Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2016. szeptember. „Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.” Közösségépítés
23. szám.
(Margarete Seemann)
Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor,
Felsőnyék Község Önkormányzata

Védőnői hírek:
Szülésre felkészülés várandós anyukáknak, gyermeket tervező pároknak:
3 előadásból álló szülésre felkészítő program indult a Védőnői Szolgálat szervezésével a
Könyvtárban.
1. előadás: 2016.08.26. – péntek 11:00 órától
 címe: Élményutazás, - a magzat méhen belüli fejlődése
2. előadás: 2016.09.09. – péntek 11:00 órától
 címe: Irány a szülőszoba
3. előadás: 2016.09.16. – péntek 11:00 órától
 címe: Újszülött gondozás
Záró program: szülőszoba látogatás: Siófokon (egyeztetett időpont szerint).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
********************************

Egészség nap
Szeptember 22. csütörtök 10:00 órakor
a Művelődési Ház nagytermében:
A Csiga Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

bemutató foglalkozást

tart az egészséges életmód
jegyében a Védőnő és a Helyi Könyvtár szervezésében az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár támogatásával, melyre szeretettel hívjuk
az érdeklődő családokat, a Baba-mama klub tagjait, az
óvodásokat, szüleiket, az általános iskolás tanulókat és szüleiket.
Állatasszisztált terápia

KUTYÁS TERÁPIA, MINT (GYÓGY) PEDAGÓGIAI MÓDSZER
Alapítványunk célja, hogy hozzájáruljunk a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődéséhez, szabadidős
tevékenységeik hasznos eltöltéséhez, olyan, új, hatékony módszereket, terápiákat alkalmazzunk, melyek
hozzájárulhatnak céljaink eléréshez. A terápiás kutya sokoldalú hatást fejthet ki a gyermekek fejlesztésében.
A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a
társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a
gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, így a tanulásra
jobban motivált gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére a kutyás terápián a
természetes mozgáskészséget használva fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges
támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibontakozásához.

2016. szeptember 21.-én szerdán 09:00-től – 15:00-ig.
Ingyenes használt ruha osztás lesz a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt várunk!
Meghívó
Tamási Túrmezei Erzsébet rendezvénytér

TOLNAI BOROK ÉJSZAKÁJA
Szeptember 23. 18.00 – 24.00
17 pincészet, 50 féle bor
Happy Street Band
Buda Folk Band koncert
Borteszt, borfelismerés, sajtkóstolás, kézműves vásár
Szeretettel vár mindenkit: Városi Művelődési Központ
Tolnai Borút Egyesület

Meghívó
2016.szeptember 24-én

Szüreti Mulatságra
12.00-tól a nép már a focipályán gyülekezik, ahol az asszonyok/lányok várják
főztjükkel a felvonuló vendégeket (csülkös bablevessel, lángossal és fánkkal).
14.00 órától felvonulás.

Útvonal, megállóhely:
1. 1. megállóhely: Nagypályától a Marx krt.-i buszmegállóhoz
2. 2. megállóhely: Marx krt.-tól a kispályáig
3. 3. megállóhely: Kispályától lefele a Béke utcán keresztül, Kossuth utca, egészen az Orbán
szoborig
4. 4. megállóhely: Faluközpont
5. Vissza a nagypályára
Minden megállóhelyen a kisbíró kikiabálja az elmúlt esztendő legnevesebb eseményeit, majd
óvodások és táncosok szórakoztatják a közönséget.
20.00 órától Bál a Művelődési házban, ahol a Szaturnusz együttes biztosítja a talpalávalót.
Büfét Zámbó Jánosné szolgáltatja.

Mindenkit szeretettel várunk!
Debella László és Egyed Tiborné
polgármester
alpolgármester

Tájékoztató
Tájékoztatásul közöljük, hogy
 a 2016. augusztus 6-án rendezett jótékonysági bál nettó bevétele 179.000 Ft
 a 2016. augusztus 11-12-én rendezett jótékonysági ruhavásár bevétele 26.900 Ft

Köszönjük, hogy részvételével, támogatói jegyek és tombola vásárlásával,
tombolatárgyakkal valamint ruhavásárlással támogatta iskolánkat.
Tisztelettel: Simon Gábor igazgató és az Iskola Szülői Szervezete

Közfelhívás amerikai fehér szövőlepke elleni védekezésre
Felhívjuk mindazon földtulajdonosok, területhasználók figyelmét, akinek tulajdonában, kezelésében
olyan földterület, illetve olyan gazdanövényként számba jöhető kultúra, vagy más növényzet
(haszonfák, bokrok stb.) vannak, ahol az amerikai fehér szövőlepke fertőzése megtalálható azonnal
kezdje meg a felszámolását.
A védekezési kötelezettséget a 2008. évi XLVI. törvény, valamint a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
írja elő. Az amerikai fehér szövőlepke esetében igyekezzünk a védekezést mielőbb végrehajtani, mert
fiatalabb hernyók ellen azok szétszéledése előtt a védekezés hatékonyabb.
A kisebb hernyófészkeket távolítsák el és semmisítsék meg, ha ez nem oldható meg, használjanak
rovarölő készítményeket!
A védekezés kivitelezésénél ügyeljünk arra, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt.
Közterületeken, vizek mellett, virágzó növények közelségében más-más technológia alkalmazása
szükséges. Közterületen veszélyes készítményt ne használjunk!
Felhívjuk a figyelmet a munka- és egészségvédelmi rendszabályok betartására.
(Amerikai fehér szövőlepke esetében ne feledjük, hogy a várakozási idők az aljnövényzetre is
vonatkoznak.)
Védekezési lehetőségek:
Legegyszerűbb módszer a hernyófészkek levágása és elégetése.
Vegyszeres megoldás: egy gyors hatású piretroid (KARATE, SHERPA) és egy hosszú tartamhatású
lárvairtó szer keverékével (DIMILIN, STEWARD, DIPEL) permetezzük le a növényeket.

www.novenypatika.hu
Miután a hernyók szétszéledtek a fák koronáján, vegyszeres kezelésre van szükség, amihez a
következő vegyszerek egyikét ajánlják a szakemberek: Fastac 10 EC 0,02 százalékos oldata, Fury 10
EC 0,01 százalékos oldata, Pyrinex Quick 1,5 liter hektáronként.
A kezeléseket 23 Celsius-fok alatti hőmérsékleten kell elvégezni. Ha a gyümölcs már a viaszérés
időszakába került, akkor már nem lehet ezt a kezelést alkalmazni. Ha véletlenül mégis vegyszer éri a
gyümölcsöt, vagy a közelében levő zöldséget, akkor a fogyasztás előtti 7-14 napos szünetet be kell
tartani. Forrás: e-NÉPÚJSÁG.ro

Polgármesteri Hivatal
Olaszországi út:
2016. augusztus 21 és 28 között zajlott az Európai Unió Erasmus + nevű programja az északolaszországi Vigolo Vattaroban. Felsőnyéket 4 rátermett fiatal és kísérőjük képviselte egy héten
keresztül az egész Európa jövőjét aktuálisan érintő migrációs témával kapcsoltban felmerülő
feladatokban, beszélgetésekben, szerepjátékokban, valamint interjúk alkalmával. A házigazda olaszok
mellett még német és francia fiatalok is részt vettek a programban, akikkel az együtt töltött kellemes
hangulatban nagyszerű barátságok is szövődtek. Alkalom nyílt arra is, hogy többször ellátogassanak a
régió központjába, Trentóba, ahol érdekes kérdések segítségével még többet tudhattak meg a helyi
lakosok és turisták benyomásairól a bevándorlókkal kapcsolatban. Egy másik ilyen látogatás során pedig
a különböző országokból érkezett menekülteket integráló szociális központ életébe is betekintést
nyertek. A kikapcsolódás jegyében pedig egy csodaszép délutánt tölthettek el a hegyekkel övezett,
varázslatos szépségű tónál –Caldonazzo-, ahol fiataljaink a strandolás örömeinek hódolhattak.

A teremtés ünnepe
„Boldogok a szelídek, mert Ők öröklik a földet.” (Mt 5,5)

2016. szeptember 25. – október 2.
Helyi rendezvényünk: 2016. október 1. szombat 14:00 órától

Felsőnyék, Református Egyházközség Gyülekezeti Házában
Ami a legalapvetőbb és a legkézenfekvőbb, azzal szoktunk a legkevesebbet törődni. Minden eszmerendszer

a maga módján fejezi ki ezt a felismerést, aszerint, ahogyan a problémát érzékeli. Heidegger szerint
„létfelejtésben” élünk, és a létezésre magára kellene újra és újra rákérdeznünk. Jézus Krisztus pedig
nemcsak saját kortársait, hanem minden kor emberét a szeretet Istenével akarja újra élő kapcsoltba
hozni: azzal, akiben mindnyájan „élünk, mozgunk és vagyunk” (vö. ApCsel 17, 24).
Ahhoz, hogy az emberiség útja elkanyarodjon a fenyegető szakadékoktól, melyek felé rohanni látszik
– az éghajlatváltozás csapdájától, a környezetszennyezéstől, a Föld javainak igazságtalan elosztása
által okozott egyre nagyobb feszültségektől –, meg kell tanulnunk újra harmóniában élni Isten
teremtett világával, mert a teremtmények között mi emberek felelősséget hordozók vagyunk.

A hittanos gyerekekkel szolgálattal készülünk, a felnőtteknek a lélek eredetéről lesz egy
diabemutatós előadás.

Szeretettel várunk mindenkit a Református Egyházközség szervezésében!

A pillangó és a virág. https://www.youtube.com/watch?v=GtdhsjiUSW
Kedves Mindenki! Ajánlom, hogy nézzétek meg ezt a videót az
interneten! Ha tetszett, írjátok le ezt a verset és rajzoljátok le hozzá
a videó fő mondanivalóját, vagy készítsetek róla montázs képet és
egy mondatban írjátok le a vers lényegét. Küldjétek be a Helyi
Könyvtárba október 5-ig, és az októberi Őszi Könyvtári Napokon
kiállítjuk az alkotásokat egy hétig. Azután vissza adjuk és saját
alkotásotokkal, saját otthonotokat díszíthetitek, ill. minden nap, ha
ránéztek és elolvassátok, újult erővel, biztatással élhetitek mindennapjaitokat. Az elkészült alkotásokat
lefényképezzük, és az Idősek Napja alkalmával idős lakosainknak szeretnénk adni emlékül.
Tartsatok velünk, kapcsolódjatok be a közösségi életbe a valóságban is, ahol személyesen is
támogathatjuk egymást, nem csak a facebookon.
Könyvtár: Közösségszervezés

A Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében történt

2016.
augusztus
13-i Békés
Együttélés
Napról:

További képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi oldalán találhatóak.
Köszönjük mindenkinek, akik a rendezvény sikeréhez bármilyen formában
hozzájárultak!

