
  Felsőnyék hírmondó 
 KÖZÖSSÉGI LAP 

 
2015. június             „A világ összes anyagai között a szeretetnek van a                            Közösségépítés 
8. szám             legerősebb kötőképessége  és a legnagyobb teherbíró ereje.”   /C. H .Spurgeon/ 

Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai /Pere Rudolfné, Kali Erika, Vavra Ágnes/                     
                        Felsőnyék Község Önkormányzata   
 
 
                                    KÖNYVTÁRI  INFORMÁCIÓK:  

            Nyári nyitva tartás:          Hétfő – Péntek            14:30  –  16:00 
                                                       Szombat                        10:00  –  11:00           
          Könyvtáros:  Kali Erika:   Tel. 06-30-884-2946 
           Helyettesítők: Pere Rudolfné /06-30-862-6408/ és Vavra Ágnes /06-30-620-1458/ 
           Könyvtár e-mail címe:  nyekkonyvtar@gmail.com 
 
Szolgáltatásaink:  

- Ingyenes szolgáltatások: 
* Beiratkozás. 
* Könyv, CD, DVD, hangos könyv kölcsönzése.  

                  Időseknek magnó kölcsönzése is, és kérésre házhoz szállítása. 
               *Könyvtárhasználat: helyben könyvek és folyóiratok olvasása, internetezés, 
                                                     játékok, társas játékok használata. 
               *Folyóiratok:  Inter Press Magazin /A gondolkodó ember lapja/ 
                                         National Geographic - Magyarország magazin  
                                         Nők Lapja, Praktika /Kisötletek, nagy sikerek – Hasznos tanácsok/ 
                                         Buci - Maci /Játssz és tanulj Buci - Macival: gyerekeknek/ 
                                         Magyar Krónika, Könyvtári Levelező/Lap 
 
      -      Térítéses szolgáltatások: 
              *Nyomtatás, fénymásolás: 25,- Ft/lap. 

Köszönjük a falu lakosai által a faluközösség részére a Könyvtárba behozott jó állapotú használt könyveket és a folyóiratokat. 
                                                                                  

Nyári programok a Könyvtár szervezésében:           SZÜLŐK:  FIGYELEM! 
    Iskolásoknak:   A Szülők  és a közösségi munkatársak segítségével szeretnénk tartani a nyáron       

                                  a különböző foglalkozásokat, szakköröket azoknak, akik a márciusban küldött    
                                  jelentkezési lapokon jelentkeztek, és akik még jelentkezni szeretnének. 
                                  Pl.:  rajz-, kézműves-, olvasó- és filmkör, süti-suli stb. 
                                         Sport-körök: íjászat – Horváth Zoltán vezetésével,                                            
                                                                 foci, kézilabda /megfelelő létszám esetén, ha még jelentkeznek/. 

         Pontos időpontok megbeszélése a Művelődési Házban lesz:  a június 20-án 14 órától  

 megrendezendő családi, ill. gyermeknapon. Ott majd kérjük a gyermekeket és szüleiket :                                                                                                                                                  

legyenek szívesek aláírásukkal igazolni, hogy részt fognak venni az általuk  beírt szakkörökön. 
Akkor lesz a továbbiakról megbeszélés személyesen a szakkör vezetőjével. 

                                                                         Mindenkit szeretettel várunk!                                     
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FALUNAP                                                                             

 

                                      

 

 

 

                  

 

 

                                                                 
Néhány pillanatkép a falunapunkról. 

További képek a facebook: Felsőnyék Kulturális Közösségi oldalán láthatóak. 
Köszönjük az óvodásoknak, az iskolásoknak és minden helyi szereplőnek és felkészítőiknek 

a szereplését, műsorát, mellyel széppé és emlékezetessé tették a falunapot. 
        Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a falunap sikeréhez. 

 
  
                                                                           
 
                     Vigh Balázs meseíró 
                           interaktív előadása 
                                 a Puszi rablók című 
                                                mesekönyvéből 
                                                        a Könyvtárban: 
 



                           
                              NAV katonai bemutató volt az iskola szervezésében a nagy sportpályán. 
 
 

 

                                                                               Szeretne testileg- lelkileg egészségesebben élni? 

Szeretettel meghívjuk          ÉLETMÓD KLUB         előadásainkra 
 
 

 

                                       
Június 17-én 18 órától: 
Természetes gyógymódok, gyógynövények 
8 orvos a természetben 

(Kóstoló: Immunerősítő táplálék-növények, „szuper-ételek”) 

 

Július 1-jén 18 órától: 
Hús és állati termékek – hogyan hatnak szervezetünkre? 

-    A nagyüzemi állattartás következményei 

-    Növényi fehérjék értéke és komplettálása 

(Kóstoló: húspótló ételek, pástétomok, fasírtok) 

 

Július 15-én 18 órától: 
Szervezetünk öregedése –                                                                                                                    

Mivel tudjuk késleltetni a folyamatot? 
(Kóstoló: zöld levek, nyers zöldségek, saláták) 

 

Július 29-én 18 órától: 
Idegrendszerünk karbantartása 

„élvezeti szerek” vagy idegmérgek? 

a lelki békesség megőrzésének útja 

(Kóstoló: sörélesztőpehelyből, olajos magvakból készült ételek, 

teljes őrlésű gabonák) 
 

 
Előadó: Egerváriné Árvai Márta, fitoterapeuta természetgyógyász 

A bemutatók helye: Művelődési Ház Könyvtár 

A helyszínen egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek és folyóiratok megvásárolhatók! 
 

   Kóstolóra önkéntes hozzájárulást elfogadunk. 

 

 



Nyárköszöntő 

2015. június 20-án 14 órai kezdettel az Iskola és a Könyvtár szervezésében            

családi napot tartunk az Iskola és a Művelődési Ház udvarán.                                                          

Az iskolában különböző versenyekkel szeretnénk ezt a napot közösen eltölteni.                                                       
A Művelődési Ház udvarán ingyenes ugrálóvár lesz az óvodásoknak és kisiskolásoknak. 

16:00 órától az óvodások és kisiskolások részére a Művelődési ház nagytermében: 

a pári óvónők fellépésével bábelőadás, lufihajtogatás és arcfestés lesz. 
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával jut el hozzánk a pári óvónők fellépése,                                                  

Szeretettel várjuk a családokat, a gyermekeket! 

 

 
A testület májusi ülése 
 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete május 28-án tartotta munkaterv szerinti 

ülését. Az elmúlt évben elfogadott munkaterv szerint két beszámoló szerepelt a napirendek 

között. Törvényi kötelezettség a gyermekvédelem helyi feladatiról, a gyermekjóléti szolgálat 

működéséről szóló beszámoló, melyet a családgondozó és a jegyző készített el. A képviselők 

szóvá tették, hogy az előterjesztésben szereplő adatok nem tükrözik a közelmúlt problémáit. 

Sajnos vannak családok, melyek az életvezetésben segítségre, tanácsokra szorulnak. A 

beszámoló az előző év adatait tartalmazta, így abban az idei történések érthetően nem 

szerepeltek. A gondok megoldása azonban mindannyiunk érdeke. Az előterjesztés anyagát az 

elfogadó testületi határozattal együtt egyébként meg kell küldeni a Kormányhivatalnak, ahol 

miden évben értékeli azt. A másik beszámoló a szociális ellátás, házi segítségnyújtás 2014. 

évi tevékenységének értékelése volt. Az intézmény részéről nem jelent meg senki az ülésen, 

de az anyag részletes volt, így a képviselők elfogadták.  Egyebekben a jegyző tájékoztatta a 

képviselőket a vízközmű vagyonnal kapcsolatos egyeztetésről. A vagyon sorsa még kérdéses. 

Ez azonban nem befolyásolja a már megkezdett ivóvízminőség-javító program fejlesztéseit, 

melyeket ebben az évben a beruházónak be kell fejeznie. A képviselők sportfejlesztési 

koncepciót fogadtak el annak érdekében, hogy az önkormányzat pályázhasson az iskola 

udvarában lévő pálya felújítására. Szintén pályázat benyújtásáról döntött a testület a Marx 

körút egy szakaszára, a Templom utcára, a Kossuth Lajos utca főtér betonburkolatára, 

valamint az orvosi rendelő felújítására. 

A vízminőség javító pályázatunk kivitelezése elkezdődött. 
Kérjük a lakosság megértését a munka során előforduló időnkénti vízhiányok miatt. 

Célszerű ezért előre vizet felvenni, tartalékolni mindenkinek. 

 
                                                                                    Tisztelettel 
                                                                                                         Debella László 
                                                                                                          polgármester 



K L U B O K R Ó L   m i n d e n k i n e k 
Az előző évi statisztikai felmérések alapján örömmel vettük, hogy szép számmal jelölték be érdeklődésüket a 

lakosságból megkérdezettek a különböző klubokba való részvételükre. 

A klubok célja: 
A helyi lakosok az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységben és ehhez kapcsolódó információk 
megosztásában tölthetnek el rendszeresen, kellemesen havonta egy-két órát. A klub témájának megfelelő 
előadásokat, rendezvényeket szervezhetnek, ezzel is segítve, erősítve a faluközösség fejlődését.  

A klubok tevékenysége nagyon jól összehangolható: 

Ennek alapfeltétele a jól lét megteremtése, melynek eredménye lesz a jó lét. 
A sorrend nem fordítható meg. 

Az anyagi jó lét még nem biztosítja a testi-lelki jól létet, sőt legtöbbször hideg, boldogtalan lét ez. 
A jól lét tulajdonképpen a legnagyobb teherbíró kötőanyag, a feltétel nélküli szeretet gyakorlása egymás iránt, melynek 

megléte a közösségben olyan mértékű anyagi jó-létet eredményez, amely boldoggá, mértékletessé, megelégedetté tesz, 
ahol együtt tudunk örülni a másikkal, mindenkivel, ahol meg tudunk bocsátani. 

Azonban azt tapasztaljuk, hogy nem találunk magunkban ilyen önzetlen szeretetet! Ez igaz! 
De van egy forrás, ahonnan még beszerezhető:  egyedül Istennél. 

Nem a vallásoknál, filozófusoknál, nem földi helyetteseknél, embereknél! Személyesen Istennél! 
Hogyan? Személyes kapcsolat által. A személyes ismeret által. 

Biblia körben:                                                                                                                                                                                          
A Biblia-körben nem vallási tanok, hanem a Biblia ihletője: a Szeretet forrása, a Teremtő Isten van a 
középpontban.  Ahol igét csak igével lehet megmagyarázni, nem emberi gondolatokkal. 
A Biblia minden szava fontos üzenet a jól létünkre. 
Az Ó- és Újszövetség és a Jelenések könyve igazságai, információi választ adnak nyitott kérdéseinkre, 
problémáinkra, egyéni és világméretű történéseinkre, a múltra,  a jelenre  és a jövő történelemre! 
Kedves falutársunk, ha szeretnél a Biblia-körben részt venni, csatlakozni, szándékodat a Könyvtárban                  
jelezd nyitva tartási időben, ahol a témákról és időpontokról tájékoztatást nyújtunk. 
                                                                                                                                         Mindenkit szeretettel várunk! 
Egészséges életmód klubban: 
Az egészséges életmódról, a különböző betegségekhez kapcsolódó gyógyulást elősegítő életvitelről,                               
a betegségek megelőzéséről, a különböző allergiák természetes gyógymódjairól,  a helyettesítő ételekről  
ételallergiásoknak stb. – információk átadása:  az egyéni megtapasztalásokról, a könyvekből és folyóiratokból.  
Egészséges ételek, saláták közös elkészítése, kóstolása. 
Az egészségügyi dolgozók segítségével életmód-sorozatok szervezése. 

Mindenkit szeretettel várunk június 17-től minden második szerdán 18 órakor a Könyvtárban. 
Sütő-főző klubban:  
A sütés-főzés kedvelői gyakorlottak és kezdők egymástól tanulva közösen alkothatnak a Művelődési Házban.  
Az elkészült ételekről, sütikről nyéki receptfüzetet és fényképet is készítünk. Ezek helyi értékek lesznek. 
Szeretettel hívjuk a klubba, akik a falunapon főztek és sütöttek, ahol bemutathatják a kezdőknek a sütés-főzés 
fortélyait, de a gyakorlottak is tudnak tanulni egymástól.  Anyagköltséget közösen elosztjuk egymás között. 

Több sütő-főző csoport is szervezhető, a hely adott.  Várjuk az újabb csoportok jelentkezését a Könyvtárban. 
Minden csoport megfelelő időpontot választhat magának, egyeztetve a hely foglalása miatt. 

IFJÚSÁGI KLUB:  /A volt tűzoltó szertár helyén./ 
A klubhelyiségben 2015. június 22-től szeretettel várjuk a középiskolás és fiatal felnőtt korosztályt.                           
Nyitva tartási idő a helyiség ajtaján lesz kiírva. Itt lehetőség lesz megbeszélni a további elképzeléseket a klub 
működésével és felszerelésével kapcsolatban  a  fiatalokkal és a Multikon Ifi Klub információ-közvetítésével. 

A szauna és a só szoba az ifi klub nyitva tartási idejében igénybe vehető:  bejelentkezéssel:  Vavra Ágnesnél. 
  A konditerem használat: 3000,- Ft/fő havonta. Fizetés előre: Sütőné Klárikánál az Önkormányzatnál. 

A felmérés szerint a fiatalokat a sportolási lehetőségek érdeklik a legjobban.                                                                     
Június 22-től a Multikon Ifi Klub középiskolásai közreműködésével célunk a sportágak aktívvá tétele,                  

melyeknek megbeszélésére szintén az IFJúSÁGI KLUB épületében lesz lehetőség a nyitva tartási időben. 
Kérjük, hogy minden érdeklődő középiskolás és fiatal felnőtt legyen szíves megjelenni a nyitva tartás első 

napján:  június 22-én az Ifi klub helyiségében 17 órakor, hogy működhessenek a kívánt sportágak! 

Kérjük azon felnőttek segítségét és megjelenését,  akik ezen sportágak vezetésére vállalkoznak! 
 
 

Érdekelt sportok:  foci,  kézilabda,  fitness, íjászat. 

 



Nyugdíjas klub:  továbbra is minden hónap harmadik keddjén délelőtt 10 órakor van a Könyvtárban. 
                              A már sok helyen jól működő nyugdíjas klubokhoz hasonlóan Felsőnyéken is szeretnénk 
megvalósítani a klub aktív működését - ahol a hasonló korúak megoszthatják gondolataikat,  tapasztalataikat, 
feltehetik kérdéseiket azoknak, akik hasonló cipőben járnak.  A klubalkalmakra az érdeklődési köreiknek 
megfelelő előadókat hívunk, szervezünk megfelelő létszám esetén.  /Pl. egészségügyi témában, irodalmi 
témában –író-olvasó találkozó,  vagy a klubban elmondott javaslataik szerint…/ 
          Minden nyugdíjast szeretettel várunk a klubalkalmakra, egy kis kikapcsolódásra, megbeszélésre! 

 

Baba-mama klub: továbbra is minden hónap második keddjén délelőtt 10 órakor van a Könyvtárban. 
                                  Megérkezett a NYÁR!!  Jó időben, kevés öltözködéssel könnyebb a séta. 
Szeretettel várunk minden anyukát kis babájával a baba-mama klubunkba, mert mindenkinek kell egy hely, 
ahol megoszthatja érzéseit, gondolatait, tapasztalatait, felteheti kérdéseit azoknak, akik hasonló helyzetben 
vannak. Mindezt tapasztalt szakember, a védőnő vezetésével, míg a gyerekek ismerkednek és játszanak 
egymással a Könyvtárunk kellemes környezetében és új játokkal és könyvekkel ismerkedhetnek. 

Védőnőnk ez alkalommal:  „Nyaralás kis gyermekkel” – aktuális témában tart előadást a klubtagoknak. 
Szeretettel várjuk a 3 éven aluli kisgyermekeket anyukájukkal a legközelebbi alkalomra: 

július 14-én délelőtt 10 órakor a Könyvtárban. 

 
 

Családi közös kirándulást szervezünk: 2015. augusztus elejére: 

Nyugdíjasoknak, nagyiknak, szülőknek, gyermekeknek, unokáknak a Nyugdíjas klub szervezésében: 

Emese Parkba -  Szigethalomra                                                                      
A Csepel-sziget kellős közepén, Szigethalmon létrehoztak egy Árpád-kori települést, ahol életvitel 

szerűen, korhű körülmények között mutatják be a X-XI. század varázslatos világát.                        
Az Emese Parkba látogatók aktív résztvevőivé válhatnak a korismereti programoknak.                   

A várban található lovagterem régészeti kiállítással várja a vendégeket. A nyitott műhelyekben 

különböző kézműves foglalkozásokat tartanak és korabeli mesterségek kipróbálására is van lehetőség. 

A várhoz tartozó faluban pedig jurták, épülő templom, gyógynövény-és fűszerkert, íjászpályák, 

csónakázó tó kínál további programokat. Hétvégenként az Árpád -kori konyha különféle ételeiből 

kaphatnak kóstolót a vendégek. A gyerekek megismerkedhetnek a hagyományos háziállatokkal és 

középkori játékokban mutathatják meg ügyességüket.                                                                                                

A kézművesek, a jurtázó férfiak  vagy a lepényt sütő és a gyógynövénykertben kaprot szedő 
asszonyok korabeli ruhában és eszközökkel végzik mindennapi tevékenységüket,                                                

a bajvívó harcosok és az íjat feszítő ifjak pedig a vár tövében gyakorlatoznak. 
A látogatók a Várispánság életébe bekapcsolódva gyapjút szőhetnek, fonalat sodorhatnak, 

dénárt verhetnek, búzát őrölhetnek, vasat kovácsolhatnak, fakorsókat esztergálhatnak, kézi 

korongon agyagedényt formálhatnak.  A bátrabbak lőhetnek nyilat, hajíthatnak kopját, vagy 

próbát tehetnek a középkori ügyességi játékokkal. 

Belépődíjak:  /Az árak az egész napi programot tartalmazzák./                                                                                                  
Felnőtt jegy: 1600 Ft 

Gyerek jegy (2-14 éves korig): 1200 Ft 

Diák jegy (diákigazolvánnyal): 1200 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek): 4800 Ft 

Nyugdíjas jegy: 1200Ft                                                                                                                                                    

50 személyes buszra tervezzük a kirándulást.  Az utazási költség személyenként 2000,- Ft. 

Jelentkezés a Könyvtárban nyitva tartáskor:  2015. július 17-ig, mely kifizetéssel érvényes! 

Mindenkit szeretettel várunk!                                                                                                               
Szervezők: Tornyiné Julika, Kardos Ágnes, Pere Rudolfné 


