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Megnyílt : a Közösségi Könyvtár a Művelődési Házban ! 
 

 
2014. október 17-én délután 5 órakor átadásra került a megújult Közösségi Könyvtárunk , új berendezésekkel felszerelve, 

új könyvekkel, gyermek társasjátékokkal gazdagítva 
. 

Fábián Tiborné Zsuzsa néni 24 évig végezte odaadóana könyvtári feladatokat az Általános Iskolában müködő 
könyvtárban, önzetlen segítséget nyújtva  a diákoknak  a számítógépen történő feladataihoz is.  

Ezúton is köszönjük szülők és gyermekek szeretettel végzett lelkiismeretes munkáját! 
 

Ez alkalommal Dr. Balogh Béla búcsúzó polgálmesterünk az elmúlt 4 évről számolt be részletesen, 
közben vacsorával megvendégelve a jelenlévőket.  

Köszönjük  Felsőnyék  értékét  gyarapító,maradandó munkáit! 
 

Lehetőségek a könyvtárban: 
 

-Könyv, CD,-DVD, -hangoskönyv  kölcsönzés,  
 az  idősek magnót is kölcsönözhetnek. 
  Időseknek kérésre házhoz visszük! 
- Helyben könyv és újságolvasás, csendes helyen. 
- Internetezésre lehetőség. 
- Csoportos filmvetítési lehetőség. 
-  Állandó kiállitásokra lehetőség. 

- Gyerekeknek kézműves alkotások készítésére 
   lehetőség az adott anyagokból. 
-  A különféle KLUBOK működésére megfelelő 
   hely, meleg és barátságos környezetben. 
 - Tanfolyamok megtartására,  fórumbeszél- 
    getésekre megfelelő hely.  
-   Vetélkedésekre lehetőség. 

 

Könyvtáros: Kali Erika  /Telefon: 06-30-884-2946/ 
Nyitvatartás: Hétfőn és Csütörtökön:  16 – 18 óráig. 
 Kedden és Szerdán:         nincs nyitva 
 Pénteken:                             16 – 18 óráig. 
 Szombaton:                           9 – 11 óráig. 
A II. Kulturális Közfoglalkoztatási Program idején: 

  2015.II.28-ig:                 Minden nap:                              15 – 18  óráig nyitva van a Könyvtár. 
                                             Délelőttönként: az óvodai és iskolai csoportokat várjuk! 
 

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT: A FENTI LEHETŐSÉGEKRE! 
 

2014. 11. 07.                                      Az érző szív legnagyobb öröme mások boldogítása.  /C. H. Spurgeon/                                   Közösségépítés 



A következő KLUBOK indítására van igény, melyekre JELENTKEZTEK : 
 
 
Baba-mama      Nyugdíjas  
       klub klub 
16 fő                                                                                       29 fő 

 
 
A fenti klubokba az első összejövelt: 2014. nov. 18-án 10 órára tervezzük. 
 

 
Ének-zene  Olvasó és film kör 38 fő 

  klub 
30 fő                                                                           

 
 
 
 
A fenti klubokba az első összejövetelt:  2014. nov. 19-én 17 órára tervezzük. 
Szeretnénk még kérni azok jelentkezését, akik valamilyen hangszeren 
tudnak játsszani, hogy egy teljes „Nyéki zenekart” alkothassunk!! 
 

 
Egészséges  Sport - kör 
   életmód 67 fő 

      klub 
         28 fő 

   
A fenti klubokba az első összejövetelt: 2014. nov. 20-án 17 órára tervezzük. 
 
 10 fő: 

    Sütő-főző klub  26 fő: 
Művészkör           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
A fenti klubokba az első összejövetelt: 2014. nov. 21-én 17 órára tervezzük. 
 

A lakosság által igényelt klubok még: 
    „ Hagyományőrző klub” – „Lovagló klub” – „Íjász klub” – „Játszó klub” - 
 „Történelem klub” – „Biblia kör” – „Kézműves klub”. stb. 

A további  jelentkezőket szívesen fogadjuk bármelyik klubba! 
/A fentiekkel kapcsolatos információkat a  Könyvtárban, vagy a : 30-862-6408-as  
telefonszámon lehet megbeszélni./  A  KÖNYVTÁRBAN: 
A fent megjelölt időpontokban MINDEN  ÉRDEKLŐDŐT  szeretettel várunk! 



 

Ünnepek, megemlékezések: 

 
Október 23-án a Művelődési házban az Iskolások előadásában 
                                 szép, tartalmas műsorral emlékeztünk az 

                                 eseményekre: Fábián Tiborné szervezésével. 

 

 
 

Október 24-én a Teremtés napját ünnepeltük a ReformátusGyülekezet- 

házban. Farkas Levente református lelkész és felesége felkészítésével: 
A gyermekek kedves műsorral emlékeztek a Teremtő Isten művére, 
melyet az Ő szeretetének kifejezésére alkotott.  
A teremtés koronáját: az embert, pedig az Ő képére és hasonlatosságára 
teremtette, azzal a céllal:, hogy legyen aki majd kifejezi az Ő természetét, 

jellemét: az Ő  Isteni Szeretetét. 
E tény felismerése olyan magasabbrendű értékeket és kapcsolatot 

nyújt az embernek, amely által kitárulnak az élet valódi értékei, az 
élet igazi értelme és célja! :  - győződhettünk meg róla a vetítés 

után ismét.  Amikor a hit szeme meglátja a valóságot, hogy nemcsak úgy lettünk, hanem Valakinek 
célja van velünk, Aki úgy szeret minket és olyan nagy gondja van ránk mint Anyának a Gyermekére, 
- akkor ez a    megtapasztalás a létező legnagyobb boldogságot adja! 
Amit nemcsak szájjal vallunk, hanem szívvel, az valóság és boldogság! 
 

 

 

Október 31-én:  a Reformáció ünnepén:  

az egyik legfontosabb történelmi eseményről       
emlékezhettünka Református Gyülekezetben.                          
Farkas Levente református lelkész emlékeztetett a film által  
 azokra az időkre, amikor a célt tévesztett kereszténységet a  
Gondviselő Isten ébresztette: a Bibliai igazságot bátran megvalló  
őszinte hívő embere: Luther Márton által. 

 

  
Mit tanulhatunk az elmúlt történelemből?... 
 

A hatalom szeretete ma is kísérti az emberiséget! 

      A történelem meg nem bánt, be nem ismert bűnei újra megismétlődnek! 

 Akinek ma nem mindennapi kenyere: a Biblia olvasása, és a személyes 

      kapcsolata nincs meg Istennel, az sodródik a világ gazdasági és vallási 

árjával, és a világgal együtt teste és lelke elvesz!! 

      Jézus Krisztus nem a vallásos embereket tudja megmenteni, hanem 

csak azokat, akik egyedül Benne bízva hisznek!!         ÉBREDNI  KELL  MA  IS! 

 

Könyvajánló:  Molnár Róbert: Ébresztő Magyarország 
                          /Egy politikus gondolatai a megjárt mélységekről, 

az ébredésről és hazánk áhított felemelkedéséről…/ 

E kötet az előző – eddig négy kiadást megélt – könyv folytatása. Neves ajánlói szerint gyakorlatias, 

„életszagú”, elgondolkodtató, nem nélkülözi a humort, ugyanakkor komoly üzenetekkel bír.         

Megrendelhető: a 06-30-853-6162-es telefonszámonvagyinfo@molnarrobert.hu e-mail címen. 

 

mailto:info@molnarrobert.hu


Programok,  előadások  a  Művelődési  házunkban: 

 

2014. november 8-án: szombaton: 
A Nemzeti Művelődési Intézettel kötött partnerkapcsolat által az NMI szervezésében a 

a második  KAPUNYITOGATÓ  eseményre kerül sorMűvelődési Házunkban. 
 Program:   14.00  Népi kézműves bemutató és foglalkozás /bőrművesség/ 
gyerekeknek, felnőtteknek 
15.00  Beszélgetés a kézimunka szakkör tagjaival, 
 a helyi értéktár létrehozásáról és a Hungarikum törvényről 
 /fényképek vetítése/ 
16.00  A Szekszárdi Gitárkvartett koncertje 

 

2014. november 12-én: Műszeres egészségállapot-felmérést  
17 órakor                               tartunk a Művelődési házban. 
 

Tudod, hogy hogyan működik a szervezeted? A betegség  
     figyelmeztetés a test felé, hogy valamit nem jól teszünk. 
Szemlélyre szabott tanácsadás a felmérés segítségével és 
      a természetes gyógykészítményekkel. 

                A mérés díja:  1500,- Ft. 
/A mérés termékvásárlásra nem kötelez!/ 

 
                      Előadók: Gálné Kovács Aranka 
                            Boczor Andrea 
                                           Minden érdeklődőt várunk! 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2014. november 13-án: Kerpács Rezső előadása az  ÖNISMERETRŐL. 
          17 órakor                      „Élj megalkuvás nélkül.” 
                                                                           Várom az érdeklődőket: 

Kerpács Rezső 
                                                             vallástörténeti és filozófiaszakos buddhista tanító 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2014. november 20-tól:minden csütörtökön a Könyvtárban 

18 órától         Csendes esti közösségi beszélgetéseket kezdeményezünk 
 időseknek és fiataloknak közösen: 
„A  SZERETET  ÜZENETÉRŐL” 

  „kapcsolatokról”,  „családról”,  „társadalomról”,  „célokról”,    
 „értékrendekről”, „kincsgyűjtésről”,  „magvetésről”, „építésről”,    
                                                     „múltról, jelenről, jövőről” – a „Vagyok”-ról”,  …………………….. 
                                                       és további javasolt ötletekről. „Az idő közel!” 

 Szeretettel várunk mindenkit a közös beszélgetésekre! 
______________________________________________________________________________ 
 

Decemberi előrejelzések: 
 
 1./ Falu-karácsony:Többen jelezték, hogy szeretnének csatlakozni, ill. részt venni 

 kézműves tárgyak készítésében, a karácsonyi készülődésben. 
        Kérjük, a Könyvtárban legyetek szívesek jelezni, hogy mikor és mit szeretnétek készíteni, 
        hogy ne egyformák legyenek készítve, hanem minél többféle legyen. 
        A könyvtárban lehetőség van a kézműves tevékenységekre!               MINDENKIT  VÁRUNK! 



 
 
 

Decemberi terv: 
 
2./  MIKULÁS UTÁNI  HÉTVÉGÉRE:         A  Művelődési  Házban 

2014. december 13.JÓTÉKONYSÁGI  MIKULÁS  BÁL 
Elit szervezésű hangulatos bált szervezünk, ahova sok szeretettel várunk minden 
       őszintén, kellemesen szórakozni vágyót. 
Terített asztal, gyertyafény, kiadós vacsora és fergeteges báli zene gondoskodik 
       a jó hangulatról.                     

  ÁR: 2000,- Ft/fő és tombola. 

  Jelentkezés: NOVEMBER  30-ig  a Művelődési házban a Könyvtárban! 

délutánonként  3-5 óráig:   Kali Erikánál.  /Tel.: 06-30-884-2946/ 
Jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes! 
 

A bevételt: a klubokhoz, ill. rendezvényekhez szükséges konyha-berendezésre, 
                    konyhabútorra,  és a „kondi-terem” berendezésére  fordítjuk. 

 
 „Közösségszervezés” 

 
 

Közérdekű  közlemények: 
INTERNET  SZERELÉS! 
A jövő héten elindulnak az internet-szerelési munkálatok. 
Először a központi egységek, ill. az átjátszók kerülnek felszerelésre, valamint 
az 5 darab térfigyelő kamera, - ami a közbiztonságot erősíti. 
Ezek után következő hetekben kerül sor a HÁZAKRA  AZ  ANTENNÁK FELSZERELÉSÉRE.  
Előtte néhány nappal értesítést küldünk, hogy a szereléskor a házigazda otthon legyen.     
Ha az időjárás alkalmas lesz, akkor az idén befejeződik a munka. 
 
KÉRJÜK:  Azok az igénylők, akik még nem fizették az antennát az Önkormányzatnál: 

- első részletet legyenek szívesek befizetni utólag, 
- a második részletet pedig november 15-ig kell befizetni. 
- Akik egyösszegben vállalták a befizetést,  őket is kérjük: 
november 15-ig befizetni az összeget  a szerelés érdekében! 

                                                                                              DEBELLA  LÁSZLÓ:  Polgármester 

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁS: 
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása iránti pályázatunk pozitív elbírálásban részesült! 
Vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 
72 erdei köbméter tüzifa vásárlásra használhat fel. 

A rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek majd a: 
szociális rászorulók, egyedülélő idősek a tüzifa segítségnyújtásra a téli 
időszakban.                               A tüzifa 2015. február 15-ig kerül kiosztásra 
DEBELLA LÁSZLÓ: Polgármester 
 

2014. NOVEMBER 25.  INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS FEJBŐRÉRŐL 
15. ÓRÁTÓLDERMOVISOR X 200 KÉSZÜLÉKKEL. 

 Helyszín: Könyvtárban -  10 fő jelentkezését várjuk. 



 

 
2014. november 2-án: csoportos Múzeumlátogatáson vettünk részt. 
           A Zala faluban lévő Zichy Mihály Emlékmúzeumba látogattunk el 
                               egy kis csapat Felsőnyékről. 
 
 

A nyoc szobás emlékházban 
található csodálatos festmények 
ill. azok mondanivalója a múlt, a 
jelen és a jövő történelemről – mély 
gondolatokat adtak és figyelmünket 
az élet legfontosabb dolgaira  
irányítoták. 
 
A festészet művészetének sokrétű, 
gazdag gondolatvilágával találkoz- 
hattunk 
ÉRDEMES  VOLT  MEGNÉZNI! 
 
A  képzőművész különleges régi 
tárgy-gyűjteménye 
és könyvtárnyi könyve a múzeum 
értékét gazdagítják. 
 
 

 
 
Zichy Mihály /1827 – 1906/, a 19. századi magyar képzőművészet regényes életű, virtuóz rajz- 
tudásáról ismert alakja a Somogy megyei Zala községben született. 
Szülőháza egy 1820 körül épült, szélesen húzódó egyszintes nemesi kúria, ma: 
Zichy Mihály Emlékmúzeum. 
A múzeumot a művész leszármazottai alapították 1927-ben abban az L alakra toldott épület- 
szárnyban, amelynek helyén valaha pálmaház volt, de a festő műteremmé építette át a maga 
céljaira. Jelenleg a kastélyépület majdnem egészében múzeum. 
A homlokzati nyolc teremben egy európai szellemű, eszméiben ma is időtálló művésznek 
állít emléket egymással összefogva a család, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és a 
Magyar Nemzeti Galéria. 
Az itt kiállított nagyméretű festményein a haladó polgári eszméket és a hatalom birtokosai 
feletti erkölcsi kritikáját fogalmazta meg. 
A hátsó traktusban élő Zichy-dédunoka a Zichy Mihály Alapítványt működteti. 
 
Az épülettel szembeni természetvédelmi területen is időztünk. Kis mókus üdvözölt bennünket 
a magas fákról. Itt található egyedül az országban a legtöbb: 8 db vasfa is. 
 
KIS  CSOPORTUNK:  SZÉP EMLÉKEKKEL,  ÉS  ÉBRESZTŐ  GONDOLATOKKAL  JÖTT  HAZA. 
 
                                       AJÁNLJUK  MINDENKINEK,  ÉRDEMES ELMENNI! 

 

 


