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***************************************************************************************************** 
 

A Művelődési Házban 
2015. április 14-én Fazekas Imre  Pá l  iró- költővel 

személyesen találkozhattak az iskolások,                                           
verseit hallhatták, 

melyek a szeretet megélt csodái,                                                           
és kívánságai az emberi kapcsolatokban. 

 
********************************************************************************** 
                                                                                     

             ANYÁK NAPI MŰSOR 
Az év legszebb hónapjában, a virágok havában 

köszöntöttük  az édesanyákat és a nagymamákat. 
 

Miért van ennyi emlék, írás az édesanyáról? 
Csak régi, kedves szokás ez az ünneplés és 

köszöntés, vagy pedig egy mély, belső oka van ennek?                                                                                        
A válasz csak az lehet: senkinek nincs annyi befolyása a családra,  a 

gyermekekre és általuk a társadalomra, sőt az egész világra,                    
mint éppen az  édesanyának.                                                                                                     

Ha igaz az, hogy olyan a kert, mint amilyen a kertész, akkor az is igaz, 
hogy olyan a család, olyanok a gyermekek, mint amilyen az édesanya. 
Szinte teljesen az édesanya lelkülete tükröződik vissza gyermekének 

magatartásán.  Feltétlenül érződni fog minden ember életén, 
viselkedésén, amit kapott az édesanyjától. 

 
Az édesanyák csodás személyek. Szívükben dobog az egész világ.                    

Lesi óhaját a gyermekének, ezért boldogok az édesanyák!      
Édesanyádat becsüld és szeresd!                                                                   

Addig vagy boldog, amíg láthatod.                                                                                                                       
Ne érje bánat és ne sértegesd, amit csak tudott, mindent megadott. 



Kedves Édesanyák és Nagymamák!                                                                                                                             

Most, amikor szívünk szeretetével köszöntünk benneteket,                                                                                           
a köszöntés mellett  újra szívetekre tesszük azt a nagy feladatot,                                                              

ami rátok vár a családban, a mi nevelésünkben. 
 

Viszont nagyon hálásak vagyunk azért,                                                                     
hogy fáradoztok, jutalmat nem várva, hűséges 

önmegtagadással végzitek feladataitokat a 
gyermekért, a családért.                                      

Hányszor lemondtatok a magatok kényelméről,                                                        
hogy nekünk adjatok kényelmet?!                                                                                                                       

A Jó Isten azért adott titeket, hogy az Ő szeretetét tükrözzétek! 
„Istent, barátot szeretni, erre Ő nevelt! Ezért vallom mindig: 

Édesanya csak egy lehet!”   
                    Mindezekre emlékezünk, amikor az édesanyákat, nagymamákat ünnepeljük. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A műsorról részletesen a facebook : Felsőnyék Kulturális Közösségi oldalán láthatóak nagyon sok 

képen a szereplők pillanatképei a színes előadásokról, mellyel megemlékeztek, kicsinyek  és nagyok. 
A képeken láthatóak az édesanyák mosolygó és könnyes szemei a versek és énekek hallatán. 

Köszönjük Veszelovszki László segítségét a fényképek közreadásával a szép emlékekhez. 
Köszönjük minden szereplő lelkes készülődését, - óvodásokét, iskolásokét, felnőttekét ,                                

-  és akik a háttérben szorgoskodtak az ünnep  színesebbé tételéért, és öröméért. 
Külön köszönjük  Riczel Etelka magyar tanárnő odaadó, önzetlen segítségét, aki egyedül készítette   
fel a 45 iskolást a rendelkezésére álló rövid idő alatt a szereplésre, aki egyedül képviselte   a nyéki 

pedagógusokat.  Mindemellett a terem széppé varázsolásának segítésében köszönjük hozzájárulását, 
segítségét,  és köszönjük  az ünnep hangulatának széppé varázsolását a vidám konferálásával, és 

köszönjük a szív-ajándékokat. 
Nagyon, köszönjük: Sávoli Lajos apukának a sütemények készítésében való aktív, példamutató 
részvételét a Feleségével, - a finom sütiket.  Köszönjük a gyerekek örömmel való szorgalmas 

segítségét az aprósütemények elkészítésében. Nagyon ügyesek voltak! 
Nagyon szépen köszönjük a sok szép kötény megvarrását Kardos Józsefné Csanádi Ágikának. 

A kötényeket majd a süti-suli gyermek csoportok, és a felnőtt sütő-főző csoportok is tudják használni. 
Köszönjük a Felsőnyéki és a Nemzetiségi Önkormányzat anyagi hozzájárulását, a lehetőséget 

a Falu – anyák napi ünnephez. 
Köszönjük az ünnepen részt vevő családoknak, akik elfogadták a meghívást, és értékelték a 

készülők fáradozását, hogy együtt emlékezzünk a család szerepére és fontosságára életünkben. 
                                                                                                                               Közösségi munkatársak 
 
********************************************************************************** 
 

                                              Akikre büszkék lehetünk: 

* Neubauer Mátyás /5.o./ a Horvátországban megrendezett karate versenyen a 

                  korcsoportjában:  ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL. 

 

*Polgár Dzsesszika /8.o./ az Iregszemcsei „SZAVAL /?/-Ó/!/” verseny  III. kategóriájában 

                                 ÉRT EL HARMADIK HELYEZÉST. 

 

*Arató Richárd /5.o./ az OTP Bank Bozsik-program keretében kapott 

                                 emlék plakettet kiemelkedő sport /futball/ teljesítményéről. 



A testület áprilisi ülése 
 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 28-án tartotta munkaterv 

szerinti ülését. Először Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes 

ülésen tárgyalták meg a Magyarkeszi Közös Önkormányzat Hivatal költségvetésének 

zárszámadását, majd a jegyző számolt be a hivatal munkájáról. Az ülésen részt vett 

Göttlingerné Pintér Judit a Tamási Járási Hivatal 2015. január 1-jével kinevezett vezetője. A 

hivatalvezető tájékoztatást adott a Tamásiban nyílt Kormányablak munkájáról, valamint a 

hivatalon belüli átszervezésekről. A vendégek megtekintették a Panziót és az Ifjúsági Klubot. 

A testület elfogadta a 2014. évi költségvetés zárszámadását, és a belső ellenőrzésről szóló 

jelentést. A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat 2015. évre is pályázatot nyújt be 

a nyári gyermekétkeztetés biztosítására. Sikeres pályázat esetén június 16-tól augusztus 14-ig 

lesz lehetőség az igénylőknek a szolgáltatás igénybevételére  A testület megalakította a 

Felsőnyéki Települési Értéktár Bizottságot. 

A bizottság elnöke: Dr. Balogh Béla 

Tagok:  Egyed Tiborné, Nagy Zita, Pere Rudolfné és Pinczési Ferenc 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

a Felsőnyéki Települési Értéktárról 

 

Felsőnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2015. (IV. 28.) határozatával döntött 

a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Tolna megyei értéktárnak. 

 

A Felsőnyéki Települési Értéktár a Felsőnyék területén fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért kérjük a tisztelt 

Lakosságot, hogy segítsenek azt tartalommal megtölteni! 

 

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti 

érték a települési értéktárba. A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.  

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt 

során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy 

termék, amely 

- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott 

tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 

- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a 

világon, 

- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 

megerősítéséhez. 

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az 

erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek 

és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat 

szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 

készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek 

megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó 

szellemi termékek; 



d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – 

szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- 

és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 

tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, 

képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a 

nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti 

és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 

szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 

testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és 

csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és 

biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 

képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 

valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon 

tájékozódhatnak. 

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele: 

A Felsőnyék közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a 

települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában. A 

javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus 

úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a javaslattevő adatait, 

b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 

c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját, 

d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint 

e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja megalakított Felsőnyéki Települési Értéktár 

Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a 

felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattévőt írásban értesíti. A települési értéktáraknak a 

megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti 

értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. 

A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a 

www.felsonyek.hu honlapon keresztül tájékoztatja. 

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a 

Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe. A 

település vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a 

falu lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és 

javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban településünkre 

jellemző értéktár létrehozásában.  

 

Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési 

szándékukat. 

 

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével! 

 



A Könyvtárban Vig Balázs meseíró lesz a vendégünk 
Május 12-én Vig Balázs meseíró lesz a vendégünk, aki Puszirablók című játékos, interaktív meseelőadásával 

lepi meg a szakcsi, nagykónyibeli és felsőnyéki III. és IV. osztályos  gyerekeket. 

Vig Balázs mesekönyvei a rendezvény napján 20%-os kedvezménnyel, a szerző által dedikáltan vásárolhatók 

meg, amíg a készlet tart. 

Három bajusz gazdát keres - 1800 Ft (2190 Ft helyett) 

A rettegő fogorvos - 1500 Ft (1790 Ft helyett) 

Puszirablók - 2000 Ft (2490 Ft helyett) 
Tekintsék meg vendégünk honlapját is:  www.vigbalazs.com 

Esetleg jelöljék ismerősnek Facebookon:   https://www.facebook.com/gyerekcipo.vigbalazs 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Május 14-én 14 órától a Nagy Sport Pályán                                                                      
katona bemutatót tart a NAV Bevetési Osztály /Budapest/                                                           

iskolás korú gyerekek részére.                                                                                                       

Az előadás során lesz:  önvédelmi bemutató,  kutyás felvonulás-bemutató                                      

végül a gyerekek kipróbálhatják a katonai felszereléseket.                                                                        

A bemutató a 3. osztályosok jutalma, a farsangi előadásukért, a tanító néni részéről. 

~~~~~~~~~~~~~Minden iskolást szeretettel várunk!~~~~~~~~~~ 

                                              2015.  május 15-én pénteken 13 órától 

a Művelődési Házban Jótékonysági ruha vásár 

VÉGKIÁRUSÍTÁS: egységesen 100 Ft/db                                                                            
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
ISMÉT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT: 

2015. május 15-én 13 órától a Könyvtárban a műszeres állapot-felmérésre 

szeretettel várjuk az új érdeklődőket és a kontrollra érkezőket.                                                                                     
Személyre szabott tanácsadás a felmérés segítségével és a természetes gyógy készítményekkel. 

Gálné Kovács Aranka és Boczor Andrea 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2015. május 19-én  15 órától ismét ingyenes állapot-felmérés fejbőréről  DERMOVISOR x 200 

készülékkel a Könyvtárban. Bejelentkezés, időpontkérés: Kali Erikánál /06-30-884-2946/. 

                                                                                                     Várjuk az új jelentkezőket és a kontrollra érkezőket! 

 

                       Az Önkormányzat palack zsugorító gépet vásárolt. 
Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált műanyag palackokat  /kupakkal 
együtt/,  és a sörös dobozokat, hétköznapokon hozzák be a panzió udvarába . 
Ezek eladásából befolyt összeget a település fejlesztésére fordítjuk. 

 

    2015. június 2-án kedden az Önkormányzat elektronikus hulladékot gyűjt. 

Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék a CBA-ban,  akinek van ilyen használhatatlan, 

de még egészben lévő /nem szétszedett/ háztartási gépe, vagy számítástechnikai 

eszköze.  Szállítási időpont egyeztetés: CBA-ban Egyedné Ilikénél. 

 

http://www.vigbalazs.com/
https://www.facebook.com/gyerekcipo.vigbalazs


Ízelítő a Falunapi Rendezvényről” 

 

2015. 05. 30-án kerül megrendezésre! 

Terveink szerint az alábbi programokkal. 

      -10 órakor indulás az Orbán szoborhoz az Önkormányzat előtti parkolóból. 

      Ide várunk minden felsőnyékit, csoportokat, egyesületeket, klubokat! 

      Mindenki fog kapni egy táblácskát, melyet kezükben tartva jelzik, hogy melyik 

      csoporthoz, egyesülethez ill. klubhoz tartoznak.  

      A szobornál rövid műsor lesz. /Bálint atya áldása, gyerekek versei, szobor locsolás./ 

 

    -12 órától 14 óráig ebéd!  Minden megjelent kap ingyen egy adag ebédet. 

      /babgulyás, birkapörkölt, vaddisznópörkölt, borsostokány, gombás szelet/ 

 

      Ezen felül bárki főzhet hozott anyagból! 

      Az idén is keressük és zsűrizzük az év legjobb szakácsát! 

      Vajon kié lesz a vándorfakanál!? 

 

      Első alkalommal süteménysütő versenyt is szervezünk. 

 

14 órától színes programokkal várunk mindenkit az IKT nagyterembe. 

 

Szerepelnek: -Kreatív ovisok                                 - Iregszemcsei Mazsorett tánc csoport 

                      -Iskolások műsora                            - Ferenczi Nikolett 

                      -Óvodások műsora                           - Komáromi Nyugdíjasklub 

                      -Ének-zene klub                               - Coantry tánc 

                      -Mulatós tánccsoport                       - Akasztói Citerazenekar 

                      -Lole-Lulugyá tánccsoport              - Gyuricza Házaspár Társastánca 

                      -Iregszemcsei Operett                      - Tesók /sztárvendég/ 

 

/A fellépők sorrendjét, és pontos idejét a végleges meghívóban közöljük./ 

 

Napközben ingyenes ugrálóvár, és körhinta várja a gyerekeket. 

 

21 órakor Tűzijáték a nagypályán. Az elmúlt évekhez hasonlóan erre várjuk a támogatásokat! 

                                        A támogatási összegeket Sütőné Klárika gyűjti az Önkormányzatnál. 

 

22 órától az IKT-ben a KÉKFÉNY-DUÓ hajnalig húzza a talpalávalót! 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Ha kérdése van, érdeklődhet a : O6-30-9298-059,  06-30-2398-568,  06-30-8842-946-os 

telefon számokon. 

 

 
Debella László polgármester 
  


