Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

_____________________________________________
2015. október
„Gondolatok a Könyvtárban…” - Vörösmarty Mihály
Közösségépítés
12. szám
„Mi az élet célja? Merre haladt a világ története során? Hol a könyv, mely célhoz vezet?”…
Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai /Pere Rudolfné, Pere Tünde, Vavra Ágnes/
Felsőnyék Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik adójuk 1 %-ával támogatták a felsőnyéki Polgárőrséget.
A támogatás összege : 82415,- Ft lett.
Köszönettel: Kardos József

Rengeteg élménnyel jöttünk haza az Emese Park kirándulásról. Különösen a gyerekek élvezték.

Betekinthettünk a honfoglalás kori élet világába, eseményeibe, sok érdekességet láthattunk, melyekről
külön élménybeszámolót lehet tartani a 80 képpel illusztrálva, melyet Riczel Etelka tanárnő készített.
A Nyugdíjas klub szervezésében, Tornyi Ferencné Julika szorgalmas közösségi szervezésének köszönhetően,
32-en kirándultak a faluból, és 14-en az iskolából jutalomkirándulásban részesültek /32000,-Ft. értékben/
az Önkormányzattól a rendezvényeken való többszöri szereplésükért és segítségükért.
Köszönjük a kirándulók részvételét, a szervezők munkáját, és az Önkormányzat támogatását!
A szüreti felvonulás az esős idő miatt elmaradt, viszont a résztvevők a Művelődési Házban a sztárvendégünk,
„Jó Laci Betyár” társaságában jó hangulatban részesültek a Szaturnusz együttes zenéje mellett.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával bármilyen segítséget nyújtott,
süteménnyel, tombolával, közvetlen munkájával támogatta a bál színvonalát.
Kérem Önöket, továbbra is ilyen önzetlen segítséggel támogassák közösségi rendezvényeinket.
Tisztelettel: Debella László, polgármester

Országos Könyvtári Napok
Felsőnyék Művelődési Ház Könyvtárban
Programjaink:
Október 5. 16:00 órától: „A Könyvek Könyve”
(Hétfő – mindenkinek)
- Előadások a Biblia keletkezéséről, történeti hitelességéről,
régészeti feltárásokról, mindezt vetített képekkel és érdekfeszítő történetekkel illusztrálva.
Előadó: Egerváriné Árvai Márta
Október 6. 10:00 órától: „Gyermeki képzelet”
(Kedd – óvodásoknak)
- Mese elolvasása, majd lerajzolása, eljátszása, végül erről
film megnézése. Jutalomosztás. /Vezeti: Pere Tünde, könyvtáros/
Október 8. 16:00 órától: „ Történelmi miértek…”
(Csütörtök – tiniknek- Mit mond a Könyvek Könyve a modernkori népvándorlásról?
és felnőtteknek)
Soós Attila - a „Nyitott szemmel magazin” felelős szerkesztője.
Október 9. 16:00 órától: „Könyvtári Nosztalgia-délután”
(Péntek – mindenkinek) - Beszélgetés Fábián Tiborné Zsuzsa nénivel,
25 éves könyvtári munkásságáról, eseményeiről.
.
17:00 órától: „A könyvtől a hangos könyvig”
Hogyan kapcsolódik össze a könyv és a zene? – „Gondolatok a
könyvtárban” – vezeti: Riczel Etelka tanárnő.
18:00 órától: „Zenés utazás a versek világában Balassitól – kortárs költőkig.”
Az Iregszemcsei Refrén Kórus tagjai a megzenésített
verseket hegedű, gitár és szintetizátor kíséretében adják elő.
Október 10. 14:00 órától: „Zene – vers – Családi nap – Könyvtári show”
(Szombat – MINDENKINEK) Játékos programok értékes ajándékokkal iskolásoknak és ovisoknak,
az iskola szervezésében.
14:00 órától: -„Ismerd meg Önmagad”-„Facebook” a Könyvtárban- csapatjáték felsős- és középiskolásoknak és aki fiatalnak érzi magát.
A programot vezeti: Pere Tünde, könyvtáros.
14:00 – 17:00 Utazó Planetárium – Mesél az ég - műsorok az ebédlőben
- Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a Naprendszerben
- A csillagos ég rejtelmei – Tájékozódás az égbolton
- Utazás a bolygók csodálatos világába
15:00 órától: - Karaoke a Művelődési ház nagytermében.
17:00 órától: - Decsi Kis András megzenésített versek előadása –
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szervezésében.

14:00-tól – 19:00 óráig:

BÜFÉ a Művelődési Házban /szendvics, süti, üdítő/.

Október 11. 16:00 órától: „Akinél a szív lecsendesül”- Könyves Vasárnap.
(VasárnapLépések nőknek a megelégedettség tanulásához.
mindenkinek)
Linda Dillow: Akinél a szív lecsendesül című könyv bemutatója.
Előadó: Ottóné Bartalos Zsuzsa, lelkész

Október 5- 11-ig: A megyei rajzpályázaton és a nyári rajzszakkörön készült rajzok kiállítása
megtekinthető a Művelődési házban és a Könyvtárban!

Minden nap tea, süti, pogácsa!

Az előadások ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Különösen várjuk:
Hétfői előadásra 16:00 órától az időseket, és akik az életükben történt isteni vezetésről és gondviselésről
bizonyságtételt, megélt tapasztalatokat, biztatásokat osztanának meg a résztvevőkkel, az előadás utáni
beszélgetés és teázás közben. Várjuk, aki szívesen megosztana egy tanulságos verset vagy háladalt.
Kedd délelőtt 10:00 órától várunk minden óvodást az óvó nénikkel együtt.
Csütörtöki előadásra - 15:00 órától a felsős általános iskolás csoportot várjuk beszélgetésre: az újságírásról.
- 16:00 órától várunk mindenkit, fiatalokat és időseket, akiket érdekelnek a mai történelmi események miértjei.
Modernkori népvándorlás? Mit tudhatunk korunk jelenségeiről a Biblia alapján?
Pénteki „nosztalgia délutánra” 16:00 órától várjuk azokat az időseket és fiatalokat, akik szívesen emlékeznek
vissza a régi szép időkre teadélután keretében. Ez alkalommal különösen azokra emlékezünk, amelyek a régi
könyvtárhoz és könyvtárosához, Fábián Tiborné Zsuzsusa nénihez kapcsolódnak, aki képekkel is illusztrálja az
eseményeket.
17:00 órától „Gondolatok a könyvtárban…” – társalgás sütizés és teázgatás mellett az irodalom kedvelőivel.
18:00 órától várjuk a zene és a költészet kedvelőit, melyet az Iregszemcsei Refrén Kórus ad elő.
Szombaton 14:00 órától várunk MINDENKIT az Iskolával közösen szervezett gazdag programokra:
a Családi napra és Könyvtári show műsorára. Az iskolás és óvodás szülők összefogásával büfé is várja a
lakosságot a Művelődési Házban. A büfé bevételét jótékonyságra, gyerekek jutalmazására fordítjuk.
Vasárnap 14:00 órától szeretettel várjuk különösen a nőket e nagyszerű könyv bemutatójára.
Vajon milyen lenne az élet aggódás nélkül? Mi nők sokat aggódunk. Aggódunk gyermekeinkért, barátainkért,
családunkért… A könyvből sok bátorítást meríthetünk, és számos gyakorlati útmutatást kapunk.
Hallgassuk meg együtt, azután beszélgessünk együtt a teadélután keretében.
Kedves Felsőnyékiek!
Mint olvashatjátok, minden rendezvényre teadélutánt tervezünk, mégpedig „régifajta teadélutánt”,
amikor mindenki hozhat be vendéglátásra sós vagy édes sütit, amelyeket az előadások végén közösen
elfogyasztunk teázgatás mellett, egymással és az előadóval társalogva az adott témáról.
Tehát mindenkitől szeretettel fogadunk az egymás vendéglátására egy kis ropogtatni valót, vagy akár saját
termésű gyümölcsöt, és aki szeret sütni, saját készítésű süteményt.
Mivel már régóta tervezzük „Nyéki kedvenc sütik” receptfüzet készítését, - most így megfelelő alkalmak
lesznek erre a teadélutánokra hozott sütik, akár sós, vagy édes.
A sütiket az előadások kezdete előtti órában legyetek szívesek a recept leírásával együtt behozni,
/felszeletelve, mert így szebb a fényképen/, és ekkor készítenénk egy fényképet a sütiről és alkotójáról,
amelyet a kezében tart.
A receptfüzet összeállítása a könyvtári dolgozók feladata lesz.
Akik sütit hoznak recepttel együtt a „Nyéki kedvenc sütik” elkészítéséhez, Ők ajándékba kapnak karácsonyra
egy elkészült receptfüzetet. Bízunk benne, hogy mindenkinek értékes, hasznos ajándék lesz, hiszen ez is
egy maradandó emlék, - a 2015-ös Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat élményeihez.
A receptfüzet iránt érdeklődők pedig majd az ünnepi vásárokon vásárolhatják meg, melynek bevételét szintén
jótékonyságra szeretnénk fordítani.
Külön szeretnénk hívni az előadásokra azokat a falubelieket akik szeretnek fotózni.
Az elkészült fotókból kiállítást tervezünk karácsony és szilveszter között a Művelődési házban.
Kívánjuk, hogy mindenki használja ki a hasznos előadásokkal egybekötött közös találkozásokat,
és a kellemes együttlétet az egymás megvendégelésével.

Tehát találkozzunk a Könyvtárban!

Az Idősek Világnapja alkalmából
Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát 60 éves korosztálytól
az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 17-én szombaton 15:00 órakor kezdődő
nosztalgia műsorra és vendéglátásra a Művelődési Házba
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

15:00 órától: - Köszöntő vers és az óvodások vidám műsora
- Iskolások versmondása
- Ének-zene klub: nosztalgia dal-csokrával kedveskedik az időseknek
Bugyik János vezetésével és zenei kíséretével
Fábián Tiborné Zsuzsa tanító néni vezetésével az iskolások által készített
kézműves ajándékok átadása az időseknek.
Vendéglátás: Babgulyás, sütemények és üdítő italok
**********************************************************************************************************
Aki szeretné a jó kedvet, vidámságot tovább folytatni, azt 20:00 órától este a bálban megteheti.
Az Alfa zenekar húzza a talpalávalót. A bálra belépő: 600,- Ft.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A testület szeptemberi ülése
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete szeptemberi ülésén tájékoztatót kért Dr. Veres
János háziorvostól az eddigi tapasztalatairól. Elmondta, hogy településünkön is a magas vérnyomásban,
valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők száma a legnagyobb. Ez hasonlít az országos
átlaghoz. Jelentős számú még a cukorbeteg is a faluban. A betegségek túlnyomórészt a mozgásszegény,
stresszel teli életmóddal, vitaminokban és ásványi anyagokban szegény, de koleszterinben és
szénhidrátban gazdag táplálkozással, dohányzással, az alkohol- és drogfogyasztással hozhatók
összefüggésbe. A statisztikák javítása, ill. természetesen a betegek jobb életminőségének elérése
érdekében az ápolónővel elhatározták, hogy a betegségeket minden kockázattal rendelkező betegnek
hirdetik, és megpróbálják őket rávenni az életmódváltásra, mert a gyógyszeres kezelés már elkésett, bár
végül szükségszerű megoldás. Az egészségnevelés persze csak hosszabb távon hoz eredményt, de ehhez
kitartást kívánunk a doktor úrnak és ápolónőjének, no és persze a betegeknek is. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy ebben az évben is pályázatot nyújt be a szociálisan rászorulók részére tűzifa
támogatásra. Ha a pályázat sikeres lesz, a testület rendeletet alkot az igénylés feltételeiről. A cél, hogy
még decemberben hozzájuthassanak a rászorulók a tűzifához.

Művelődési Ház emeleti helyiségében a
Könyvtár nyitva tartása:
2015. 10. 01-től:
Hétfőn és Szerdán:
14:00 – 16:00
Kedden és Csütörtökön:
Pénteken:
Szombaton:

16:00 – 18:00
Zárva
15:00 – 16:00

A fenti időpontokban szeretettel várjuk az
olvasókat, csoportokat
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