Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2018. szeptember.
47. szám.

"Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom.
Közösségépítés
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. S menj oda, hol fázik a szeretet.” (Gárdonyi Géza)

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

Szüreti Vigadalom
Felsőnyék
Közhírré tétetik 2018. szeptember 29. napján
Felsőnyéken nagy nap kerekedik,
kis falunkban Hagyományőrző Szüreti Vigadalom tartatik
13 órától a nép már a focipályán gyülekezik, ahol az asszonyok, lányok főztjükkel várják a
felvonuló vendégeket (gulyással), díszítik a kocsikat.
14 órakor indul a felvonulás
Megállók:

1.
2.
3.
4.
5.

Marx körút buszmegálló
Kis focipálya
Orbán szobor /Béke és Kossuth utcán át haladva/
Faluközpont
Visszatérés a Nagy focipályára

Minden megállóhelyen a kisbíró kikiáltja
az elmúlt esztendő eseményeit, ezt követően táncosok szórakoztatják a közönséget.

Szeretettel várunk mindenkit 21 órától a Szüreti Bálba.
A talpalávalót az Alfa együttes muzsikálja.
Belépő: 600 Ft.
Büfé: Zámbó Alexandra

Tombola: 50 Ft Tombolajegy vásárlásával az Óvodát támogatja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Szervezők a változtatás és a beléptetés jogát fenntartják!

A II. Mezitlábas Tábort tartottuk meg a tavalyi évhez hasonlóan a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében és támogatásával és a könyvtári dolgozók és a közösségi szolgálatot végző középiskolás
diákok aktív közreműködésével augusztus 13-tól 17-ig a Felsőnyéki Könyvtárban.
A táborban az idén 20 gyermek vett részt, óvodások és iskolások, akik örömmel töltötték a délelőtti órákat a
könyvtárban - a középiskolás diákok vezetésével történt zenés tornákon, mese olvasáson, könyvtár moziban, kézműves
foglalkozásokon, és leginkább kint a szabadban az Iskola udvarán különböző ügyességi játékokon, no és a fiúk,
kedvencükkel, a focizással.

A gyerekek jól érezték
magukat, jövőre is
szeretnének jönni a
következő táborba.

Könyvtár-mozi sorozat a lelkes középiskolások közreműködésével a táborban:
Mint minden népnek, a cigány népcsoportnak is gyönyörű meséi, történetei vannak. A filmekben olyan mesék tárultak
elénk, amelyek hasznos ismereteket és fontos üzeneteket közvetítettek a cigányok vándorlásáról, történetükről,
hűségről, szerelemről, családról, mindeközben kibontakozva a cigány lélek sajátosságai is. Nagyon szép a filmek képi
világa, amihez kitűnően illeszkedik a felcsendülő tradicionális zene.
A cigánymesék sorozat meséihez fejtörőket és színezőket tartalmazó füzeteket kaptunk a Megyei Könyvtártól,
amelyeket ajándékba meg is kapták a gyerekek. A filmek élményeit közösen megbeszéltük és elmélyítettük a füzetben
lévő feladatok, színezők és rejtvények segítségével.

Külön köszönjük a lelkiismeretes, példamutató segítséget a középiskolásoknak: Dorkának, Nikinek, Hajninak,
Gábornak és Leventének! Köszönjük mindenkinek a segítségét a tábor sikeréhez!
Sávoli Lajos, RNO elnöke

BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS NAP volt augusztus 19-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében

Szeretném megköszönni a támogatóknak a támogatást, a jelenlevőknek a részvételt, hogy velünk
töltötték ezt a szép napot.
Sávoli Lajos, RNO elnöke

Felsőnyék Könyvtár – 2018. – Országos Könyvtári Napok
KÖNYVTÁRAK – KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS
A programsorozathoz kapcsolódva helyi könyvtárunkba is szeretettel várjuk az alábbi
programokra a kedves érdeklődőket, a megjelölt célcsoportokat!



Október 1. 16:00 – 17:00 Játékos angol bemutató foglalkozás
és beszélgetés a szülőkkel
Tudás átadás témakörben: Kali Erika vezetésével
Célközönség: 1 és 2. osztály, óvodások és szülők



Október 2. 11:00 – 11:30 Népmesék szárnyain – Mese vetítése és színezés
Családbarát könyvtár témakörben
Célközönség: óvodások és szülők



Október 3. 9:00 – 10:00 Mire jó a méz? – Amit a mézről tudni kell!
Tudás átadás témakörben: Kali Erika előadásával
Célközönség: 2. és 3. osztály



Október 3. 10:00 – 11:00 Képességfejlesztő kutyás terápia foglalkozás
Tudás átadás témakörben: Előadó:
Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány
Célközönség: óvodások és szülők



Október 4. 10:50 – 11:35 Író-olvasó találkozó Szeri Árpád író – újságíróval
Tudás átadás témakörben
Célközönség: 7 és 8 osztály
Örömmel fogadjuk az érdeklődő lakosságot is!



Október 4. 15:30 – 16:30 „Nyári élményeim” rajzkiállítás +
Élménybeszámoló, mese és versmondás.
Könyvtári kreatívok témakörben:
Közreműködik az iskola valamennyi diákja

Célközönség: iskolások
Örömmel fogadjuk az érdeklődő lakosságot is!


Október 5. 16:00 – 17:00 A család szerepe a mindennapokban!
Családbarát könyvtár témakörben:
Farkas Fruzsina vetítéssel egybekötött előadása
Célközönség: gyermekek szüleikkel: CSALÁD

Isten munkája a családi életben, avagy gyermekeket nevelni Isten félelmében.
Nagy szeretettel várunk mindenkit közös gondolkodásra és beszélgetésre!


Október 1-től – 5-ig: Kreatív Könyvtár témakörben: Kézműves ajándékok készítése Idősek Napjára
Célközönség: iskolások: 1-től – 8 osztályig naponta.

KÖNYVTÁRNYITVATARTÁS
Hétfőtől – Péntekig: 9:00 – 16:00-ig óvodai és iskolai csoportos foglalkozások

Hétfőtől – Csütörtökig: 16:00 – 17:00-ig könyvtári szolgáltatások:
Könyv kölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, internet használat.
Könyvtári információ: 30-862-6408-as telefonszámon.

Betűbuli a Könyves Vasárnapon
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
rendezvénysorozathoz kapcsolódva BETŰBULI címmel internetes játékra hívja a játékos kedvűeket.
A feleletválasztós kérdések ezen a honlapon jelennek meg. http://osszefogas.kjmk.hu/betubuli.aspx

A játék ideje: 2018. október 7. vasárnap 0 – 24:00 óra. Indulhat a játék!
A játék kategóriái: Kölyökolvasók (12 éves korig), Tini olvasók (12 -18 évesek), Felnőttek
A játék értékelése: A legeredményesebb játékosok között meglepetéseket sorsolunk ki.
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség
tizenkettedik alkalommal hirdet országos irodalmi játékot általános iskoláskorú gyerekeknek.
A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egy-egy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A három
próbát sikeresen teljesítők elnyerik a KÖLYÖKOLVASÓ címet.
A részvétel feltétele: érvényes könyvtári tagág.
A játék kategóriái: egyéni játékosok vagy maximum 4 fős csapatok
A jelentkezés módja: A KÖLYÖKOLVASÓ játékra egy regisztrációs lap kitöltésével lehet
jelentkezni, amelyen a települési vagy iskolai könyvtárosnak a könyvtári tagságot
igazolnia kell.

Lakossági fórum!
A Tarr Kft. a szolgáltatása beindításával kapcsolatban
2018. szeptember 28-án (pénteken) 17. órai kezdettel fórumot tart az
Általános Iskola ebédlőjében!
Minden érdeklődőt várnak!

Önkormányzati hírek
Pályázati sikernek köszönhetően elkészült az orvosi rendelő felújítása. A rendelés visszakerülhetett a megszokott
helyére, köszönjük a doktor úr, az asszisztens és a betegek türelmét. Az orvosi szolgálati lakás, valamint az udvar
munkálatai még folyamatban vannak.
Újabb pályázati sikert könyvelhet el a falu azzal, hogy az iskola ebédlőjének felújítására, valamint a piactér
kialakítására benyújtott pályázat is nyert.
A Képviselő-testület ebben az évben is beadta a szociális tűzifa pályázatra igényét. Remélhetőleg idén is kap az
önkormányzat lehetőséget a rászorulók megsegítésére.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azok, akik nem részesültek a téli rezsicsökkentésben az igényeiket
október 15. napjáig nyújthatják be a Hivatalba.
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
értelmében iskolakezdési támogatásban részesül az a Felsőnyék Községben állandó lakóhellyel rendelkező fiatal,
aki alapfokú nevelési-oktatási intézmény tanulója, 16 éves korig, középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló az első szakképesítés, vagy érettségi megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásának
időtartamára, 20 éves korig. A támogatás mértéke 5000,- Ft/fő/tanév, melyet az önkormányzat Erzsébet utalvány
formájában nyújt a kérelmezőknek. A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át. (114000,Ft). A nyomtatvány megtalálható a honlapon, de kérhető a Hivatalban is. Beadási határidő: 2018. szeptember 30.
Településünk ismét képviseltette magát a „Nyék falvak” találkozóján Ipolynyéken. A kis küldöttség Felsőnyék
üdvözletét és színes műsort vitt a rendezvényre.
Ebben az évben is nagy sikerrel vettünk részt termékeinkkel a Tamási Város Önkormányzata és a Tolna Megyei
Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Kiállításán Tamásiban, a Túrmezei Erzsébet téren. A rendezvényen a résztvevő
18 önkormányzat között megmutathattuk az idei termést a kertekből, asztalosműhelyben készült padokat,
asztalokat, színes kerti játékokat és az újonnan beindult savanyító üzem termékeit is. Az érdeklődők kóstolhattak
Felsőnyéken termett szőlőből készült finom borokat, és sajt finomságokat, ehettek helyben sütött forró fánkot,
bodzalekvárral. A gyermekek célba dobhattak, horgászhattak, színezhettek, festhettek fakorongokra, és mindenki
ajándékkal távozott a felsőnyéki sátortól! Köszönet a rendezőknek, közreműködőknek!

