
 

 

Felsőnyék hírmondó 

KÖZÖSSÉGI LAP 

 

2019. március.                              „Minden ember egyforma, s annyit ér,                                                      Közösségépítés                           

53. szám.                                   amennyit a közösség érdekében dolgozik.” (Wass Albert)                                                                                                             

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

Önkormányzata 

Önkormányzati hírek: 

A Képviselő-testület márciusi ülései 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi első ülésén Magyarkeszi Község 

Önkormányzattal közösen tárgyalta a hivatal költségvetését. Ezt követően a képviselő-testület elfogadta az 

önkormányzat 2019. évi költségvetését, melynek főösszege meghaladja a 353 millió forintot. Ebben az évben 

ez az összeg a kötelező és önként vállalt feladatokon túl tartalmazza a mezőgazdasági utak felújítására nyert 

pályázat összeget is. 

A képviselők tárgyalták a település ez évi rendezvényeit is, ám a falu nap megszervezésével és időpontjával 

kapcsolatban nem született döntés. Nagyon sok felújítási munka van folyamatban a településen, valamint - 

a nyertes pályázatoknak köszönhetően - további munkálatok is lesznek, és ez befolyásolja a helyszín és 

időpont meghatározását.  

A szociális támogatások ebben az évben a településen is tovább bővülnek. A képviselő-testület megemelte 

az iskoláztatási támogatás összegét 10 ezer forintra, és a támogatást kiterjesztette az óvodásokra is. A 

kérelmeket szeptemberben lehet benyújtani az önkormányzat hivatalába. 

 

Könyvtári hírek: 

 

 

Történelmet formáló bibliai életutak sorozatunk további időpontjai: 

 

 Március 14. Hogyan lett egy hirtelen haragúból, a világ 
legszelídebb embere? Milyen körülmények formálták 
Mózes jellemét? 

 Március 21. Józsué a honfoglalás embere, Aki sziklaként áll az árral szemben is. 
 Március 28. Sámuel a kitartás embere. Hogyan küzdött Sámuel népéért és az egyes emberekért? 
 Április 11. Egy irigy ember tragédiája. Saul király és Dávid konfliktusa 

 

Az előadások továbbra is csütörtöki napokon:18 órakor kezdődnek. 

 
Előadó: Ottóné Bartalos Zsuzsanna, a Bibliaiskolák Közössége Egyesület előadója 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 



 

 

Rövid beszámoló a kulturális közfoglalkoztatottak szervezésének segítségével 
2018 évben megvalósult könyvtári és önkormányzati programokról: 

 

A program típusa, mely a helyi könyvtár, ill. az Önkormányzat 
szervezésében valósult meg 

Lebonyolított 
programok 

száma 

Résztvevők 
száma 

összesen (fő) 

Könyvtári programok:   

Mese olvasás, játékos tevékenységek, kézműves foglalkozások 17 1515 

Előadás 16 383 

Kiállítás 1 26 

Bábszínház 1 32 

Filmvetítés_Könyvtár-mozi 14 333 

Női olvasó és beszélgető kör 12 93 

Képességfejlesztő terápiás foglalkozás 1 46 

Egyéb programok és foglalkozások a könyvtárban 13 881 

Programok a könyvtárban összesen: 75 3309 

Önkormányzati események: 10 1684 

2018-ban események összesen: 85 4993 

 
2019 évben a következő programtervvel készülünk a könyvtárban, melyek megvalósításához továbbra is számítunk 
az óvónők és pedagógusok együttműködésére. Szeretnénk kérni a szülők és a lakosság együttműködését is a 
könyvtári közösségi programok megvalósításához és a programokon való részvételhez a helyi közösségépítésben. 
 

Időpont Rendezvény címe Közreműködők Célcsoport 

márciusban Közösségi kommunikáció az interneten Könyvtár nyugdíjas 

márciusban Eszköz-ember kommunikáció Iskola iskolások 

áprilisban Író-olvasó találkozó_KSZR támogatással Vígh Balázs alsós iskolások 

áprilisban Ismeretterjesztő előadás_KSZR tám. Zöldtárs alapítvány felsős iskolások 

májusban Bábszínház_KSZR tám. Boglári Tamás óvodások 

októberben Zenés irodalmi előadás_KSZR tám. Hangoló Gyermekszínház iskolások 

Őszi és téli Bibliai életutak előadássorozat hetente Ottóné Bartalos Zsuzsanna felnőtt 

havonta Könyvtár mozi Könyvtár mindenki 

havonta Mese olvasás, játék Könyvtár, Óvónők óvodások 

havonta Kézműves foglalkozás Könyvtár gyermek 

havonta Egészséges életmód sorozat Könyvtár, Joóné Tóth Judit mindenki 

 
A fenti könyvtári programokat támogatta az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 130.000 Ft-tal. 
A nyári Mezitlábas tábort a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. 
Két előadás sorozat (20 előadással) a BIK Alapítványnak köszönhetően valósulhatott meg ingyenesen. 
A Léghajó meseszínház a szülők támogatásával valósult meg. 
Ezen kívül még az alábbi ingyenes programok valósulhattak meg a könyvtárban, melyeket ezúton is köszönünk a 
helyiek segítő közreműködésének: 
Internet – Egészség – Betegség címmel: Joóné Tóth Judit asszisztensnek. 
Kínai egészségmegőrző torna – Joóné Tóth Judit asszisztensnek. 
Internet – Egészség – Élet – Amit a mézről tudni kell címmel: Kali Erikának. 
Játékos angol foglalkozás bemutató – Kali Erikának. 
A méz jótékony hatásairól kicsiknek bemutató – Kali Erikának. 
A család szerepe a társadalomban – Farkas Fruzsinának. 

Ezúton is köszönjük a különböző programokhoz az együttműködést, segítséget: 
Kézműves ajándékok készítésében Idősek napjára minden osztállyal, - az Iskola pedagógusainak. 
A kiállításokhoz rajzok készítésében: Bájer István szaktanárnak. 
Köszönjük a különböző foglalkozásokhoz és filmvetítésekhez az óvónők aktív együttműködését, segítségét. 

 



 

 

 

KEDVENC MESEHŐSÖM 
ALKOTÓPÁLYÁZAT VIG BALÁZS MESÉI ALAPJÁN: Kistelepülésen élő alsó tagozatos diákoknak 

Kedves Gyerekek! Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szervezésében indított alkotópályázatra hívunk 

benneteket! 

A feladat, hogy önálló elképzeléseitek szerint készítsetek 3 db rajzot, illusztrációt a fent 

látható könyvek valamelyikéhez.  

Kérjük, hogy az elkészült alkotásokat 2019. május 10-ig hozzátok be a helyi könyvtárba! 
 

Technikai tudnivalók: Szabadon választott technika - viszont előnyt jelent, ha a gyerekek nem színes 
ceruzával vagy filctollal készítik el a képeket. (Szabadon szárnyalhat a fantázia!)  
Kérjük, a rajzokat legalább A4-es méretben készítsék el a gyerekek! 
 
Díjazás: A legjobb 3 helyezett könyvcsomagot kap. Ezenkívül a 25 legjobb alkotás készítőjét elvisszük egy 
egynapos kirándulásra. A legjobb 25 alkotásból kiállítás készül, amit minden olyan településre elviszünk, 

ahonnan bekerültek alkotók a legjobb 25-be. 
                                                         Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 

 

OLVASNI MENŐ! 

PÁLYÁZAT 

Kistelepülésen élő felső tagozatos diákoknak 

A pályázaton való részvételhez a felső tagozatos diákoknak személyenként 3 db könyvajánlót kell (feladatlap 

formájában) elkészíteniük. 

A pályázó diákoktól három kitöltött feladatlapot várunk három különböző könyvről.                                                                        

A feladatlapokat a helyi könyvtárból kérjétek! 

A kitöltött feladatlapokat május 10-ig kell behozni a helyi könyvtárba! 

Díjazás: A három legjobb pályázó könyvcsomagot kap. 

Ezenkívül a 25 legjobb pályázat jutalma egy egynapos kirándulás! 

                                                           Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár  



 

 

Áprilisban hónapban várjuk az iskolásokat az alábbi könyvtári órákra az osztályokkal 

történt időpont egyeztetés alapján. 

„Irodalmi barangolás Mátyás király birodalmában” 

 

- Könyvvadászat 

- Királyi tippelő    

- Mesetarisznya 

- Mesekoktél 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vírus VS baktérium: 

A vírus és baktériumfertőzés közötti különbségek: 
 
  
 Vírusfertőzés Bakteriális fertőzés 

lefolyás 
3–8 napa kezdeti kínzó tünetek pár 

nap múlva csillapodnak  
5–14 nap egyre romló egészségi állapot 

orr- és 

garatváladék  
híg, áttetsző sűrű, sárgás, zöldes színű 

testhőmérséklet  
hőemelkedés, esetenként 38 Celsius-

fok körüli láz  
magas láz 

tünetek 

fej-, izom-, torok-, ízületi fájdalom, 

izzadás, hidegrázás, általános 

rosszullét  

megduzzadt nyirokcsomók, egy-egy helyre koncentrálódó, 

erős fájdalom (pl. fülben, garatban), tüszős torok 

 

Amennyiben az orvos vírusfertőzésre jellemző tüneteket lát a vizsgálatkor, nem fog antibiotikumot felírni. 

Amennyiben a tünetek nem szűnnek, újabb orvosi vizsgálatra van szükség, mert a vírusfertőzés talaján 

kialakulhat bakteriális felülfertőződés, amely esetben viszont már indokolt az antibiotikum kezelés. 

Jelenleg az antibiotikumok az orvostudomány egyik legnagyobb fegyverei a baktériumfertőzések ellen. 

Azonban amennyiben indokolatlanul, például vírusos eredetű fertőzés esetén használunk antibiotikumot, 

vagy előbb hagyjuk abba a kezelést, mint azt az orvosunk utasítja, akkor idővel egyre több baktériummal 

szemben válhatnak hatástalanná az antibiotikumok. Ezt nevezzük antibiotikum rezisztenciának, ami komoly 

problémákat idézhet elő az egészségügyben. Könnyedén visszatérhetnek az antibiotikumok előtti idők, 

amikor a jelenleg jól kezelhető betegségek újra halálos kimenetelűvé válhatnak, mivel nem lesz ellenük 

hatásos gyógymód. Ezért fontos, hogy csak orvosi utasításra és annak megfelelően szedjünk antibiotikumot. 

                                                                                                                                       Joóné Tóth Judit, asszisztens 


