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

Könyvtári hírek: 
Tisztelt Lakosság!  
A lezárások miatt nem volt lehetőség programokat szervezni. A Művelődési Házat és a Könyvtárat 
is hosszú ideig zárva kellett tartani, így a közösségi ünnepnapokat, jeles napokat sem volt 
lehetőségünk együtt megünnepelni.  
Ezért online formában emlékeztünk meg egy-egy ünnepről, eseményről a FB Felsőnyék Kulturális 

Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán, továbbá a Felsőnyék Értékei csoportban feltett, ünnepi videókból, és a 
különböző felújítási, falu szépítési eseményekről vehettünk hírt. Akinek van internete, azok részére lehetőség volt részt 
venni ezeken az online eseményeken, illetve követni az oldalt. 
A járvány ideje alatt a Hírmondó is csak kevés számban lett szerkesztve, évente 2-3 újságot jelentettünk meg, inkább 
beszámoló jelleggel. Kérjük, a tervezett eseményekről a plakátokat, meghívókat keressétek a FB Felsőnyék Kulturális 
Közösségi és Könyvtári Információs Oldalon és a CBA üzletnél kihelyezett plakátokon! 
 
 
Az online térben megemlékeztünk:  
 
Január 22-én a Magyar Kultúra Napjáról, melyet nemzeti himnuszunk „születésnapján” ünnepelünk.  

Ez alkalmat adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak. Az 
online térben felkínált oldalak segítségével a kultúra értékeiről, a magyar nyelv szeretetéről 
találhattunk szép példákat. Megtekinthettük a Budakeszi magyar himnusz szobrot és 
meghallgathattuk a magyar himnusznak a harangjátékát. Végül meghallgathattuk Kölcsey Ferenc 
költeményét Erkel Ferenc zenéjével (1903-ban lett az ország törvénybe foglalt himnusza) a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar előadásában.  
„A kultúra hordozóinál az érték úgy terem, mint a természetben: önzetlenül, gazdagon és 
bárkinek.” (Legány Dezső) 

 
Március 18-25 között az országos Internet Fiesta online sorozathoz kapcsolódott könyvtárunk is. 

2021-ben már 22. éve annak, hogy márciusban a könyvtárak készülődnek az Internet Fiesta 
programjaira. Az első Fiesta óta az internet mindennapjaink részévé vált. Ma a rendezvények 
célja a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása. 
A FB Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán a helyi könyvtár szervezésében lehetőség 
volt csatlakozni többféle online programhoz.  

A programokhoz a - hozzászólásoknál - választ adók nevei közül sorsolással húztunk nevet. A szerencsés személy Hier 
Norman lett, aki 5000 Ft-os ajándékcsomagot vehetett át a CBA üzletben. Keserűné Orsolya minden témához elsőként 
szólt hozzá helyesen, ezért meglepetésként egy doboz bonbonnal jutalmaztuk.  
Köszönjük, akik a hozzászólásaitok által aktívan részt vettetek a programban! 
Köszönjük az ajándékcsomagot Felsőnyék Község Önkormányzatának, Egyed Tiborné Ilikének, aki összeállította a 
tartalmát! Külön köszönöm szépen Simon Gábor Igazgató Úr segítségét, a sorozat záró programjához: a prezentáció 
elkészítését!  
 

 
 



FÖLD NAPJA _ 2021. április 22. 
Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 

fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik 
meg. “És te mit tehetsz? Sokat. Építs közösséget! 
Zöldítsd környezetedet! Ültess fát! Termelj 
haszonnövényeket! Komposztálj! Éheztesd a 
kukát! Szigetelj! Közlekedj közösen! Ne vásárolj 
csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts 
környezetbarát szerekre. Félkész, kész helyett 
egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit… ajándék 
a környezetnek, egészségednek. Minden héten.” 
– Föld Napja alapítvány. https://csakamentes.hu/fold-napja-tiszta-levego-a-rendezvenyek-helyett/ 

A Felsőnyéki Polgárőr Egyesület 2021.04.23-án szemétszedésre hívta a faluban élő és a falunkért tenni akaró 
embereket. Köszönjük minden résztvevő közreműködését településünk szebbé tétele érdekében! 
Az online térben kerültek kiállításra az iskolások Föld napja versekhez készült rajzai, hogy felhívjuk a figyelmet a Föld 
védelmének fontosságára. 
 

Anyák Napja alkalmával egy-egy köszöntő levelet küldött minden házhoz az Önkormányzat, és az online 
térben emlékeztünk meg köszöntő dallal, és anyák napi kreatív ötletekkel az ajándékozáshoz. 

 
Madarak és Fák Napján szintén online térben, a FB Közösségi Oldalon versekkel, mondókákkal, dalokkal gondoltunk 
a jeles nap üzenetére. Nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarak és a fák védelmére! A hétköznapokon is 
figyelnünk kell "hallgatag" és "énekes" társainkra. Nemcsak azért, mert a fák oxigént termelnek, port szűrnek meg, 
vagy a városokban a zajvédelemben is fontos szerepük van. Nemcsak azért, mert a színes, gyönyörű madarak éneke, 
a fák zöldje nyugtatja az embert. Azért is, mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja a mindenen 
uralkodni vágyó ember! 
 

Májusban a Közösségek Hetéhez kapcsolódva a FB Közösségi Oldalon meghirdettük a lakosság 

részére „Felsőnyéki ízek recepttárba” nagyszüleink receptjeinek gyűjtését. 
Szinte minden család tarsolyában maradtak fent receptek a dédszülők, nagyszülők korából. Ellesett 
praktikák, személyes történetek, sosem feledett illatok, ízek. 

Osszátok meg velünk emlékeiteket, családi receptjeiteket! 

Egész évben várjuk a képeket, történeteket, recepteket, melyeket a FB Felsőnyék 
Kulturális Közösségi Oldal hozzászólásnál is be lehet írni, vagy személyesen a könyvtárba 
át lehet adni! 
 

Júliusban a nyár nemcsak a meleget hozta meg, hanem a lehetőséget arra, hogy ismételten találkozzunk! 
A nyári szünetben a korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van szerdai napokon a nyári 
kézműves foglalkozásokon alkotni, csütörtöki napokon könyvtár mozi vetítésre várjuk az 
óvodásokat és minden érdeklődő gyermeket.  
 

https://csakamentes.hu/fold-napja-tiszta-levego-a-rendezvenyek-helyett/


Közművelődési közösségfejlesztési terveink: 
2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával, segítségével Felsőnyék közművelődési 
tevékenységét szeretnénk aktívvá tenni a közösségfejlesztés módszereivel. Célkitűzéseink: ifjúsági klub létrejöttének 
segítése, a megszűnt baba-mama klub, a nyugdíjas klub, és a megszűnt hagyományőrző közösségek újraélesztése és 
új művelődő közösségek támogatása. A régebben kedvelt sportok és további igények szerintiek felmérése, szervezése. 
A település értékeinek további feltárása a lakosság aktív bevonásával. Ezek segítéséhez életút interjúk készítése az 
idősek tapasztalatainak megmentésére és továbbadásra a fiatalok részére. 
Fenti közösségfejlesztési célok által az ifjúság részére a társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, az egész 
életen át tartó tanulás elősegítése, az életminőség javítása a településen, valamint a kulturális örökség helyi védelme. 
Célunk továbbá mindenki számára biztosítani a közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét. 
Fentiekhez első lépésként felkerestem általam ismert, a település közösségi életében régen aktívan részt vevő 
falutársaimat, akiket felkértem önkéntes segítőként a fentiek megvalósítása érdekében. Azaz, hogy összetartó, a 
településünk minden lakótársát megbecsülő, a falunkért tenni akaró közösségeket szervezzünk az idős és fiatal 
korosztályból is. 
A helyi idős korosztály összefogását, a megszűnt nyugdíjas klub újra élesztését megtisztelő kérésemre Kiss Mária 
vállalta el, aki sokáig volt népdalkör és néptánc vezetője, aki aktívan tevékenykedett a közösség kulturális életében 
nyugdíjas koráig. Ezért, hagyományőrzésként újra a „KÉKIBOLYA” nevet választottuk. Így lett Kékibolya Nyugdíjasklub 
a neve az újjá alakuló idősek klubjának. Ezúton is szeretném megköszönni Marikának, hogy vállalásának első lépéseit 
már a megbeszélésünk hetén megvalósította. Igyekezett minden olyan idős társunkat felkeresni, akikről tudta, hogy 
egészségi állapotuk és lehetőségük megengedheti, hogy havonta egyszer eljöjjenek a Művelődési házunk nagy 
termébe közös találkozásra, beszélgetésre, hogy feltöltődjenek, hogy életet adjunk az éveknek a találkozások által is. 
Körülbelül 30 falutársunk mondott őszinte örömmel igent Marikának a nyugdíjas klub látogatására. Szeretnénk felhívni 
azon kedves idős falutársaink figyelmét is erre a lehetőségre, akiket nem értünk el, hogy nagy szeretettel várjuk minden 
szép korú társunkat a találkozásokra! 
A kellemes találkozások mellett szeretnénk megtisztelni időseinket egy nagy közösségi célunk megvalósulásának 
segítésében, mégpedig a helyi értékek feltárásában, a hagyományok megörökítésében, megbecsülésében, amit igazán 
csak ők tudnak nekünk átadni. Ezáltal is még aktív, építő tagjai lehetnek közösségünknek. 
Régi tervünk Felsőnyék történetéről írott könyv készítése, mivel ilyen könyvet még nem találtunk. Ehhez már évek óta 
folyamatban van falunkban régi fényképek gyűjtése (volt már kiállítás is).  
Az év elején rátaláltam az interneten az aktívan működő, Cseke Károly, helyi önkéntes által alakított – „Felsőnyékiek 
anno” – csoportra, aki a régi fényképek és régi dokumentumok gyűjtése által kitartóan tevékenykedik a helyi 
hagyományok, a régi értékek gyűjtésében, feltárásában. Mint, most megtudtam, a régi tárgyak gyűjtésében is a 
Falumúzeumunk részére. Ezért az első nyugdíjas találkozóra meghívtuk Károlyt is. Az alkalmon Pinczési Feri bácsi, aki 
a helyi értéktár bizottság tagja is, szintén ott volt, így már az első találkozón elindultak céljaink első lépései. E lehetőség 
aktivizálására levittem néhány régebben kiállított régi fényképet, és a Marika által hozott régi magnón a régi CD 
lemezekről hallgatott régi nosztalgia dalok mellé a régi fényképek igazi nosztalgia hangulatot teremtettek néhány 
táncos pár kíséretével. Majd jöttek a régi történetek, beszélgetések egy kis nassolás mellett, amellyel a helyi 
Önkormányzat támogatta a találkozót.  
Marika felajánlotta a régi Kékibolya népdalkör újra 
élesztésének lehetőségét is, amennyiben lesz legalább 4-5 
személy, aki csatlakozna e kezdeményezéshez, - hiszen a 
Marika által vezetett Kékibolya népdalkör és néptánc csoport 
is nagyon sok helyen szerepelt anno. 
Amíg az idősek nosztalgiáztak lent a nagy teremben, addig 
fent a könyvtárban már a helyi ifjúságból is ketten 
kapcsolódtak Károlyhoz, akik a Felsőnyék története albumhoz 
informatikai és egyéb segítséggel társultak. Így lépésenként 
megvalósulhat az idősek és fiatalok együttműködése. Bízunk 
benne, hogy ebben a munkafolyamatban az idősek át tudják 
adni az értékeket a fiataloknak. Kellemes hangulattal telt az 
első találkozó.  
 

A következő időpont: augusztus 29. vasárnap, 15:00 óra 
a Művelődési ház nagytermében, melyre szeretettel várjuk 

kedves nyugdíjas falutársainkat! 

 



Önkormányzati Tájékoztató! 

A veszélyhelyzetben törvényi felhatalmazás alapján a polgármester hozta meg a döntéseket a képviselő-testület 

helyett. Bár a veszélyhelyzet még tart, a jogszabályok lehetővé tették, hogy a testület június 15-e után ülésezzen. Mivel 

erre az évre nem készült a testületnek munkaterve, így az épp aktuális kérdéseket vitatták meg a képviselők. Először a 

polgármester a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról számolt be, és beszámolt a 2020. november 4. 

és 2021. június 15-e között hozott döntéseiről. Ez alatt az idő alatt a polgármester 53 határozatot hozott és 6 rendeletet 

alkotott.  

Csak néhány fontos ezek közül: Belső ellenőrzési terv elfogadása. Helyi Esélyegyenlőség Terv felülvizsgálata. Gazdasági 

program elfogadása. Dr. Zsoldos Sándor Béla háziorvos megbízása. Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíjak adása. A 

DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása – mely révén új cég látja el az orvosi ügyeleti 

feladatokat. Helyi Építési Szabályzat módosítása – lehetővé téve ezzel, hogy az óvoda mellé tornaszoba épülhessen a 

gyermekeknek. A jegyző által készített beszámolók elfogadása – a helyi adók behajtásáról, a Közös Önkormányzati 

Hivatal működéséről, a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a belső ellenőrzésről. A polgármester elköszönt Lakyné Dr. 

Sík Ágota fogorvostól, aki nyugdíjba ment. Jelenleg Dr. Szűcs Hajnalka helyettesíti őt az Iregszemcsei rendelőben. A 

polgármester támogatta a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes 

tulajdonba adásra felajánlott Felsőnyék külterület 047/2 hrsz. kivett szemétlerakó telep önkormányzati tulajdonba 

kerülését. Ugyanezzel a határozattal kérte Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt - t, hogy vagyongazdálkodási, stratégiai 

szempontú vizsgálatot követően legyen kedves a Felsőnyék 0152 helyrajzi számon felvett erdő, legelő megnevezésű 

12.7316 ha területű és a Felsőnyék 0156/7 helyrajzi számon felvett, erdő, legelő megnevezésű, 19.7926 ha területű 

ingatlanokat is a felajánlott ingatlanok közé emelni. Ezt csak Várhegyként ismerik a helyiek és évek óta folyik az 

egyezkedés, hogy állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerüljön. 

A polgármester elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését, és a 2020. évi zárszámadást, valamint megalkotta 

az alkoholfogyasztás szabályait a településen. A testület elfogadta a polgármester beszámolóját, az óvoda Szervezeti 

és Működési Szabályzatát, valamint pályázatot írt ki Magyarkeszi és Nagyszokoly Községek Önkormányzataival 

egyetértésben a fogorvosi feladatok ellátására.  

Július 27-én vendégül láttuk Süli János minisztert, országgyűlési képviselőt, akinek közreműködésével hivatalosan is 

átadásra kerültek az elmúlt időszak nyertes pályázatai révén megvalósult beruházások. Az eseményről az 

önkormányzat jóvoltából minden háztartás értesülhetett a Tolna Megyei Népújságból. 

 

Közszolgálati Felhívás 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 

egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 

gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
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2021. augusztus 4-én Figura Ede zenés meseszínház előadását láthatták a gyerekek a Könyvtárban! 

Vidám, zenés mese előadásában a tanulságos történetekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak, így különösen 
élvezetes és hangulatos volt a mese.  

Köszönjük a Megyei Könyvtár támogatását a program megvalósításához! 
 
 

 

 



 
 


