
 

 

Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP              

                 
 

2017. november.    „Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább érzem, hogy semmi sincs,               Közösségépítés                                                                                                                                                                                                                    

37. szám.               amiben több művészet lenne, mint szeretni az embereket.”  (Vincent van Gogh, holland festőművész)                                                                                                                                                                                                                       

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, Nemzeti 
Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata   
 

Az októberi Idősek Világnapja alkalmával rendezett ünnepségen az óvodások és iskolások kedves műsorral, 

versekkel, dalokkal köszöntötték az időseket. 

Majd az általuk festett őszi 

üvegdíszeket adták át 

megtisztelő szeretetük jeléül. 

 

Azután Kódiás Erika és Berkesdi Réka előadása és az ITAT operett 
műsora nyújtott vidám hangulatot a vendéglátás mellett. 

Köszönjük mindenkinek a közreműködését, segítségét!                          

Felsőnyék Község Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Könyvtár munkatársai                                                                                                                                                                           



 

 

 

Dániel Andrással író-olvasó találkozó október 

16-án került megrendezésre a Könyvtárban. 

Az iskola első és második osztályos tanulói ismerhették meg a 

meseíró és grafikus által írt mese sorozat könyveit vidám 

interaktív foglalkozásban, az író vetítéses előadásával, mese 

olvasásával, melyet nagy érdeklődéssel hallgattak a gyerekek 

és aktívan kapcsolódtak be hozzászólásaikkal a hangulatos 

mesék világába. Élvezettel nézték meg a mesefilmeket is a 

kuflikról, majd a mese könyveit is, melyek már a 

Könyvtárunkban is kölcsönözhetőek. Dániel András 

bumfordian humoros és kedves meséit az ovisoknak ajánljuk, 

de a szüleik is jókat fognak kuncogni olvasás közben. Meséi tovább fejlesztik a gyerekek képzelő erejét, fejlesztik gondolkozásukat.  

Kedves Anyukák! Szeretettel várunk Benneteket gyermekeitekkel együtt mesekönyvek kölcsönzésére a téli meghitt, 

felejthetetlen családi együttlétekhez! 

2017. október 23-i Ünnepség 

Az Általános Iskolások színvonalas megemlékezése az 
Emlékműnél Fojtek Petra vezetésével. A műsor végén Debella 
László polgármester úr és Neubauer Mátyás koszorúzták meg 
az Emlékszobrot. 
Ezt követően a felsőnyéki Polgárőr Egyesület is megkoszorúzta 
az egy éve faragtatott, az alapító, Ács István volt polgármester 
úr emlékére állított Polgárőr fát. 
 



 

 

2017. november 20-án 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 

 

 

Díszletes, jelmezes, zenés mese előadás 

Óvodások és kisiskolások részére 

2017. 11. 28-án 9 órakor 

Helyszín: 

Művelődési Ház 

Ár: 500,- Ft/fő 

 

 

VÉDŐNŐI ELÉRHETŐSÉG!  

2017.11.06-tól Felsőnyéken 

Hétfő: 8:00 – 10:00-ig Várandós tanácsadás 

          10:00 – 12:00-ig Önálló védőnői tanácsadás 

                                    (gyermekek részére)                            

          13:30-tól: Orvosi tanácsadás 

Szerda: Iskola-egészségügyi látogatói nap 

Csütörtök: Látogatói nap,  
                    Orvosi iskola-egészségügyi nap 
 

Baba - Mama Klub: Könyvtárban 
Minden hó 4. csütörtök 10:00 óra. 
____________________________________ 

 
Kedd és Péntek: 8:00 – 16:00-ig védőnői szolgálat 

Nagyszokolyban. 

                                           Greksza Lejla, védőnő 
                                                Telefon: 478-974 

Következő Baba – Mama klubtalálkozó 

alkalmával 11. 23-án vidám zenés mondókás 

foglalkozás lesz.  

              

 



 

 

 

M e g h í v ó 
Szeretettel hívjuk kedves szép korú falu társainkat havonta tervezett Nyugdíjas Klub találkozóinkra az 

alábbi ötletekkel, program ajánlatokkal: 
 
Kérjük, legyen kedves bekarikázni az alábbi programok közül, amelyik érdekelné: 
Könyvtár-mozi: nosztalgia - filmvetítések 
ÁLLAMI ÁRUHÁZ (magyar zenés vígjáték, rendezte: Gertler Viktor, 1952.) 
AZ ÖTÖDIK PECSÉT (magyar filmdráma, rendezte Fábri Zoltán, 1976) 

CSINIBABA (magyar zenés vígjáték, rendezte Tímár Péter, 1997) 
DÖGKESELYŰ (magyar krimi, rendezte András Ferenc, 1982.) 

ELDORÁDÓ (magyar filmdráma, rendezte Bereményi Géza, 1988) 

EMBEREK A HAVASON (magyar filmdráma, rendezte Szőts István, 1942.) 

MOSZKVA TÉR (magyar játékfilm, rendezte Török Ferenc, 2001) 
REDL EZREDES (magyar filmdráma, rendezte Szabó István, 1985) 

RÉGI IDŐK FOCIJA (magyar filmszatíra, rendezte Sándor Pál, 1973) 

SZAMÁRKÖHÖGÉS (magyar filmszatíra, rendezte Gárdos Péter, 1987.) 
VALAHOL EURÓPÁBAN (magyar film, rendezte Radványi Géza, 1948) 
Életmód – tanácsok, aktuális előadások a 60 év feletti korosztály részére. 
Ötleteink a találkozók témájára: 

- Közös nosztalgiázás, a behozott régi fényképeik, DVD megtekintésével, teázgatás mellett. 

- A Művelődési ház konyhai részében idős-fiatal találkozó: Étel, vagy sütemény készítés bemutatása a 
fiatalok részére. Pl.: „Így készítettük régen egyszerűen és olcsón.”  
- Közös kirándulások, közelben múzeum látogatások.                                                   
- Várjuk a további ötleteket, amelyeket a találkozókon megbeszélünk. 
Kérjük, legyen kedves aláhúzni, hogy havonta melyik időpontban tudna eljönni egy nyugdíjas találkozóra: 
Hétfőn.            Kedden.            Szerdán.           Csütörtökön.            Pénteken. 
Délelőtt: 10 óra.  Délelőtt: 11 óra.  Délután: 3 óra.  Délután: 4 óra.  Délután: 5 óra. 
Az első találkozót decemberben kezdenénk. A fent megjelöltek figyelembevételével választjuk ki a 
többségnek kedvező időpontot, melyről a decemberi Hírmondóban tudunk információt adni. 
 
                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                              Aláírás és elérhetőség 
 
Kérjük szépen kitöltve visszahozni a Könyvtárba, vagy a CBA üzletbe 11. 24-ig. Köszönettel a könyvtár munkatársai. 

Önkormányzati hírek 

 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott októberben, ahol bár rövid időre, de 

megnyugtató megoldást talált a háziorvosi szolgálat működtetésére. Dr. Kocsiscsák Béla dégi háziorvos 

megállapodást kötött az önkormányzattal, melyben fél évre vállalta a háziorvosi teendők ellátását. Az önkormányzat 

megkapta a működési engedélyt és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő megkötötte a polgármesterrel a 

finanszírozási szerződést.  

Már korábban beszámoltunk róla, hogy elkészült a település arculati kézikönyv tervezete, valamint a település-képi 

rendelet tervezete is. November 7-én a Béres Gábor főépítész mutatta be a dokumentumokat a lakosságnak. Az 

anyagok továbbra is elérhetőek a honlapon (www.felsonyek.hu) és november 20-ig várjuk a Hivatalba az írásos 

véleményeket és javaslatokat.  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület november 24-ei ülésén dönt a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól, majd azt követően 27-től a hivatalban lehet nyomtatványt kérni az igényléshez. 

                                                                                                                                                                 Szabó Márta, jegyző 


