
 

 

Felsőnyék hírmondó 

KÖZÖSSÉGI LAP 

 

2019. június.     „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.                      

56. szám.               Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)                                                                                                                                         

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

Önkormányzata 

Könyvtári programok: 

 Magyar Film Napja 

ünneplése április 30-án. 

A Pál utcai fiúk kötelező olvasmány 

vetítésével csatlakoztunk a program 

sorozathoz a IV. osztály tanulóival. 

 

 Május 22-én „Irodalmi barangolás – Mátyás király birodalmában” – a IV. osztály tanulóival Takácsné 

Szántó Klára közreműködésével könyvtári óra keretében. 

  

 

 

  

 

 

                                             Mesetarisznya.                Királyi tippelő.                 Könyvvadászat. 

 Bábszínház az óvodásoknak Boglári Tamás közreműködésével május 21-én. A tűzmanó mese. 



 

 

 Könyvtár Mozi a IV. osztály tanulóival május 29-én_Mesék Mátyás királyról: 

 

 Könyvtár Mozi az óvodásokkal május 30-án_Ludas Matyi: 

                         

 

 

 

 

 

 

 Könyvtári rajzpályázat nyertesei:  

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által tolna megyében – alsós tanulóknak - meghirdetett rajzpályázaton sikeresen szerepeltek 18-

an a megyéből. Közülük felsőnyéki tanulók: Első osztályból: Horváth Hektor és Németh Zoltán, a harmadik osztályból: Hier 

Norman. Gratulálunk nekik a felsőnyéki könyvtár és az iskola pedagógusai nevében! :) 

A jutalom számukra a megyei könyvtártól egy székesfehérvári kirándulás volt június 4-én. Délelőtt 

megnézték a Játékmúzeumot, majd városnézés volt. Ebédet 

is kaptak. Ebéd után a Bory várat látogatták meg. A tolna 

megyei kis csapat felejthetetlen élményben vehetett részt.  

 

Mesés kiskertek 

 

Köszönjük szépen a lehetőséget a megyei könyvtárnak! 

Köszönjük a szép fényképeket Hier Normannak! 

További képek megtekinthetőek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán. 

Sikerükhöz külön köszönjük Simon Gábor és Nagyné Rapatyi Julianna segítségét a könyvtár látogatásban és a rajzok elkészítéséhez 

a biztatásban. Köszönjük Simon Gábor tagiskola vezetőnek a segítségét, hogy a kis tanulókat elvitte Mezőszilasig, hogy onnan a 

kiránduló csapathoz tudjanak csatlakozni és ment is értük saját autójával. 



 

 

Örömmel értesítette könyvtárunkat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár arról is, hogy az általa Tolna megyében meghirdetett „Olvasni 

menő!”- pályázaton sikeresen szerepeltek 20-an a megyéből. Közülük a felsőnyéki tanulók: Nyolcadik osztályból: Felhősi Diána, 

hetedik osztályból: Toldi Dzsenifer és Raffael Vanessza, a hatodik osztályból: Hier Dominik. Gratulálunk nekik a felsőnyéki 

könyvtár és az iskola pedagógusai nevében! :) 

A jutalom számukra a megyei könyvtártól egy 

veszprémi kirándulás volt június 3-án. Délelőtt 

városnézés volt Veszprémben. Ebédet is kaptak. Ebéd 

után Balatonfűzfőre utaztak a Balatoni Bob 

Szabadidőparkba, ahol bobozhattak a gyerekek. 

Felejthetetlen élményben részesült a tolna megyei 

kiránduló csapat. Köszönjük szépen a lehetőséget a 

megyei könyvtárnak! 

Sikerükhöz külön köszönjük Simon Gábor segítségét, 

biztatását, és az utazásban az Önkormányzat 

segítségét, Sári Gyula személyében, a Dégi 

benzinkútig való jutásban a kiránduló csapat 

eléréséhez. 

Köszönjük a fényképeket Hier Dominiknak! További képek megtekinthetőek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári 

Információs Oldalán. 

 Nyári programok a könyvtárban: július 1-től!  

A programokra június 26-ig lehet jelentkezni személyesen, vagy telefonon (30-862-6408) Pere Rudolfnénál. 

 Délelőttönként:  

- hétfő: könyvtár-mozi: filmvetítés + a témához kapcsolódó kreatív foglalkozás  
                                 8:00 – 10:00-ig: iskolásoknak, 10:00 – 12:00-ig: óvodásoknak 

- kedd: játszóház - 8:00 – 10:00-ig: iskolásoknak, 10:00 – 12:00-ig: óvodásoknak 

- szerda: kézműves foglalkozás - 8:00 – 10:00-ig: iskolásoknak, 10:00 – 12:00-ig: óvodásoknak 

- csütörtök: zenés foglalkozások - 8:00 – 10:00-ig: iskolásoknak, 10:00 – 12:00-ig: óvodásoknak    

 Délután: hétfőtől – csütörtökig 16:00 – 17:00 óráig: könyvtári szolgáltatások, kölcsönzés! 

Június 21 – A zene ünnepe 

A zene ünnepe hagyományosan egy politikamentes megmozdulás, küldetése, hogy minél többen, minél több helyen 

ünnepeljék együtt a zenét – közös zenéléssel, ingyenes koncertekkel. Az 1982-ben született francia 

kezdeményezéshez 1995-ben csatlakozott Budapest, ma már több mint száz országban tartanak rendezvényeket a 

zene ünnepén, Európán kívül is. 

Miért jó énekelni? – Az éneklés pszichés vonatkozásai: Összességében elmondható, hogy a zenetanulás előnyösen 

hat a figyelmünkre, koncentrációnkra, memóriánkra, kommunikációnkra, kifejezőképességünkre, logikánkra, téri 

tájékozódásunkra, mozgáskoordinációnkra, időszervezésünkre, idegen nyelvek tanulására és matematikai 

képességeinkre. A zenei képzés továbbá növeli a kreativitásunkat, problémamegoldó- és alkalmazkodóképességünket, 

önbecsülésünket, belső kontrollunkat és emocionális érzékenységünket. A zenét tanulók ráadásul empatikusabbak, 

toleránsabbak és befogadóbbak is zenét nem tanuló társaiknál. 

Szerző: Dervalics Dóra, pszichológus 

Részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/23681/enekles-psziches-vonatkozasai 

Tisztelt Lakosság! 
2019. május 1-től ismét lehetőség van a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylésére, melynek költsége 1000 Ft 

/ 3 hónap. 
Bővebb tájékoztatásra és jelentkezésre Kardos Ágnesnél van lehetőség személyesen, 

 vagy a 06-30/825-4404 telefonszámon. 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/23681/enekles-psziches-vonatkozasai


 

 

Lehetőség! 

Ha valaki szeretne a háza elé ilyen virágládát, és vállalja, hogy minden évben virágot ültet 
bele, s azt gondozza, megrendelheti Egyedné Ilikénél. 

Természetesen a láda INGYENES! Kihelyezés: feliratkozási sorrendben. 
SZÉPÍTSÜK KÖZÖSEN KÖRNYEZETÜNKET! 

2019. június 13 - án csütörtökön 
Felsőnyék Önkormányzata elektronikus hulladékot gyűjt. 

Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék a CBA üzletben, akinek van ilyen használhatatlan, de még egészben lévő (nem 
szétszedett) háztartási gépe, vagy számítástechnikai eszköze.                                                                                                                                            

Szállítási időpont egyeztetés: Egyedné Ilikénél 

 

Önkormányzati hírek: 

Nyertes pályázataink kivitelezése folyamatban van. Határidő módosítások miatt, az átadások időpontjai későbbre 
tolódnak. 
Eddig egyetlen pályázatunk fejeződött be, az egészségház! 
Az orvosi rendelő lesz a következő, ami elkészül, most kettő méter magasságig becsempézik a falakat, elrendezik, 
parkosítják az udvart, és a tervek szerint, kettő db fát ültetnek. 
Óvoda ígéret szerint a konyhával együtt a nyári szünet végére elkészül. 
Önkormányzat épületének színezése, és az udvar térkövezése hamarosan elkezdődik. Az ebédlő és a piactér 
kivitelezése addig nem lesz elindítva, amíg a többi munka nem fejeződik be. 
Magyar faluprogramos pályázatainkat beadtuk. Tervek szerint megújul a védőnő szolgálati lakása, harminc millió 
forintból. Pályázunk a kultúrház előtere, és a vizesblokk, felújítására. Temető szépítésére, kerítés, urnafal építésre. 
Orvosi rendelő berendezésre, műszerezettség fejlesztésére, és harmadszor is beadtuk az iskolaudvarba tervezett, 
műfüves pálya terveit. 
Kérem a lakosságot, a háza előtti füves részeket kaszálja le, tartsa rendbe, mert az önkormányzat két embere nem 
győzi az összes területet lekaszálni. A parkokat és temetőt, a központot el tudjuk végezni, de a többit nem. Ha azt 
szeretnénk, hogy szép rendezett legyen településünk, akkor tegyünk is érte. Előre is köszönöm a segítséget, és látom, 
tudom, hogy sokan a lakosság közül ezt eddig is természetesnek vették, rendbe tartották környezetüket, szépítették, 
élhetőbbé tették falunkat.  
Köszönöm!                                                                                                                                  Debella László, polgármester 

 
Szeretettel ajánljuk a lakosság figyelmébe Balogh Béla könyvét, mely kapható Egyedné Ilikénél: 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


