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MÁRCIUSI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN – Jeles napokhoz kapcsolódva                                                                          

 REFORMÁCIÓ 500 – Eric Till - LUTHER – AKI MEGVÁLTOZTATTA A VILÁGOT – című filmjének 
vetítése két részletben 

Hétfőnként 16:00 órakor a Könyvtárban 

- Március 6. Luther Márton küzdelmei a 95 tétel kiszögezéséig 

- Március 13. Bátorság vagy fanatizmus – Wormstól Ausburgig 

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit A REFORMÁCIÓ- EMLÉKÉV ALKALMÁBÓL 
„Az igaz ember hitből él” címmel Luther Mártonra és a reformációra emlékező, filmvetítéssel egybekötött 

beszélgetésekre 
A beszélgetéseket vezeti: Balogh Gábor vallás és társadalomkutató 

Mindenkit szeretettel várunk a filmvetítés után egy tea melletti beszélgetésre is, a lutheri reformáció 
tanulságairól és bátorításairól, az idők jeleiről Krisztus második eljövetelének küszöbén! 

 
 Március 14. – Óvodás csoport foglalkozás – Tavaszi mesék – ébredő növények és állatvilág – interaktív 

foglalkozás 

 

 Március 21. – Iskolás csoport foglalkozás – A költészet világnapjához kapcsolódva 

és a Békéért küzdő írók világnapjához kapcsolódva 

A költészet több mint művészet. Egy vers a mai napig feltöltődést, iránymutatást, vagy akár kikapcsolódást nyújthat, 
főképp akkor, ha egy finom kávé társaságában olvassuk, vagy éppen írjuk. 

 
A 19. és 20. század nyüzsgő pezsgő szellemi és alkotói légkörében, híres irodalmárok, költők, festők, tudósok, 
értékformálók élték mindennapjaikat kávéházakban, Magyarországon ugyanúgy, mint a nyugat-európai 
nagyvárosokban. Sőt, ezeken a helyeken a legismertebb feltalálóink, művészeink és költőink kaptak ihletet, gondoljunk 
csak a legendás nagy kávéházakra pl.: a Pilvaxra, a Centrálra vagy a New Yorkra, ahol a kávé nemcsak átszőtte a 
hétköznapokat, de inspirálta is az embereket. 
 
Fontos, hogy a mai felgyorsult világban is időt szánjunk magunkra és egymásra, figyeljünk érzéseinkre, hiszen valahol 

mindenkiben ott lakozik a költő. 
 

A Költészet Világnapján március 21-én arra buzdítjuk a falutársainkat, hogy 9:00 – 15:00 óra közötti időpontban a 
Könyvtárban osszák meg velünk kedvenc idézetüket, vagy gondolataikat verses formában fejezzék ki, melyet 

üzennek falutársaiknak, - mi pedig egy finom forró kávéval szeretnénk megköszönni!                                                                                                     
A felolvasott idézeteket feltesszük a Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalra. 

Szeretettel várjuk a kedvenc idézeteket! 
Könyvtári dolgozók 

 



 
Számtalan megközelítés létezik, amely a béke melletti kiállást, az erőszak elleni felszólalást szorgalmazza. Az irodalom 
tekintetében a maga csendes jelenlétével kezdetektől fogva felfedezhető az a kiállás, amely az erőszak ellen a maga 
halkságával felszólal. – iskolás csoport foglalkozás. 
 

 Március 23. – Kézműves foglalkozás – Ajándéktárgyak készítése  

 

 2017. március 22-én 10:00 – 11:00 – Egészségnap – A víz világnapjához kapcsolódva - helyi védőnőnk 

Greksza Lejla vetítéssel egybekötött előadása 

A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében azonban nagyobb 
figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A világ szinte minden állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk és 
az utánunk érkező generációk sorsa múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és 
hasznosítjuk az élet egyik alapvető elemét. AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek 
célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más 
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. A jövő generációinak is meg kell tanulnia, miért nevezzük 
kincsnek a tiszta vizet. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen egyszerű ez. Éppen ezért 2017-
ben a világnap szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta vizet!” lett.  
                                                                                                    Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

    
 2017. március 23-án 10:00 - 12:00 – Baba-mama klub – Húsvéti díszek készítése 
 
       Februári témánk volt a beszédfejlődés:  

Ajánlott kölcsönözhető könyvek: 

Jo Frost (A szuperdada): A kisgyerekkor nagy kérdései 
Vekerdy Tamás: Jól szeretni – Tudod-e hogy milyen a 
gyereked 
 
 

 

M E G H Í V Ó 

2017. március 17-én, pénteken 9 órakor 
 

Szeretettel várjuk 
az óvodás és iskolás gyermekeket 

Díszletes, jelmezes, zenés mese előadásra 
 Művelődési Házunkba 

 
Belépő: 500 Ft/fő 

 
 
 

 

Felsőnyék Község Önkormányzata Bognár Ferenc és Felesége részére 
adománygyűjtést szervez! 

Erre a célra kihelyezett dobozokban: CBA, COOP és az Ady utcai üzletekben, 
vagy átutalással: 

Bognár Ferenc 7090 0024 – 1000 4050 bankszámlaszámon van lehetőség. 
 



 

2017. március 27-én hétfőn az Önkormányzat elektronikus hulladékot gyűjt. 

Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék a CBA üzletben,  

  akinek van ilyen használhatatlan, de még egészben lévő /nem szétszedett/ háztartási gépe, vagy 

számítástechnikai eszköze.                                                                                                               

Szállítási időpont egyeztetés: Egyedné Ilikénél 

 

Polgármesteri Tájékoztató! 

Közmunka programos pályázataink elbírálásra kerültek, a bizottság mindegyiket támogathatónak ítélte.                                            

35 főt fogunk alkalmazni egy éven keresztül. A helyi sajátosságra épülő pályázatban, teljesen átépítjük a faház, volt TSZ 

iroda nyugati oldalát, ahova már elhelyeztünk, egy hűtő szobát. Itt zöldség tisztítást, tartósítást, előkészítést fogunk 

végezni. Térkő, betonelemgyártó gépet fogunk beállítani. Ezekkel akkor is tudunk hasznos munkát végezni, ha 

különben a szabadba nem lehetne a rossz idő miatt dolgozni. Az asztalos üzem új árambekötést kapott, nagyobb 

teljesítménnyel, a faház is. A gatter beüzemelésre került, már dolgozik. 

A posta előtti utcarészt fogjuk rendbe tenni, ezzel is könnyítve a parkolást, a megállást. 

Belvízelvezetésnél az átereszeket, csatornákat tisztítjuk, közútjainkat kátyúzzuk, javítjuk. 

Külterületi utakra beadtunk egy 100 millió forint értékű pályázatot melynek keretében három út, részben kaphatna 

szilárd burkolatot, ami egyben vízelvezető is lenne. A Dózsa utca vége, ahová a mezőgazdasági gépek felhordják a 

sarat, a Bacsó utca vége folytatása a pincesornál, és a Fürgedre vezető út a horgásztó mellett, ami csatlakozna a 

kerékpárúthoz. 

Kerékpárút, amiről már beszéltünk, bekerült kiemelt állami beruházások közé, terv szerint 2019-ben elkészül. 

Nemzetközi kerékpárút lesz, mert Szerbiába is lemegy Pécsen keresztül Dombóvár, Tamási, FELSŐNYÉK, Balaton körút, 

és irány a Horvátország az Adria. Előrejelzések szerint nagyszámú forgalma lesz, családbarát út, hiszen autóforgalom 

nem közlekedhet rajta. 

Egy nagy lehetőség a Nyéki lakosság számára, minél több vendéget fogadjon, a vendéglátásból, szállásadásból egyre 

több árbevétele lehessen. 

Beadtunk gépvásárlásra egy 10 millió Ft- értékű pályázatot, amiből a gépparkot szándékozzuk felújítani, 50 lóerős 

traktor, rakodót, új kaszát, stb. 

Megújult az Önkormányzat számítógép parkja, az óvoda is új laptopot, és nyomtatót kapott. 

Agglomerációs átsorolást kértünk konzorciumban Szabadhidvég és Mezőkomárom településekkel, bekerültünk a 2000 

főt meghaladó települések közé, így lehetőségünk van szennyvízelvezetésre, csatornázásra, pályázatot benyújtani, 

amit végre engedélyeztek Székesfehérváron. 

Már egyszer megpályáztuk, most újra lehetőség van rá, hát újra beadjuk a pályázatot az egészségház felújítására, és 

az iskolai sportpályára. 

Az 1956-os emlékmű felállítására nyertünk 5 millió forintot, amiből megújul a bolt előtti domboldal is. 

Az első világháborús emlékművet is felújítjuk, újra csiszoljuk, a környezetét rendbe tesszük, lerakjuk térkővel. 

Kevesebb hulladék, szelektálás, komposztálás. Régiós pályázat lesz. 



 

Bognár Ferenc háza - Marx u 30. - aláázott életveszélyes lett, átmenetileg az orvos lakásban szállásoltuk el őket. Az 

Önkormányzat mindenben segítséget nyújt részükre, az ügyintézésben is. Nincs biztosításuk, de a DRV 

felelősségbiztosítója rendezi a kárukat. Anyagi segítséget gyűjtést szervezünk, akinek lehetősége van, kérem, segítsen.  

Folyamatban van az ebédlő felújítására benyújtandó pályázatunk, nyílászárók cseréje, teljes külső, belső felújítás, 

vizesblokk átépítése, berendezések, gépek, bútorzat cseréje. 

Augusztus közepén Erdélyből Zetelakáról, Hargita megyéből 21 fős küldöttség érkezik az anyaországba és ellátogatnak 

hozzánk, Felsőnyékre is. Vendégül látjuk őket, cserébe egy másfél órás zenés, táncos műsorral kedveskednek nekünk. 

Székely népviselet, udvarszéki, moldvai, marosszéki, szatmári, illetve mezőségi táncokat mutatnak be. Előadásukat 

színesítik székely népdalokkal, versekkel. Szeretettel várjuk őket! 

Tukora Lájosnét Marika nénit köszöntöttük a héten, elmúlt kilencven éves. Az Országos Nyugdíjbiztosítótól, 

pénzjutalmat, a Miniszterelnök Úrtól Díszoklevelet, az Önkormányzattól ajándékcsomagot vehetett át. 

        
                                                         Debella László 
                                                                                                                                                       polgármester 

A meseolvasás fontossága: 

Felelős Szülők Iskolája – napi 15 perc mese 

Napi tizenöt perc meseolvasás két év előnyt jelent a kortársakhoz képest. Akár már az 

anyuka hasában lévő magzatnak is érdemes felolvasni verseket. A már pár hetes kortól 

használható, adott korosztály számára készült könyvek segítségével akár másfél-két év 

előnyre is szert tehet gyermekünk kortársaihoz képest az iskola első évére. 

„A korai fejlesztés híve vagyok, de csak azok a módszerek használnak, amelyek a baba korának megfelelőek. Az olvasás 

ismerete és szeretete a csecsemőkorban kezdődik” – Kovács Zsanett, a Móra Kiadói Csoport kommunikációs 

munkatársa tartott előadást a Somogyi-könyvtárban. Hangsúlyozta, ez nem azt jelenti azt, hogy a három-négy évesen 

meg kell tanítani a gyermeket olvasni, inkább a meseolvasás fontosságára kívánja felhívni a figyelmet, napi 15-20 perc 

foglalkozás másfél-két év előnyt jelent az iskolában a kortársakhoz képest. 

Tudományosan igazolt, hogy hasznos a magzatnak felolvasni 

„A babaolvasás nehézsége, hogy két-három éves korig alig érkezik visszacsatolás, azonban a gyermek ennek ellenére 

is mindent rögzít” – magyarázta az eredetileg tanár végzettségű előadó. Elmondta, a radikálisabbak már a terhesség 

ideje alatt verseket olvasnak fel, a kísérletek igazolták, hogy a megszületett csecsemő felismeri a ritmust, megnyugszik 

tőle, így az édesanya szavát már korán összeköti a baba a biztonságérzettel. 

A korai fejlesztés a gyermek egész életére kihathat 

Erős kapcsolat figyelhető meg a korai „tanulási” élmények és a későbbi elsajátítási képességek között. Az olvasás 

fejleszti a memóriát, a képzelőerőt, a kreativitást, az érzelmi gazdagságot, ezek a televízió segítségével csak korlátozott 

módon alakulnak ki, pedig a munkához, a társadalomba beilleszkedéshez ezekre szükség van. Komoly vita folyik arról, 

hogy az agy képességeit a született tulajdonságok, vagy a külső körülmények határozzák-e meg. Kovács Zsanett a 

génekhez kapcsolta a kétszázmilliárd agysejt kialakulását az első pár hónapban, az viszont már a szülők módszereitől is 

függ, hogy ezekből mit lehet kihozni. Úgy gondolja, sokat tehetünk a korai fejlesztéssel a funkcionális analfabetizmus 

ellen, habár hivatalosan egy-két százalékos az írástudatlanok aránya, valójában a népesség egynegyede képtelen ezt a 

tudást a gyakorlatban is kamatoztatni. A teljes cikk itt olvasható: szegedma.hu 

Könyvajánló:                                                                                                                                                                                                      
Kádár Annamária: Mesepszichológia - Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban  
Kádár Annamária: Lilla és Tündérbogyó – 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese 
Lawrence J. Cohen: Játékos nevelés – Játékterápia. A konfliktusok szelíd és kreatív megoldása… 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/02/mese-csecsemokortol-napi-tizenot-perc-felolvasas-ket-ev-elonyt-jelent-a-kortarsakhoz-kepest-fotok.html

