
 

Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP                              
 

2017. április.        „Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik.                                                                                                                                                                                                                  

30. szám.                    Ha nincs szeretet, mindegy mink van, az sosem lesz elég.”  (Dan Millman).        Közösségépítés 

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor és 
Felsőnyék Község Önkormányzata   
 
MOZZANATOK A KÖNYVTÁR MÁRCIUSI ESEMÉNYEIBŐL 
          Egészségnap – A víz világnapja alkalmával – Greksza Lejla védőnő előadása 
vetítéssel szemléltetve, majd közös beszélgetéssel és ötletes kézműves 
foglalkozással kiegészítve. melyen a nagy csoportosok és a 2. osztályos tanulók 
aktívan és élvezettel vettek részt. 

 
Március 21-i költészet világnapjához kapcsolódva két iskolás csoport és két felnőtt osztott meg velünk vers idézetet, melyet forró 
kávéval, ill. az iskolásoknak forró csokival köszöntünk meg. 
Az iskolások közül a tanult verseikből: 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Arany János: 
Családi kör, József Attila: Mama, Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal, és az Alföld – című      

versekből idéztek, majd néhányan tanulságos idézeteket osztottak meg. 
              Fojtek Petra idézetei: 
„Kevés ember van, aki nem válik érdekesebbé, ha elhallgat.” (Mary Lowry) 
„Azon járjon az eszed állandóan, amit el akarsz érni, ne pedig, amitől félsz.” (Brian Tracy) 
              Boczor Andrea idézete: 
„Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot, 
magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot,  
bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad, tekintetet szembenézve, éjt meg nappalt soha félve, 
kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet!” (Balogh József) 
                                                                                                                Köszönjük az elhangzott szép idézeteket mindenkinek! 
                                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Az Internet Fiesta programsorozathoz kapcsolódva március 27-29-ig, 3 alkalommal szerveztünk az iskola és óvoda 
együttműködésével utazáshoz kapcsolódó programot. Az iskolások részére úti élménybeszámolót, a nagycsoportosokkal virtuális 
sétát tettünk az internet segítségével a világ legszebb tájaira, majd megbeszéltük a különböző járművekkel az utazási 
lehetőségeket. A kiscsoportosokkal Mini Manó kalandjaival utaztunk a mesék földjén, majd a könyvtári könyvek segítségével az 
utazási szabályokat beszéltük meg.  

 
További képek a facebook Felsőnyék Kulturális és Könyvtári Közösségi Oldalán megtalálhatóak minden közösségi eseményről. 



 

 

ÁPRILISI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN 

 
 Április 6-án 10:00 – 11:00 – Egészségnap - Az egészség világnapja alkalmából - Greksza Lejla 

helyi védőnőnk vetítéssel egybekötött előadása. Célcsoport: 5. és 6. osztály tanulói. 

 Április 11-én 10:00 – 11:30 – A magyar költészet napja alkalmából - író-olvasó találkozó -   

Telegdi Ágnes írónővel. Ó, azok a csodálatos állatok sorozata és a hozzájuk kötődő 

interaktív, projektoros vetítéssel egybekötött előadása és kapcsolódó kézműves foglalkozás, 3D 

képek készítése a gyerekekkel. Célcsoport: 3. 4. és 5. osztály tanulói. 

 Április 14. – A könyvtárosok világnapja 

A könyv minden ember éltében fontos szerepet játszik 
Az olvasás a műveltség alapja 

Reklám – sújtotta világunkban az olvasás és a könyv nincs reflektorfényben. Legyőzik az erőszakosabb ellenfelek. Folyamatosan 
az internet,  a mobiltelefon, az autó, a kávé és csokoládé fontosságát hirdetik a képernyőkön, és szinte erdőket takarnak el az 
óriási reklámplakátok.  

Az olvasás szeretete, a tudásvágy és a kíváncsiság színtere a könyvtár. 
Könyvet kézbe fogni, elolvasni, átlapozni még mindig sokaknak – gyermeknek, fiatalnak, idősnek - személyesebb és 

bensőségesebb élményt ad, mint az internet, vagy az elektronikus könyvek. Helyi Könyvtárunkban mindenki megtalálhatja az 
érdeklődési körének megfelelő könyvet. 

Minden kedves nyéki lakost szeretettel várunk, csatlakozzon az olvasótáborunkhoz, hiszen a helyi 
könyvtár a mi közösségünket szolgálja. 

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres olvasásra. 

Aki rendszeresen olvas, sikeresebb lesz az iskolában, a munkahelyén és az életben. 

 

 

Áprilistól indul új ingyenes könyvtári szolgáltatásunk! 

KÖNYVTÁRMOZI – szolgáltatásunk gyermek, ifjúsági, felnőtt és Családi témájú, ill. nosztalgia filmek 

vetítésére ad lehetőséget ingyenesen. A filmvetítés után lehetőség lesz megosztani tapasztalatainkat, régi és új 

élményeinket a vetített témával kapcsolatban, majd könyvajánló, azután akár zene hallgatás vagy kézműves 

foglalkozás is kapcsolódhat igény szerint a közösségi élmény kiteljesedéséhez. 

A facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán lesznek láthatóak az engedélyezett, 

vetíthető filmek. Kérjük a lakosságot, hogy amelyik filmet szívesen megnéznék, legyenek szívesek a közösségi 

oldalunkon kommentbe megjelölni: „érdekel”, - így azokat fogjuk vetíteni, - és amelyik már adott vetítési időponttal 

szerepel, azt kérjük jelölni azoknak, akik megnézik: „ott leszek”, - mert ezen információk alapján könnyebben tudjuk 

szolgálni a lakosság érdeklődési körét. Minden könyvtári szolgáltatás igénybevételéhez, (a KÖNYVTÁRMOZI is) - 

szükséges beiratkozni! A beiratkozáskor kapott olvasójegyet minden könyvtári szolgáltatás alkalmával kérjük 

hozni a könyvtárba, amelyen nyilván tartjuk a könyvtári használatokat (kölcsönzéseket, internet használatot és egyéb 

szolgáltatásokat) személyre szólóan a könyvtári szabályzat előírása szerint, a statisztikai jelentésekhez és a könyvtári 

nyilvántartások vezetéséhez.  

                                                           Minden érdeklődőt szeretettel várunk a filmvetítésekre!  
                                                                                                            Szabó Viktor, KÖNYVTÁRMOZI felelős vezetője   



 

 
                                                                              

   Április 26-án 11:45 – 13:00 – KÖNYVTÁRMOZI – Mesék Mátyás királyról 

Filmvetítés: Mátyás király Gömörben, A nekeresdi bírók 

Első szolgáltatásunkat az iskolás csoport 4-5 osztályos tanulói élvezhetik majd a - Megyei Könyvtár 

munkatársa, Nemes Rita interaktív előadásával. A bemutató filmvetítés és a témához kapcsolódó zene 

hallgatás és kézműves foglalkozás várható eredménye: ismeretek bővítése Mátyás királyról és a reneszánsz 

korról. 

 

 Április 27-én 10:00 – 12:00 – lesz a 

következő találkozónk, melyre ismét 

szeretettel várjuk a mamákat-babákat! 

 

 

 

A márciusi találkozón, amíg az anyukák ünnepi zene hallgatása 
mellett ünnepi díszeket készítettek, ez idő alatt a babák együtt 
játszottak a gyermek kuckó részben. 

                                                                                                                         Greksza Lejla, védőnő és a Könyvtár munkatársai 
 

A testület márciusi ülése 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi ülésén számolt be jegyző a helyi adóbehajtás 

tapasztalatairól. Beszámolási kötelezettségét jogszabályok írják elő. Felsőnyéken 2016. évben három helyi adónem, 

illetve átengedett központi adó volt hatályos. Ezek a magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó, és 

átengedett központi adóként a gépjárműadó. További feladatot jelentenek az egyes adónemekhez kapcsolódó általános 

adónemek, ezen kívül a megszűnt, valamint valamely törvény szerint önkormányzati feladatot jelentő adónemek. 

Ilyenek a késedelmi pótlék, bírság, egyéb bevételek, idegen bevételek, államigazgatási eljárási illetékek. A 2016. 

évben Felsőnyéken bejelentett 266 gépjármű után 3 319 670,- Ft bevétel származott, ennek azonban csak 40 %-a 

marad helyben, a többit a központi költségvetésnek kell utalni. A kommunális adózók száma 520 fő, a bevétel pedig 

4 479 924,- Ft volt. Tovább emelkedett az iparűzési adózók száma az előző évi 70 főről 75 főre. Ebből az adónemből 

4 656 643,- Ft összegben származott bevétele az önkormányzatnak. Településünkön a helyi adóbevételeknek jelentős 

szerepe van a költségvetés egészében. Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásban jelentős, de nem 

elhanyagolható a szerepe a kötelező feladatok ellátásában is. Ennek megfelelően egy-egy adóbevétel szempontjából 

kimagasló, vagy éppen gyengébb év meglehetősen nagy súllyal bír a település gazdálkodásában. Bár az 

önkormányzati adóhatóság mindent megtesz az adótartozások behajtása érdekében, az eljárás sikeressége nagyrészt 

nem az adóhatóságon múlik. Ahogy az adózói kör anyagi helyzete és fizetőképessége észrevehetően romlott az utóbbi 

időszakban, úgy válik egyre nehezebbé az adótartozás behajtása. A fizetési morál településünkön továbbra is 

viszonylag jó, bár ebben is valószínűsíthető kismértékű visszaesés; az „adó nem fizetést” inkább a fizetésképtelenség 

vagy nehéz anyagi helyzet okozza. 

Az elmúlt hetekben két olyan eset is történt a faluban, amikor szükség volt a tűzoltók gyors megjelenésére, 

szakértelmére, segítségére. Mindkét alkalommal a Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ért ki 

elsőként a segítségnyújtásra, jelentősen megelőzve a siófokiakat. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. 

évi költségvetése terhére 50 ezer forint támogatást nyújt az egyesületnek. 

                                                                                                                                                          Szabó Márta 
                                                                                                                                                               jegyző 

 



 

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! 

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

Polgármester beszámoló 

Ígéretünkhöz híven a térkő, betonelem gyártó gép elkészült, működik. Folyamatosan készítjük a 10x20 cm-
es térköveket. 
 
A faháznál rendbe tettük, kibetonoztuk az előtte húzódó árkot. A padkát átalakítjuk, hogy a víz le tudjon 
folyni. A járda felőli oldalára korlátot készítünk, a balesetveszély csökkentésére. 
A közterületeken az évek folyamán óriásira nőttek az eltelepített fák. Ez folyamatosan problémát jelent, 
mivel megemelik a járdát, bedöntik a betonozott árkot, elszáradt ágai balesetveszélyesek. Kivágásukat 
megkezdtük. 
 
A szemétszállítást a Dél-Kom Kft. helyett a Vertikál Zrt. berkein belül működő Alisca Terra Kft. fogja végezni. 
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). Az üvegeket 
a faluban kihelyezett konténerekben lehet továbbra is elhelyezni. Jó hír, hogy a temetőben is lesz két nagy 
szemetes konténer, amit rendszeresen ürítenek. Így megoldódik az ott felhalmozott hulladék (műanyag 
koszorúk, üvegek stb.) elszállítása is. 
 
Megkezdődtek a kerti munkák, fűnyírás, veteményezés.  
 
Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy kertjét, udvarát mindenki 
tartsa rendben. Készüljünk együtt a húsvéti ünnepekre. 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! 
 
                                                                               Debella László 
                                                                                Polgármester 
 
 


