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2016. november.   „Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát,            Közösségépítés                                                             

25. szám.                s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát.” (Weöres Sándor)                                                     

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, 

                      Felsőnyék Község Önkormányzata 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK eseményei a Helyi Könyvtárban:  
 

          Barangolás a könyvek világában.                                Mesék kedvenc állatainkról. 

Fabula együttes – megzenésített versek előadása.   „Utazás a csillagok között.” – Farkas Levente előadása. 

 

„Könyvkereső” – könyvtári szolgáltatások.                Nyári foglalkozások alkotásainak kiállítása. 

 



„Régen és ma Felsőnyéken” - fénykép kiállítás.      „Ügyes kezek” – kézimunka kiállítás. 
 

Helyi Könyvtárunkban az Országos Könyvtári Napok alkalmával október 3-tól 9-ig különböző 

programokon, előadásokon és kiállításokon vehettek részt a gyerekek és az érdeklődő felnőttek. 

Köszönjük az Iskola, az Óvoda és a Kézimunka Szakkör együttműködését, segítségét a programok 

sikeréhez, melynek köszönhetően 33 tanuló iratkozott be, akik aktív olvasói is a könyvtárnak. 

   

 

 

 

Ács István tiszteletére - polgárőrök fája 

ültetés - aki alapította a polgárőrséget 

Felsőnyéken. 

 

 

 

 

 IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉG 

Az óvodások, iskolások és az ITAT 

operett műsorával és vendéglátással kedveskedtünk falunk szép korú lakosságának.                    

Ez alkalommal otthonukban ajándék kosárral köszöntöttük jelenlegi legidősebbjeinket,                  

Neubauer Lajosnét, aki 94éves és Ács Károlyt, aki 90 éves. 

 



Díszletes, jelmezes, zenés mese előadás 
Óvodások és kisiskolások részére 

 

2016. 11. 29-én 9 órakor a 

Művelődési Házban 

Ár: 500,- Ft/fő 

                                                                 

 
Baba-mama hírek 

 

2016. október 27-én a Baba-mama Klub tagjai ismét találkoztak, ez alkalommal a téli vitamin 

pótlás lehetőségeiről illetve a téli felső légúti hurutos betegségekről beszélgettek. A patikában 

kapható és már 6 hónapos kortól alkalmazható készítmények mellett előtérbe került minden 

olyan alkalmazható módszer, melyet a természet kínál pl. köhögésre, orrfolyásra. 

Így szóba került a kamilla, borsmenta, eukaliptusz, ánizs, lándzsás útifű és még sorolhatnánk. 

Megbeszélték, hogy mit érdemes otthon tartani, hogy a téli betegségek esetében legyen 

elsősegély otthon. Pl. köptető szirup, multivitamin készítmény, lázcsillapító, orrkenőcs, Baby 

Lunf ill. Kinder Lunf Balzsam. A vitaminpótlás lehetőségeire pedig változatos étrendet, sok-

sok gyümölcsöt, napi fél óra levegőzést, ill. a lakás napi szellőztetését, az alapos kézmosást és 

a zsebkendőbe tüsszögés fontosságára hívta fel a figyelmet a Védőnő. 

Legközelebb november 24-én találkoznak a Baba-mama Klub tagjai. 

 

Kedves Szülők! 

Szívesen fogadnánk megunt, használható játékokat az Egészségház Tanácsadóba 

és a rászoruló családok részére, melyeket december14-ig szeretnénk kérni, ill. behozni a 

Védőnői Szolgálati időben.              Előre is köszönve és jó egészséget kívánva: Greksza Lejla 

                                                                                                                                     Védőnő 

                                                                                                                            

A testület októberi ülése 
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete októberi ülésén tárgyalta a Tamási 

Rendőrkapitányság tájékoztatóját a település közbiztonsági helyzetéről. A regisztrált 

bűncselekmények száma az elmúlt években a felére csökkent. A rendőrkapitányság részéről 

jelen levő Szuhai Gábor alezredes azt is hangsúlyozta, hogy a településen nem történtek olyan 

sorozatjellegű, halmozottan egy-egy területre koncentrálódó lakásbetörések, amelyek az itt élő 

lakosságban riadalmat, félelmet keltettek volna. Fontosnak tartotta még a családon belüli 

erőszak megemlítését, hiszen ezt kevesen jelzik a hatóság felé. A 2015. évben 1 esetről tudnak, 

amikor a helyszínre érkező rendőr intézkedése és tájékoztatása alapján a jogsértő magatartás 

megszűnt. Az ülésen a Felsőnyéki Polgárőr Egyesület részéről Kardos József elnök is beszámolt 

elmúlt évi tevékenységükről. Elmondta, hogy megyei, önkormányzati és pályázati pénzekből 

biztosítják működésüket, de az adók 1 %-ból is lett bevételük, melyet köszönnek. Több 

iskolával kötöttek megállapodást, így a közösségi szolgálat is teljesíthető náluk. A 22 tagból 7 

fő ifjú polgárőr. A rendőrséggel jó a kapcsolatuk, egy új rendszert dolgoztak ki a polgárőrök 

bejelentkezésére. Van egy koordinátor, aki segítségével a reakcióidő kevesebb lett. Az 

alezredes megköszönte a polgárőrök és a körzeti megbízottak munkáját is hiszen a jó 

eredmények az ő jelenlétükön és intézkedéseiken is múlnak.   

                                                                                                              Szabó Márta 

                                                                                                                  Jegyző 



FEKETE NÁNDOR 
ORGONAMŰVÉSZ 

ZENE A KÉPEKBEN 
FOTÓVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÖSSZMŰVÉSZETI LÁTVÁNYKONCERT 

 

EURÓPA LEGMODERNEBB HANGVERSENYORGONÁJÁN 

 

Közreműködött: K. Orosz Ila fotóművész 
 

FELSŐNYÉK                                        
 

2016. november 27.                                                                                 

(vasárnap) 18 óra   
 

REFORMÁTUS TEMLOM 

 

MŰSORON: 

ANTONIO VIVALDI: 

A NÉGY ÉVSZAK – TAVASZ, TÉL 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 

HOLDFÉNY SZONÁTA, ÖRÖMÓDA 

 

EDWARD GRIEG: 

PEER GYNT SZVIT 

 

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK: 

- PERE RUDOLFNÉ (MŰVELŐDÉSI HÁZ) 

- SZÉTÁK ISTVÁNNÉ (MAGDI) GONDNOKNÉ (ÁRPÁD UTCA) 

- FARKAS LEVENTE (FELSŐNYÉK REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL) 

- HARSÁNYI BÉLA (IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL) 

 

 

ELŐVÉTELBEN: FELNŐTT: 1500 Ft.   GYERMEK: 500 Ft. 

HELYSZÍNEN:     FELNŐTT: 2000 Ft.   GYERMEK: 500 Ft. 
 

AZ ELŐVÉTEL 25 %-A, A REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁT SZOLGÁLJA. 

 

A HANGLEMEZEK KONCERT UTÁN MEGVÁSÁROLHATÓK (2000 Ft). 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:WWW.NANDORGONA.HU 

                                              WWW.FACEBOOK.COM/ORGONAMUVESZ 

 



 
 

       

 

                                                                                                       


