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Az idei évben szeptember 30-án 
került megrendezésre a 
hagyományos Szüreti Felvonulás.  
 
A kisbíró öt megállónál hirdette ki 
az elmúlt év eseményeit és táncra 
hívta a falu népét. A felvonuláson 
italt és süteményt kínáltak a 
nézelődőknek, a jó hangulatról az 
Alfa Zenekar gondoskodott, akik 
zenéjére az esti bálon is minden 
résztvevő jól mulatott. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a 
Szüreti Felvonulás sikeréhez. További képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalon találhatóak. 
 



                            Októberi Országos Könyvtári Napok 
                                                           Könyvtárunkban: 
      
 
„Nyomtatott információforrások megismerése a Könyvtárban” 
 Interaktív foglalkozás Simon Gábor, iskolaigazgató közreműködésével. 

 
 

                               „Történelmi forrásaink” 
            Interaktív foglalkozás Nagy Zita tanárnővel.  
                                                                                                                              „Tudásforrások a Könyvtárban” 

          Interaktív foglalkozás Fojtek Petra tanárnővel.    

                       „A víz körforgása a természetben” 
         Interaktív foglalkozás Nagyné Rapatyi Julianna tanítóval.                                                                                                                                                                                                                                   

„Vörösmarty Mihály Emlékház – úti beszámoló” 
Kódiás Erika közreműködésével. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                     
        
                                                                                                                                         
 
 
 

„Gondolatok az idősek tiszteletéről” 
 Beszélgetés és ajándék készítés Proksa Péter tanárral.                                
  

 

 
 

„A víz tündére” 
Mese-délelőtt 
az ovisokkal                   

Szabó Viktor, és 
Berkesdi Réka 

közreműködésével. 
 

 
További képek a fecebook Felsőnyék Kulturális Közösségi Oldalon találhatóak. 



M E G H Í V Ó 
Szeretettel meghívjuk községünk lakosait a Művelődési Ház Könyvtárába a 

Reformáció emlékünnepének 500. évfordulója alkalmára 
2017. október 31-én, kedden 16:00 órakor  

                                                   > Gyermekek megemlékezése, szolgálata 
                                                   > Diabemutatós előadás felnőttek részére 
                                                   > Fórumbeszélgetés 
                                                   > Vendéglátás, társalgás 
                                                                                                                             Felsőnyéki Református Egyházközség 
                                                                                                                                      Farkas Levente, lelkipásztor 

   
Aktuális gondolataink: Ajándék és lehetőség 
A reformáció Isten megújító műve volt: „Luther Mártont, később Kálvin Jánost és majd a többi reformátort is elhívta, 

hogy rámutassanak újból arra, amit Jézus Krisztusban megadott nekünk a mi Urunk. Ő az eredeti minta számunkra, 

akinek arcában felismerheti a mindenkori ember, hogy milyennek is kellene lennie." 

Vissza a forráshoz: „Luther az egyházban a forrást, a világban a szabadságot, önmagában pedig az istenarcot kereste 

és ezeket végül Jézus Krisztusban találta meg.” 

A forráshoz újra meg újra vissza kell térni, de az igazi keresztyén élet nemcsak reformáció, hanem transzformáció is, 

azaz "Jézus Krisztus ábrázatához való alakulás". : (http://reformatus.hu/mutat/reformacio-500-ajandek-es-lehetoseg/) 

 

 

Nagy szeretettel várunk minden kedves nyéki lakost időszerű előadás sorozatunkra! 
                                                                                                                          

 November 13. (Hétfő) 18:00 óra                              

   „Sola Scriptura” (Egyedül a Szentírás) 

    A REFORMÁCIÓ FELISMERÉSEINEK ALAPPILLÉRE 

 November 20. (Hétfő) 18:00 óra 

   „Sola Gratia” (Egyedül kegyelemből) 

     MIKÉPPEN ÜDVÖZÜLHET AZ EMBER? 

 November 27. (Hétfő) 18:00 óra 

„Sola Fide” (Egyedül hit által) 

  HOGYAN VÁLHAT IGAZZÁ AZ EMBER? 

 December 4. (Hétfő) 18:00 óra 

„Solus Christus” (Egyedül Krisztus) 

KRISZTUS MINT MEGVÁLTÓ ÉS ITÉLŐBÍRÓ? 

MI VAN A HALÁL UTÁN? 

 December 9. (Szombat) 16:00 óra 

A REFORMÁCIÓ ZENÉJE 

KONCERT A REFORMÁCIÓ ZENÉJÉBŐL ÉS ÉNEKEIBŐL 

 December 11. (Hétfő) 18:00 óra 

Soli Deo Gloria”(Egyedül Istené a Dicsőség) 

MIT JELENT ISTEN DICSŐSÉGE? 

    

 

 

AZ ELŐADÁSOKAT 

OTTÓNÉ 

BARTALOS 

ZSUZSA 

BIBLIAOKTATÓ 

TARTJA 

HELYSZÍN: 

FELSŐNYÉK 

KÖNYVTÁRI 

INFORMÁCIÓS ÉS 

KÖZÖSSÉGI 

HELY 

Felsőnyék, Béke u. 1. 

IDŐSZERŰEK-E MA IS A REFORMÁCIÓ NAGY FELISMERÉSEI? – Előadás-sorozat 

http://reformatus.hu/mutat/reformacio-500-ajandek-es-lehetoseg/


  

                                          

2017. október 

Helyettes orvos: Dr. Kocsiscsák Béla 

Hétfő 14.00 – től. Csütörtök 14.00 – től. 

Beutaló, recept, útiköltség íratása és átvétele, 
csak az asszisztensnél. Rendelési időben 
telefonhívások fogadása, recept íratás és átvétel 
nincs. A recepteket három hónapra is fel lehet 
íratni. 

Hétfő: 13.00 – 15.30 
Kedd: 8.00 – 12.00 
Szerda: 8.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 15.30 
 
 

  A tanácsadások időpontja megváltozott:  

Hétfő – védőnői tanácsadás: 8:00 – 10:00-ig 
Hétfő – orvosi tanácsadás 13:30 – amíg gyermek van. 
Várandós tanácsadás: Péntek – 8:00 – 10:00-ig 
 
A szeptemberi klub találkozónkon beszélgettünk 
az új gyermekalap ellátásról. 
Házi patika felkészítésről őszi időszakra:  
meghűlés, megfázás, vírusok. 
 
Következő találkozónk: október 26. csütörtökön lesz. 
Babáknak, mamáknak szűrő vizsgálatok. 
Halloweenre készülődés, tökfaragás. 
 

A testület szeptemberi ülése 
 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően belekezdett a 

település arculati kézikönyvének elkészítésébe, valamint a településképi rendelet megalkotásába. A testületi ülésen 

Béres Gábor főépítész mutatta be az elkészült tervezeteket a képviselőknek. A végleges elfogadás előtt most egy 

véleményeztetési eljárás kezdődik, melynek során a lakosság is megismerkedhet az anyagokkal. Az arculat 

kézikönyv, az értékleltár és a településképi rendelet tervezeti hamarosan elérhetőek lesznek a település honlapján, 

valamint a főépítész lakossági fórumon fogja ismertetni azokat. Természetesen az Önök véleményérére is 

számítunk!  

Ebben az évben is kért a testület tájékoztatót a védőnői a munkáról. Greksza Lejla bemutatta a gyermek alapellátási 

útmutatót a védőnői tevékenységről.  Elmondta, szigorodott a gyermekvédelmi munka, a sokrétű állapotfelméréssel 

sokkal nagyobb kontroll alatt lesznek a gyerekek. Szomorú adatokat említett, hiszen ebben az évben eddig 

mindössze 3 gyermek született a faluban és 16 fő hunyt el.  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Veres János Felsőnyék háziorvosa 2017. október 6-án elhunyt. A doktor úr 

a betegsége miatt már egy ideje nem tudta ellátni a háziorvosi teendőket. Jelenleg Dr. Kocsiscsák Béla dégi 

háziorvos helyettesíti a körzetet. Az önkormányzat folyamatosan tárgyal és keresi a megnyugtató, és hosszútávú 

megoldást az orvos kérdésre. Addig is türelmüket és megértésüket kérjük! 

 A képviselő-testület ebben az évben is pályázatot nyújtott be a szociálisan rászorulók részére tűzifa támogatásra. A 

pályázat nyert. Előreláthatólag november második felétől lehet az igényeket benyújtani a Hivatalban. A cél most is 

az, hogy még decemberben hozzájuthassanak a rászorulók a tűzifához. Ismét csatlakozott az önkormányzat Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, hogy támogatni tudja a Felsőnyéken állandó lakhellyel rendelkező 

felsőoktatásban tanuló diákokat.  

 

Emlékeztető felhívás a könyvtári szabályzatból: 

Ha az olvasó a kölcsönzés határidejét nem tartja be, 
napi 5 Ft késedelmi díjat köteles fizetni. 
Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok 
árát az olvasó köteles megtéríteni a mindenkori 
becsült forgalmi értékén.  
Akinek lejárt a kölcsönzés határideje, a fentiek 
figyelembe vételével legyen kedves visszahozni a 
könyveket! 

 

2017. 10. 24. (kedd) 15:00 órakor 
„Aktívan a tudásért” c. projekt képzéseiben 

való részvétel feltételeiről 
TÁJÉKOZTATÓT TART A KÖNYVTÁRBAN 

Pap Erika, projektmunkatárs 
További információ: 

06-74/505-642 
 


