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2017.06.04-én a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében tartott 

Családi és Gyermeknapon szép létszámmal volt együtt a falu lakossága. 

Köszönjük mindenkinek a segítségét a rendezvény sikeres 

megvalósításához!                                                                          

Sávoli Lajos 

Kezeslábas báb előadáson vehettek részt 06. 26-án a babák-mamák és az ovisok a Könyvtárban  

Vidám, élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád volt a kutyussal, cicussal és más állatokkal. A műsorban ismerős 
tárgyakból, a gyerekek szeme előtt alakultak ki a bábok. Házépítés, egerészés és macskazene, a végén közös játék. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Könyvtári nyári családi programok 2017. július 3-tól! 

 Kézműves foglalkozások hétfői napokon 10:00 – 12:00-ig (ingyenes) 
A könyvtár munkatársai közreműködésével. 

 07.03-án – gyöngyfűzés, ékszer és kulcstartó készítés   

 07.10-én – képkeret készítés kagyló és CD lemez díszítéssel 

 07.17-én – ceruzatartó készítése többféle technikával 

 07.24-én – harisnyavirág díszek készítése 

 07.31-én – 3D papír hajtogatással hattyú készítés 

 08.07-én – „Mezit lábas tábor”program  

 08.14-én – díszek spatulából 

 08.21-én – só-liszt gyurmázás 

 08.28-án – rajzolás, festés   

                  A foglalkozásokhoz kaptunk anyagot, így lehetőség van ingyen részt venni! 

  Könyvtár-mozi szerdai napokon 10:00 – 11:00-ig (ingyenes)  
A könyvtár munkatársai közreműködésével. 
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

Magyar ifjúsági kaland filmsorozat 

- I. rész – Valódi oroszlánbőgés  

- II. rész – Kell egy véreb 

- III. rész – A tettes lépre megy 

- IV. rész – Éljen Bagaméri Elemér! 

- Augusztusban könyvtár-mozi igény szerint lesz, ezért kérjük a 

szülőket, Szabó Viktornak jelezzék, hogy melyik filmet néznék meg 

családiasan. Választható filmek: konyvtarmozi.hu oldalon találhatóak. 

 

 „Táplálkozz okosan az egészségedért!” - bemutatók kóstolóval csütörtöki 

napokon 14:00-16:00-ig! Greksza Lejla védőnő és a könyvtár munkatársai közreműködésével. 
Részletes tájékoztatók a bemutatók előtt egy héttel az interneten és a CBA melletti plakáton láthatóak! 

Táplálékod legyen gyógyítód! Ajánljuk: cukor betegeknek, étel allergiásoknak, emésztési 
problémákkal küzdőknek, szív és érrendszeri betegeknek, fogyó kúrázóknak, és nem utolsó sorban 
betegségek megelőzésére mindenkinek, minden korosztálynak. 

 07.06. - Miért jobb a teljes kiőrlésű liszt a „simánál”?  
 07.13. - Az olajos magvak táplálkozás élettani jelentőségei!  
 07.20. – Feledésbe ment gabonáink sok rétű felhasználása étrendünkben. 

 07.27. – Reggeli gyümölcsös gabonafélék sok féle választéka, készítése. 

 08.03. – Fogyasszunk sok salátát! Hozd el Te is kedvenc receptedet! 

 08.10. – Tippek változatos köretek készítéséhez. 

 08.17. – Cukorbetegeknek ajánlott ételek. 

 08.24. – Allergiásoknak ajánlott ételek. 

 08.31. – Emésztési problémákkal küzdőknek ajánlott ételek. Ételtársítás 

fontossága a jó emésztéshez! 

Örömmel fogadjuk, akik vállalnak bármelyik témához kapcsolódó bemutatót, vagy akik hoznak 

receptet vagy éppen tapasztalatból szerzett jó tanácsot az érdeklődőknek! 

Külön várjuk az anyukákat, - mivel az iskolai gyermek étkeztetésben is kötelezően előtérbe 

kerülnek a fenti ételek, - hogy minden családban a szülők is megismerjék és alkalmazni tudják 

mindennapi étrendjükbe otthon is ezeket az egészséges, tápláló és gyorsan elkészíthető ételeket. 

Minden bemutató alkalmával receptes könyvek bemutatása, könyvajánló. 

 

                                            Szeretettel várunk minden korosztályt! 



 

Iskolai rövid beszámoló a 2016/2017-es tanévfontosabb eseményeiről 

Esemény Leírás Támogatók 

A magyar nyelv hete Tanulóink változatos feladatokat oldottak meg 
(betűkártyák keresése, találós kérdések, 
rejtvények, ly és j-s totó, számok helyesírása, 
online nyelvi feladatlap…) 
A hetet a Kávészünet együttes megzenésített 
versek koncertje zárta. 

Az iskola szülői szervezete és a 
Felsőnyéki Általános Iskoláért 
Közalapítvány. 

Határtalanul 

 

7. osztályos tanulóink a magyarkeszi és 
iregszemcsei diákokkal közösen kirándultak 
Erdélyben.  
Meglátogatott települések: Nagyvárad, 
Kolozsvár, Torda, Torockó, Nagyenyed, 
Torockószentgyörgy, Gyulafehérvár, Déva, Arad 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Erdei iskola Hagyományosan 4. és 6. osztályos tanulóink 
töltöttek egy élménydús hetet a pacsmagi erdei 
iskolában. 

A Tamási Tankerületi Központ és a 
Felsőnyéki Roma Kisebbségi 
Önkormányzat. 

Művelődési házzal közös 
programok 

A tanév során 18 olyan programot valósítottunk 
meg, amelyben közreműködtek a művelődési 
ház dolgozói, (koncertek, irodalmi műsorok, 
meseszínház, könyvtár-mozi). 

A Tolna Megyei Könyvtár, az 
iskola szülői szervezete és a 
Felsőnyéki Roma Kisebbségi 
Önkormányzat. 

Farsang A farsangi jelmezes felvonuláson 44 tanulónk 
vett részt. Részükre a szülői szervezet 
kirándulást szervezett a tamási parkerdőbe. 

Az iskola szülői szervezete és a 
Tamási Tankerületi Központ. 

Úszásoktatás Tanulóink 9 alkalommal vehettek részt 
úszásoktatáson a tabi uszodában. Az oktatást 
úgy szerveztük, hogy minden érdeklődő tanuló 
részt vehessen a foglalkozásokon. 

Az iskola szülői szervezete és a 
Tamási Tankerületi Központ. 

Nyaralás 
Horvátországban 

Iskolánk 8 diákja nyaralt Opatijában 
(Abbáziában). Fő programunk volt fürdés a 
tengerben, de túrázás, játék, hajókirándulások 
is színesítették az nyaralást. 

A Felsőnyék Községi 
Önkormányzat és a Deák Ferenc 
Alapítvány. 

Labdarúgás  Az idei tanévben két csapattal vettünk részt a 
Bozsik programban.  

MLSZ 

                                                                                                          Ez úton is köszönöm a támogatásokat.   

                                                                                                                                                       Simon Gábor, tagiskola-vezető 

                               

             Abbázia                           Arad                                                                 Kolozsvár                
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Óvodánkról röviden… 
2016. szeptember 01-én 35 kisgyermek vette birtokba óvodánkat. Az új gyermekek fogadása folyamatosan történt. A 

nevelési év végére létszámunk 39 főre emelkedett. 

Nevelő-oktató munkánk jelentős hányadát a Kompetencia alapú oktatás programjára építjük. Fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermek szűkebb-tágabb környezetéről megtapasztalás útján szerezzen minél több élményt, ismeretet (kirándulások, 

családi gazdaságok megtekintése, szüret). A gyermekek egészséges fejlődésére is nagy hangsúlyt fektetünk: - védőnő, 

- háziorvos, - fogorvos közreműködésével. 

A már jól kialakított hagyományoknak megfelelően részt veszünk a falu rendezvényein: - Szüreti felvonulás, - Idősek 

napja, - „Kisfalunk karácsonya”, - Anyák napja, - Falunap. 

December 05-én megérkezett óvodánkba is a várva-várt Mikulás. A gyermekek dalokka,l versekkel készültek a jeles 

napra. A Mikulás az édességen kívül különféle fejlesztő játékokkal is meglepte gyermekeinket. 

Február 10-én került megrendezésre hagyományőrző jelmezbálunk. A jelmezbe öltözött gyermekek egységesen 

ajándékcsomagot kaptak. A jelmezbál bevételéből homokozó játékokat, labdákat vásároltunk. 

Június 09-én Ballagással egybekötött Évzárós ünnepséget tartottunk. 15 gyermek köszönt el az óvó néniktől, dadus 

néniktől, kispajtásoktól. Szeptember 01-jén ők már iskolások lesznek. Kívánunk nekik élményekben gazdag nyarat, 

kitartó tanulást az iskolában. 

A falu adta lehetőségeket az óvoda maximálisan kihasználja. Csoportjaink heti váltásban látogatnak a Könyvtárba, - 

könyvkölcsönzés, kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő filmek megismerése, Könyvtár Mozi, részvétel a 

Meseszínház előadásain.  

Régi vágyaink között szerepel, hogy óvodánk a beadott pályázatot elnyerje, külsőleg-belsőleg megújuljon. 

                                                                                                                                    Macherné Teplán Ágnes, óvodavezető 
                                                                                                                                                        

A tábor ideje alatt délelőttönként a Könyvtárban 

a 2016/2017-es tanévben – Bajer István rajztanár által vezetett rajzszakkörös tanulók – 

vászonra festett festményeinek kiállítása lesz. 

Szeretettel várunk mindenkit a csodálatos munkák megtekintéséhez! 



XXI. századi távközlési technológián szupergyors Internetet, TV-t, telefont hoz a TARR Kft. 

Felsőnyékre! 

Heteken belül megkezdődik Felsőnyéken annak az újgenerációs távközlési hálózatnak a kiépítése, 

amelynek kivitelezője hazánk legnagyobb 100%-ban magyar tulajdonú távközlési szolgáltatója, a TARR 

Kft. A cég ügyvezető igazgatóját, Tarr Jánost kérdeztük a részletekről.  

Mit lehet tudni a TARR Kft.-ről és a készülő fejlesztésről?  

A TARR Kft.-t édesapám 1990-ben alapította Szekszárdon, ahol jelenleg 

is található a székhelyünk. A 26 éve tartó folyamatos fejlesztéseknek és 

kiváló minőségű szolgáltatásainknak köszönhetően ma már 8 megye 

közel 300 településén több mint 100 000 előfizetőt látunk el vezetékes, 

és újabban vezeték nélküli szolgáltatásainkkal. Felsőnyék azon kevés 

települések egyike a megyében, ahol idáig nem szolgáltattunk, több 

szomszédos településen – például Magyarkeszin és Nagyszokolyon - 

már most is jelen vagyunk.  

A Kormány és az Európai Unió közös célkitűzése, hogy 2018. év végére 

minden magyar háztartás számára biztosított legyen a legalább 30 

Mb/s sebességű internetelérés lehetősége. Ezen cél elérése érdekében 

a Kormány a távközlési vállalkozások számára lehetőséget biztosított arra, hogy vissza nem térítendő 

támogatásra pályázzanak a megvalósítás fejében. Felsőnyék településen a TARR Kft. nyert jogot arra, 

hogy a GINOP-3.4.1-es pályázatnak köszönhetően a legfejlettebb technológiát képviselő hálózatot 

építsen ki a község 400 ingatlanjához. Mivel Felsőnyéken közel ötszáz ingatlan található, a TARR Kft. 

úgy döntött, hogy saját költségén éri el a nem támogatott háztartásokat, így mindenkinek lehetősége 

lesz csatlakozni az új hálózathoz. A megépülő hálózat a legkorszerűbb vezetékes technológiával épül 

meg (FTTH – fiber to the home). Az új hálózat nem csupán Internet, de tévé és vezetékes telefon 

szolgáltatás nyújtására is alkalmas, így a TARR Kft. a teljes szolgáltatási kínálatával meg tud jelenni a 

településen. 

Mit jelent a teljes kínálat?  

Célunk, hogy minden távközlési igényre kiváló minőségű megoldást kínáljunk. Internet tekintetében 

minden igényt ki fogunk tudni elégetni, hiszen akár 500 Mb/s-ig is kínálunk majd csomagokat. Az 

Internet mellett azonban megjelenünk más távközlési szolgáltatásokkal is. Kábeltévé kínálatunkban 

közel 150 digitális csatorna lesz majd található, melyek közt elérhetőek általános szórakoztató, 

ismeretterjesztő, gyermek, idegen nyelvi, film, mozi, 18+ és zenei csatornák is. Ebből több mint 40 HD 

minőségben is elérhetővé válik. Vezetékes telefonszolgáltatásunk azért is nagyon vonzó, mert a TARR 

előfizetői egymással percdíjak nélkül beszélgethetnek. Ezeken kívül, mobiltelefon és mobilinternet 

szolgáltatást is kínálunk majd többféle előfizetéses konstrukcióval, versenyképes árakkal és bőséges 

készülékválasztékkal.  

Hogyan épül meg a hálózat? Mit fognak észrevenni a felsőnyéki lakosok?  

A hálózat kivitelezése hamarosan megkezdődik, és elsősorban a közterületeken lehet emiatt majd 

munkálatokra számítani. A hálózat alépítményes, földkábeles technológiával épül, tehát elássuk a 

védőcsöveket, mintegy 60 cm mélységben, amikbe behúzásra kerülnek az optikai gerinc és előfizetői 



kábelek. Ez a megoldás megbízhatóbb, mint az oszlopsoron kihúzott kábel (légkábeles hálózat) hiszen 

kevésbé van kitéve az időjárás viszontagságainak. Ugyanakkor ez földmunkával, ásással jár, ezért a por 

és sár miatt már előre elnézést kérünk a helyi lakosoktól és közlekedőktől az okozott 

kellemetlenségekért. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak a gerincvezetéket szeretnénk 

kiépíteni közterületeken, utcákban, hanem a hálózatot az ingatlanokig szeretnénk megépíteni.  

Miért építenének az ingatlanokig, miért jó ez a Felsőnyékieknek?  

Az ingatlanokig történő beállást, leágazás kiépítését a TARR Kft. saját költségére végzi. Továbbá, ez a 

kiépítés az igénylők számára nem jelent kötelezettséget arra, hogy a későbbiekben megrendeljék a 

TARR Kft. szolgáltatásait, de a szolgáltatás megrendelése esetén már gyorsabbá és egyszerűbbé teszi 

annak igénybevételét. A földmunkák egyszerre elvégezhetőek, így a kosszal, piszokkal járó munkálatok 

nagy része később elkerülhető. Mindenkit arra bíztatunk, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen hátránya 

nem származik belőle. 

Ezek szerint kérni szükséges az ingatlanokig történő építést. Miért van ez így? Mit szükséges tenni?  

Az ingatlantulajdonosoknak jelezniük kell felénk igényüket, illetve a hozzájárulásukra is szükségünk 

van, mivel ez már magánterületen való munkavégzéssel is jár. Az ingatlantulajdonosok ezt a napokban 

a postaládájukba bedobott tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével 

tehetik meg. Amennyiben a tulajdonos hozzájárul, ingatlana területén egy 7 milliméter külső átmérőjű, 

szürke színű cső kerül kiépítésre 60 centiméterrel a föld alatt, amelynek végződtetésére több 

választható lehetőséget is kínálunk a nyilatkozatban. A cső bevezetését minden esetben a lehető 

legkisebb beavatkozással végezzük, falba vésést nem, csak fúrást vállalunk. A nyomvonalba eső kerti 

kultúráért, növényzetért felelősséget nem vállalunk, emiatt a tulajdonosok szíves megértését kérjük. 

Természetesen, a munkaárkot a cső lefektetését követően visszatemetjük, és visszaállítjuk az eredeti 

állapotot 

A szolgáltatások árairól és akciókról mikor lehet többet tudni?  

Szeretnénk mielőbb, akár már idén elindulni szolgáltatásainkkal, azonban egyelőre nem tudunk erre 

vonatkozóan biztosabb időpontot mondani annál, hogy 2018 első negyedévének végére várhatóan 

elérhetőek lesznek már szolgáltatásaink. Az azonban biztos, hogy kedvező feltételekkel és akciókkal 

fogunk megjelenni a településen, melyről időben fogjuk tájékozatni a lakosságot. Ugyanakkor, 

december 6-ai sorsolással már most nyereményjátékot szervezünk, melynek nyereménye egy 60.000 

Ft értékű TARR szolgáltatáscsomag azok között kisorsolva, akik hozzájáruló nyilatkozatukat 2017. 

július 31-ig visszaküldik címünkre, és a csatlakozás kiépítése meg is valósul. További információkkal 

a 1223-as telefonszámon, 17 ügyfélszolgálati irodánkban (legközelebbi Tamásiban található), 

weboldalunkon állunk a Felsőnyékiek rendelkezésére.  

 

 

 


