak a nyári élményükről, amelyeket még külön díjaztunk.  

Az októberi könyvtári hét kreatív témaköréhez kapcsolódva, Idősek Napjára készített minden tanuló ajándékot a 

község idősei számára, melyeket majd az Idősek Napja helyi rendezvényen fognak átadni személyesen. 

 

 

 

 

 
 

Köszönjük szépen az óvónők és a pedagógusok együttműködését, segítségét az Országos Könyvtári Napok programjainak 

megvalósításához, sikeréhez, hiszen nélkülük nem valósulhattak volna meg az alkotások. 
Köszönjük a helyi előadók értékes előadásait, a Megyei Könyvtár támogatását a vidéki előadók fogadásához helyi könyvtárunkba. 
Köszönjük a helyi Önkormányzat anyagi támogatását a programokhoz. Köszönöm szépen Keserű Eszter és Kódiás Erika ötleteit és 
sok-sok segítségét. További képek az októberi közösségi programokról és eseményekről a facebookon a Felsőnyék Kulturális 
Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán megtekinthetőek.                                                             Pere Rudolfné, közösségi munkás                               



 

 

 

 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi ülésén hallgatta meg a már egy éve a 

települést ellátó Dr. Kocsiscsák Béla háziorvost, a háziorvosi szolgálat működéséről, a faluban élők 

egészségügyi helyzetéről. A doktor úr szívesen dolgozik a faluban, elégedett a betegekkel, hiszen megtartják, 

amit mond. A statisztikai adatok alapján a legtöbben magas vérnyomás betegségben szenvednek. A doktor és 

asszisztense a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozzák.  

A védőnő is beszámolt a testületnek munkájáról. Ebben az évben megújult rendelőben folytathatja munkáját. 

Greksza Lejla védőnő az ülésen elmondta, hogy nagyon örül, hogy nőtt a kismamák száma, várhatóan 

magasabb lesz az születések száma, mint az elmúlt évben. Adminisztrációs terhei is nőttek, és a védőnő hiány 

miatt helyettesítést is vállalt Nagyszokolyban. Ő is a szűrővizsgálatok szükségességét hangsúlyozta. 

Elmondta, hogy a gyermekorvos nagyon nagy segítség mind az ő, mind a háziorvos munkájában is. A 

szülőknek is nagy megnyugvás a doktornő havi egy alkalommal történő rendelése. Fogadja a beteg gyerekeket 

is. Nagyon jó az együttműködés mindkét orvossal. 

A Képviselő-testület 2019. évre is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6. 

Az önkormányzat ebben az évben is sikeresen pályázott a szociális tűzifára. A testület az októberi ülésén 

alkotja meg rendeletét a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól, majd azt követően feltehetően 

novembertől a hivatalban lehet nyomtatványt kérni az igényléshez. 


