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Önkormányzata 

 

Könyvtár – Kommunikáció – Internet 

Internet Fiesta a könyvtárakban 2019. 
Két évtizedes hagyomány, amikor országszerte több száz könyvtár 

sokszínű programsorozattal igyekezik népszerűsíteni az Internet által 

nyújtott lehetőségeket. Könyvtárunk az eseménysorozathoz március 

21-én, 25-én és 27-én csatlakozott az ifjúságnak és felnőtteknek 

szervezett programokkal.  

 

 

 

 

 
 

Simon Gábor interaktív előadásának témája volt: 
Okos eszközök használata, okos eszközök fejlődése, 
applikációk bemutatása. 
A tájékozódást segítő technikai alkalmazások használata. 

 
A közösségi hálózatok bemutatása, közös megbeszélése. 

A hálózatok gyakorlata és hatásuk a társadalomra. Felhívás a veszélyekre!  

Az ifjúság aktívan vett részt a figyelemfelkeltő előadáson. 

Ezúton is köszönjük Simon Gábor tagiskola vezető közreműködését 

a program megvalósulásában!                                                    

Pere Rudolfné segítségével az internetes kommunikációs formákkal, a 

közösségi oldalak használatával ismerkedtek az idősebbek. 

További képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári 

Információs Oldalon találhatóak. 



 

Felsőnyéki Polgárőr Egyesület 
H-7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos utca 57. 

Telefon: 06-30-372-3654 

                   
Drog prevenció előadás 

Azzal a kéréssel fordultak hozzám a felsőnyéki iskolás szülők, hogy lehetne-e a kamaszkor és a drog 
megelőzéssel kapcsolatos előadást tartani, megelőzve gyermekeink függővé válását. 

 
Az előadáson 73 tanuló vett részt osztályfőnökeikkel, 5. osztálytól 8. osztályig. A Tamási Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadója, Szalai Ágnes videofilmmel és prezentációval szemléltette a drogfogyasztás 
veszélyeit és kockázatait. A diákok szívesen válaszoltak Szalai Ágnes kérdéseire. 
Az előadásról képek, illetve videó készült, melyeket a facebookon az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 
Felsőnyéki Tagiskolája és a Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalon tekinthetnek meg. 

                    
                                                                                                                                               Kardos József, elnök 

 
 

Április 11. – A költészet napja                       
        „A dolgok változnak, a vers örök.” (József Attila) 

„…Vegyél a kezedbe egy szép verset, olvasd el többször is, a szép szavak gazdagítsanak téged!  
A legtöbb ember - azt mondják – 2-3000 szót használ. Arany János közel 60 000 szót használt fel    

a műveiben, 60 000-t. Hát akkor érdemes Arany Jánost olvasni? József Attilát? Ady Endrét?  
Persze hogy érdemes, mert akkor tanulsz, gazdagodsz!...” (Böjte Csaba) 

Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Ebből az alkalomból hozzuk 

emlékezetünkbe a verseket!  

                        „Szeresd a verset, megtanít sírni, vagy szépen búsulni,/ magasba vágyni, mélységbe hullni.” (Győri Dezső) 
„Kenyerünk mellé kell a dallam is:/ vers és virág az ember asztalára” (Várnai Zseni) 
 
Neked melyik a kedvenc versed? Írd le és hozd be a könyvtárba, vagy a youtube linkjét küld el a facebook Felsőnyék 

Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalára április 30-ig. A beküldött verseket csokorba szedjük és közzé 

tesszük a következő Hírmondónkban. 

Nekem egy kedves megzenésített versem a következő linken van, melyet szeretettel osztok meg 

mindenkivel!  

De sokszor nem értem az utat 

https://www.youtube.com/watch?v=fkHVVe-r6So  

(Könyvtáros) 

https://www.youtube.com/watch?v=fkHVVe-r6So


Könyvtári Hírek: 

 

 Április 15-én 11:45 – Ismeretterjesztő előadás aktuális témákról: 

                                             Zöldtárs Alapítványtól Baka György előadó közreműködésével. 

                                             Célközönség: felső iskolás korosztály. 

 Április 30-án 11:45 – Író-olvasó találkozó Vig Balázs meseíróval. 

                                            Célközönség: alsó iskolás korosztály. 

Április 23. – A könyv napja 

A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására. 
                                                                              „A könyv az emberiség útján az egyik legnagyobb ajándék.” (Ferenczy Béni) 

„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van, ami eddig volt, s ami ezután lesz… mert aki olvas az szabad 
lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját gondolatait, összemérheti őket, 
veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az 
ábécét, és olvasni kell.” (Csukás István) 
„Minden könyv palack, benne üzenettel, csak ki kell nyitni.” (Jeanette Winterson) 
„Ha elolvasol egy könyvet, legfeljebb azt kockáztatod, hogy többet tudsz meg a világról.” (Iselin C. Hermann) 

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

AJÁNLAT SZÜLŐKNEK: 

VÉDD A GYEREKED MESÉKKEL! 

Így készítsd fel magad és a gyereked az élet kihívásaira! 
 

„A világ gyorsan változik, és szülőként egyre nehezebb eligazodni benne. Mivel és 

hogyan tehetsz a legtöbbet a kiegyensúlyozott gyerek- és felnőttkor 

megalapozásáért? Írni, olvasni és mondani is könnyű, hogy a legtöbb, amit megtehetsz, az, ha a kötődéssel 

megalapozod a szárnypróbálgatás biztonságos hátterét.   

Van egy bevált kapcsolódási formánk, hozzáállásunk és módszerünk, melynek segítségével olyan láthatatlan hálót 
fonunk a gyerekek köré, amely érzelmi biztonsággal, nyugalommal, stressz mentes pillanatokkal, önálló 
gondolatokkal, önismerettel és empátiával táplálja őket, miközben kibontakozik egy biztonságon alapuló szülő-
gyerek kapcsolat, amiben bármikor mindkét félnek meg lehet pihenni, amiből erőt lehet meríteni.  
Kíváncsi vagy, hogy mi lehet ez? 
Ez nem más, mint a könyvek és a mesék biztonságos univerzuma, ami elemelkedik ugyan a valóságtól, mégis mindig 
válaszokat és megoldásokat mutat a nehéz helyzetekre.  
 
A mesék, az olvasás és a fantázia világába való közös belépés a kötődés, a mentális egészség és az érzelmi 
biztonság szempontjából elengedhetetlen. 
Aki ezen az úton indul el, az nagyobb eséllyel, nyugalomban, szeretetben és harmonikus kapcsolatban élhet majd a 
gyerekével hosszú éveken keresztül, és egy olyan szupererővel ajándékozhatja meg őt, amivel felvértezve a gyerek 
könnyebben és nyugodtabban veszi az akadályokat az oviban, a suliban és majd a felnőtt életben is. 
 
 
 Az irodalom — és a gyerek- és ifjúsági irodalomban ez még erősebb elvárás — segít beszélni és együtt gondolkodni 
a legnehezebb, legérzékenyebb témákról is. 

A következő generációk egészséges lelki fejlődésének érdekében nagyon fontos a mesélés, az olvasás és 
a sikeres olvasóvá nevelés.” 

www.pagony.hu 

https://pottyoslabda.hu/a-mi-jelensegrol-meddig-egeszseges-a-szimbiozis-a-gyermekkel/
http://www.pagony.hu/


 

„A leg több ember minden 

évben szívesen ünnepli a 

jászolban fekvő gyermek 

Jézust, de ott el is akad. 

Azonban a jászol, a kereszt 

és a korona 

elválaszthatatlanok 

egymástól. Jézus földi 

életének elengedhetetlen 

része a jászol, az 

emberré válás; a 

kereszt elszenvedése, 

majd a feltámadás 

győzelme; és 

visszajövetelekor 

dicsőséges uralma: a 

korona. Ez volt Isten 

„szabadítási terve” 

kezdettől fogva, hogy: 

 

Megmentsen az őskatasztrófa végleges következményétől.” (Dr. Werner Gitt) https://arvaimarta.webnode.hu/bibliai-kepek/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 07. – Egészségügyi világnap 

A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása, összehangolása. 
 
Globalizációs világunkban az információáramlás páratlan mértékben fejlődött, mára egy régen  
bejárhatatlan bolygó egy apró faluvá zsugorodott, melyben a hírek szinte azonnal eljutnak a lakókhoz. 
Ezt a lehetőséget használták ki az egészségügyi világnapok. Lehetővé vált, hogy szinte globális szintű figyelemmel forduljunk 
bizonyos betegségek felé, amelyek megelőzése, kialakulása, terjedése, gyógyítása jelentősen könnyíthető a megfelelő 
tájékoztatással. Ez példátlan összefogásról ad tanúbizonyságot, amikor is egy napra egyetlen cél érdekében az emberek elfelejtik 
különbözőségeiket, és olyan problémákra koncentrálnak, amelyek sürgetőbbek, kézzelfoghatóbbak és mindenekelőtt 
megelőzhetőek, javíthatók, vagy megszüntethetők. 

 
Április 10. – Nemzeti Rákellenes Nap – Ezen a napon a megelőzés fontosságára hívjuk fel a figyelmet!  
Mindenki, még ha csak titkon is, egészségre és hosszú életre vágyik. Azonban mégis kevesen tudják, hogy mi fán terem 

ez az egészséges életmód dolog. EZÉRT: 
 

Csatlakozz FELSŐNYÉKI EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD csoportunkhoz, ahol a Könyvtárban 
Május 9-től minden csütörtökön 15:30-tól - 16:30-ig szolgálunk aktuális egészségvédő információkkal, valamint 

községünkben is többek által évek óta használt és bevált természetes alapanyagokból készült termékek 
bemutatásával, szórólapokkal, termék kóstoló csomagokkal. 

                                                                                                          Szeretettel várunk májustól! Pere Rudolfné (30-862-6408) 

https://arvaimarta.webnode.hu/bibliai-kepek/

