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                      A kultúra jelentősége és hatása az egyéni és a közösségi életre: 
Az évszázadok során felhalmozódott ismeretek, tapasztalatok, tudományos tények                

közvetítője a kultúra,                                                                                                                                          
amely szükséges az újabb generációk felnevelése, szocializációja során. 

 

A tanulás és a művelődés a társadalmi fejlődés feltétele.                                                                                                          
A család és az iskola mellett a kultúra az a terület, ahol ez a fontos lelki összetevő elsajátítható és gyakorolható. 

A legjobb befektetés az oktatásba és a kultúrába pénzt adni,                                                                               

mert hosszú távon többszörösen megtérül a jövő nemzedékben.                                                           

Tehát figyeljünk fiataljaink fejlesztésére. 

 

Óriási tévhit, hogy a gazdaság határozza meg egy ország jólétét, mert pontosan fordítva történik a dolog.                                                       

Művelt, erkölcsös életű és szavú, és egymás értékeit becsülő emberekkel jólétet lehet teremteni a gazdasági életben is. 
Azonban a Valóság meg Győzike Show műsorok nézése a műveltséget nem építi, hanem rombolja! 

 

Hasznos kulturálódási lehetőségek: 

 

A KÖNYV: A jó könyvek olvasása úgy érleli személyiségünket, hogy alkalmassá tesznek minket az emberi 

együttélés érettebb formáira. Az olvasott téma elképzelése során agyunk a leírt mondatokat képekbe rendezi 

át, ami megnyugvást, kiegyensúlyozottságot eredményez a lélek számára. 

FILMEK nézése során nem jelentkezik ez a nagyszerű hatás, mert itt a képeket készen kapjuk, nincs 

szükség az átalakításra. Mindebből következik, hogy a filmek nem tudják helyettesíteni az olvasást. 

Elvizualizálódott világunkban a könyvolvasás háttérbe szorult, ami nagy baj, mert valódi műveltséget, 

bölcsességet, érett életszemléletet az olvasás tud kifejleszteni mindenkiben. 

Meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, és mit nézünk, - fontos, hogy építő jellegűek legyenek magunk és 

társaink részére egyaránt. 

A gondolkodásra serkentő jó művészfilm intimitást tanít, empátiát növel, érzékenyebbé teszi látásmódunkat, 

észrevétlenül erősíti vizuális kultúránkat. 

A SZÍNHÁZ egy egészen sajátos, egyedi entitás, ami a beleélés képessége és a vizuális kultúra fejlesztése 

mellett a kommunikációs képességeinket is csiszolja. Beszélgetni, egymásra figyelni tanít, eligazít az 

érzelmek sűrűjében, szembesít önmagunkkal, önismeretet és emberismeretet pumpál belénk. 

A jó könyv, film, színház, képzőművészet befogadása és használata belső építkezést tesznek lehetővé, a 

lelkeket építik, fejlesztik. 

A ZENEI MŰVELTSÉG is roppant fontos része a demokráciának, közösségi életnek, mert érzékennyé, 

harmonikussá, igényessé teszi a lelket. Ha igényesek szeretnénk lenni, hallgassunk igényes zenét melyek 

építő hatásúak! Az igénytelen zene erkölcstelenséget szül /tapasztaljuk/. 

                                                              A Kultúra-tanulmány: Papp László pszichológiai szakember tollából való. –az internetről. 



Előbbiekhez kapcsolódva figyeljük meg Dr. Jánosik Zsuzsa tollából idézett tanácsot: 

                           

„A kulturált szabadidő is támogassa egészségünket! 

Mert: Ha beengedjük a rádiót és a tévét otthonunkba, nem lehetünk jelen teljes figyelemmel a 

saját világunkban. A lakások középpontja manapság kívül van a családon: a tévé áll az oltáron, 

és feléje néznek a fotelok. Pedig nem az a családi élet, ha együtt nézünk másokat. 

Ott sem vagyunk ahonnan közvetítenek, mert a látvánnyal manipulálnak bennünket. 

De ott sem vagyunk, ahol együtt lehetnénk szeretteinkkel, családunkkal hasznosan. 

Például közös ételkészítés örömében, közös kertészkedésben és eredményeiben, közös 

kiránduláson, kikapcsolódáson, - mindenkor egymásra figyelve, egymásnak örülve. 

Két helyet nem tölthetünk be egyszerre. HOL VAGYUNK HÁT? 

Még nincs késő, próbáljunk közösen javítani életminőségünkön, családi életünkön, 

közösségünkön!” 

„Változtasd meg magad, és megváltozik körülötted a világ.” 

A gondolkodásmódot kell megváltoztatni, hogy felismerjük a valóigazságot: 

Keresd a forrást, hogy magad is felüdülj, és másokat is felüdíthess! 

 
Válaszd az értékes ismeretterjesztő programokat és előadásokat, 

melyek segítenek meglátni az élet valódi értelmét és célját! * 

 

Az eredmény: boldog családi élettel, békés közösségi élettel készülni a jövő ma még ismeretlen 

de a jelekből felismerhető elkövetkezendő eseményeire. 

Vigyázz: szellemi és tárgyi jellegű hamisítványok sokasága vesz körül! Keresd az eredetit 

mindenben. A hagyomány sem mindig az eredeti és a jó. Magad járj utána az igazságnak! 

 

Nem elég a mának élni, figyelni, építeni kell a jövőnket először belülről,- hogy az jól motiváljon, építse környezetünket is. 
Az önmegvalósítás önzővé és boldogtalanná tesz.                                                                                                                     

Az önzetlen szeretet: Aki a Jó Isten: megváltoztatja látásmódodat, és boldoggá tesz. 

 
A Művelődési Ház Könyvtárában: 

*A nagy művészek előadás-sorozatban, - akikről hallottunk, és láttuk kiemelkedő műveiket,     

festményeiket, - Ők Istentől ajándékba kapott képességeiket jóra használták. 

 

  Festményeikben rámutattak az élet valódi értelmére. Kitűnő jellemábrázolásukkal csodálatos 

  képességgel, mégis alázattal /nem a hírnévért/, - kifejezték az emberi élet egyetlen célját a 

  Biblia fényében. Jézus Krisztus földre jöttének fontos mondanivalóját, küldetését, nagy és 

  kimondhatatlan áldozatát, a Megváltás művét, mellyel a Teremtő Isten, az Atya mentő szeretetét 

  hozta az emberiségért. Festményeikben kifejezték azt a szomorú tényt is, hogy sajnos kevés 

  ember értékeli, érti meg, és ismeri meg a Jó Istennek az emberiségért tanúsított cselekedeteit. 

 

  Ezek a művészek keresték Istent, gondolatait, terveit az emberrel, és amit megértettek Istentől, 

  és az Ő Igéjéből, a Bibliából, - azt festményeikben tovább adták vizuálisan láttatva is az 

  emberekkel. Különösen azt a tényt is, hogy nem elég a formaiság /ez képmutatás/, hanem 

  tartalom kell az életnek. Ez pedig a Jó Isten és Fia megismerése által valósulhat meg bennünk,                  

  és válhat láthatóvá a mindennapi életvitelünkben. 

  

  Aki nem hallgattatja el szíve mélyén Isten által beplántált valódi szeretet iránti vágyakozását, 

  az keresi és megtalálja az Egyedül Igaz Istent, az Atyát, akit Fia Jézus Krisztus bemutatott az 

  Ő tökéletes szeretetével, áldozatával. Én és az Atya egyek vagyunk. – mondta Jézus Krisztus. 

 

  A művészek azt is ábrázolták, hogy sajnos a kereszténység zöme hamis Istenképet mutat. 

  Ezért fontos, hogy a Biblia legyen „mindennapi kenyerünk”, és iránytűnk. Olvassuk naponta! 



 

Fazekas Imre Pállal 

Dunaújvároson élő író - költővel 

Író-olvasó találkozó 
 

2015. április 14-én: fél 1-től  -  fél 2-ig         
Művelődési házunk nagytermében 

Személyes találkozás a költővel, aki elmondja, mit jelent tollal küzdeni 

az emberek, a világ jobbá tételéért.                                                                                                    

Elmondja, milyen életkörülmények között, ill. hatására alakultak ki benne                                              

a szebbnél szebb versek, költemények, 

aki nagyon szereti a gyermekeket,                                                                                                                           

és hiszi, hogy az ember lesz még ember… 

Szeretettel meghívjuk és várjuk a lakosságot, a családokat, a gyermekeket 

és az iskolásokat, osztályokat a tanárokkal együtt!            
Belépődíj: nincs. 

 

 

Kreatív ovis tánccsoport indult                                  
2015. március 25-én 

Táncos koreográfiák tanulása, 
bemutatása 

Grúberné Kódiás Erika vezetésével                                
a Művelődési házban        

 
Az ovisok már az első alkalommal 

ügyesen sajátították el, tanulták meg                      

a különböző tánc stílusokat, élvezték a zene és a mozgás örömét. 

Minden szerdán délután 4-től 5-ig gyakorolnak. Továbbra is várják a tánc-csoportba 

       jelentkezőket. Először május 3-án, az Anyák napi műsoron szeretnének bemutatkozni. 

 

 

                         M E G H Í V Ó 
        2015. május 3-án vasárnap 3 órai kezdettel 
                              Anyák napi műsort                                                                                                                                                                                                                                                  
rendez  az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzattal összefogva 

                                                a Művelődési Házban 
Az Iskola, az Óvoda, az Ének-zene klub,                                                                                                        

a Mulatós tánccsoport, és a Kreatív ovis tánccsoport készül meglepetés műsorral az                
Anyukáknak és a Nagymamáknak. 

A rendezők uzsonnával szeretnének kedveskedni a családoknak .                                                                                                                                                                               

„Az apukák és a gyerekek, közös meglepetést tartogatnak tarsolyukban…” 

                Szeretettel várjuk a lakosságot, a családokat! 



ÉTEL-ALLERGIÁSOKNAK  előadást és 
ételkészítési  bemutatót tartott 

Ottóné Bartalos Zsuzsa bio-konyhász         
a Művelődési házunkban. 

A tej érzékenyek: a tejet helyettesítő                      
növényi tejek készítését, - 

köles tej,  kókusztej, szójatej, diótej, máktej, rizstej - 
és gazdag vitamin és tápanyag tartalmukat ismerhették meg és kóstolták. 

A liszt érzékenyek: a kalászos gabonák helyett, a tápanyagokban gazdag 
növények: mint a köles, hajdina, a különböző magok 

és hüvelyesek: a lencse, csicseri borsó és sárga borsó lisztjének 
keverékéből 

készített lepények, müzlik, sütemények és torták készítését láthatták és 
kóstolták. 

A jelen lévők örömmel fogadták a tanácsokat, segítséget, recepteket, a 

kóstolókat, 

amelyet ez alkalommal kaptak az egészséges ételkészítésben. 
 Kiemelt növény a KÖLES volt,                                                                                                                                                    

melynek használata különösen ajánlott mindenkinek,                                                                                  

kiemelkedő vitamin, rost, és tápanyagtartalmának köszönhetően. 

Bővebb információk, receptek az Egészséges életmód klubban kaphatóak. 

                                    

                            SIKERES LETT A POLGÁRŐR BÁL 
Köszönjük mindenkinek hozzájárulását, segítségét a bál sikeréhez! 

Támogatóinknak: 
Felsőnyéki Polgárőr Egyesület, Polgárőr tagok, Felsőnyék Községi Önkormányzat, Nemzetiségi 

Önkormányzat, Vavra Jánosné, Sütő Lászlóné, Gru-Ko-Bau KFT, COOP /Kop-ka ÁFÉSZ/, 

Észak Tolna Megyei Tak. Szöv., CBA: Papp Zoltán, Simon Pékség Enying, Wanderer Géza: 

Lajoskomárom, Neszterovics Irina, Csuti Károlyné, Soltész Gábor, Nagy György, Kardos József, 

Kardos Ágnes, Nagyné Bai Gyöngyi, Bai Jánosné Magyarkeszi, Szilágyi Balázsné, Pintér Csilla 

Magyarkeszi, Pintér Attila Magyarkeszi, Széterné Cseke Julika Iregszemcse, Komlóczi Zoltán és 

Családja Magyarkeszi, Zámolyi Virágbolt Zámoly, Sütő József árus, Sütő Mária árus, Komjátiné 

Tóth Csilla, Zámbó Jánosné, Adrovics Zoltán Pálinka főzde, Nagy József Béke utca,  

Dr.Makláry Béla állatorvos, Szabóné Németh Judit, Baranyai Richard a Zsuzsi szódás. 

 

Köszönjük a falu lakosainak, akik támogatói jegyet és tombolát vettek. 

Valamint köszönjük, akik a bálba eljöttek és jól érezték magukat. 

                                                                                                             Tisztelettel: Kardos József 

 

2015.  május 15-én pénteken délután 1 órától 

a Művelődési Házban Jótékonysági ruha vásár 
VÉGKIÁRUSÍTÁS: egységesen 100 Ft/db                                                                            

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 



A testület márciusi ülése 
 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete március 26-án tartotta munkaterv szerinti 

ülését. A jegyző törvényi kötelezettségének eleget téve számolt be a helyi adóbehajtás 

tapasztalatairól. Településünkön a helyi adóbevételeknek jelentős szerepe van a költségvetés 

egészében. Ennek megfelelően egy-egy adóbevétel szempontjából kimagasló, vagy éppen gyengébb 

év meglehetősen nagy súllyal bír az önkormányzat gazdálkodásában. A Képviselő-testület törvényi 

felhatalmazás alapján vezette be 1992. január 1. napjától a magánszemélyek kommunális adóját a 

helyi adókról szóló 5/1991. (XII. 19.) rendeletével.  A jogszabályi változások miatt először 2002-

ben majd 2004-ben új rendeletet alkotott a testület. Jelenleg a helyi adókról szóló 11/2004. (XII. 

22.) önkormányzati rendelet a hatályos. Az adó mértéke az 1992-es bevezetéskor adótárgyanként 

1.200,- forint volt. A 2007-es évtől adótárgyanként 7 000,- forintban, majd 2013. január 1-jétől 

adótárgyanként 12.000,- Ft/év összegben állapította meg a testület. 2013. január 1-jétől került 

bevezetésre az iparűzési adó a 13/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel, mértékét 1 %-ban 

határozták meg. Az első évben 40 vállalkozás jelentkezett be az iparűzési adó hatálya alá, jelenleg 

számuk: 55. Az adóbehajtás nem tartozik a népszerű feladatok közé. Sajnos minden évben nő a 

hátralékosok száma, melynek okát nem lehet egyértelműen az adófizetési morál romlásával 

indokolni. A nem rendszeres és alacsony jövedelmek is meghatározzák az adófizetők teherbírását.  

 

A testület 2015. április 1-napjától módosította az önkormányzati lakások bérleti díját, melyet 

egységesen 20 000,- Ft-ban állapított meg. 

A képviselők az elkészült konditerem havi bérleti díját 3000,- Ft-ban határozták meg, és a kulcs 

kauciója pedig 2000,- Ft. 

2015. március 5-én hatályba lépett az új Tűzvédelmi Szabályzat. A lakosság számára az egyik 

legjelentősebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata 

során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha az önkormányzat az égetés 

szabályairól önkormányzati rendeletben rendelkezett. Az önkormányzat képviselő-testülete által 

alkotott önkormányzati rendelet jogszabály. Amennyiben a településen önkormányzati rendeletet 

alkotott a képviselő-testület az égetésről, akkor az adott település önkormányzati rendeletében 

kijelölt időszakban és módon lehet az avart és kerti hulladékot égetni.                                                 

Fontos szabály!!! Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a 

tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi!!! 

Ennek érdekében Felsőnyék Község Önkormányzata rendeletben határozta meg az ezzel 

kapcsolatos szabályokat. Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld 

hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem 

megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e 

rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni. Családi és kertes házaknál 

zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint szeptember 1. és november 30. 

között keddi, pénteki és szombati napokon lehet 9 és 20 óra között. A füstképződés 

csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés 

csak folyamatosan kis adagokban történhet. Csak olyan területen szabad égetni, ahol az égetés és 

annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz 

helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell 

oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari 

eredetű valamint veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek 

maradékait, stb.).                                                                         Tisztelettel  Debella László  polgármester 



KLUBOK találkozásának időpontjai a Művelődési Házban: 

 

Baba-mama klub:                        minden hónap második keddje d. e. 10 óra /április 14-én/ 

Nyugdíjas klub:                           minden hónap harmadik keddje d. e. 10 óra /április 21-én/ 

Ének-zene klub:                           minden héten vasárnap d. u. 4 óra 

Biblia-kör:                                    még egyeztetés alatt van a rendszeressége 

Olvasó és film-kör:                      még egyeztetés alatt van a rendszeressége 

Egészséges életmód klub:            még egyeztetés alatt van a rendszeressége 

Sütő-főző klub:                            még egyeztetés alatt van a rendszeressége 

Sport-kör:                                     még alakulóban van.    

Művészkör:                                  még egyeztetés alatt van a rendszeressége 

Kreatív ovis tánccsoport              minden héten szerdán d. u. 4 óra 

Az újabb érdeklődőket, jelentkezőket bármelyik klubba szeretettel várjuk! 

 

Életre szóló gondolatok: Gondolkozzunk el rajta: MIT ÜZENNEK nekünk… 

 

                                 Egy megtörtént eset: Az idős bácsi tanácsa 

A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Amikor a néni megérkezik, megölelik egymást. 

- De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! –szól a bácsi. 

- De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap –válaszol a néni. 

A közelben álldogáló fiú, aki a barátnőjét várja, meghatódik a jelenet láttán és odalép hozzájuk: 

- Ne tessék haragudni, önök mióta házasok? 

- Éppen 50 éve –hangzik a válasz. 

- Remélem mi is ilyenek leszünk ötven év múlva a kedvesemmel –mosolyog a fiú. 

A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát és azt mondja: 

- Fiatalember, maga ezt ne remélje! Maga ezt döntse el! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Lelki sport* 

Ki erősebb, ki ügyesebb? Ki tud jobban versenyezni. Az-e ki pályafutásában a célt elsőnek eléri? 

Az-e ki a birkózásban mindenkin győzelmet arat, avagy az, ki az úszásban nyeri el a diadalmat? 

 

Az erősebb, az ügyesebb, ki jót szeret cselekedni. Az, ki minden bűnt megvet, s Megváltóját hőn 

követi. Az ki Isten igéjét hallgatja és cselekszi. Az ki tud hinni, tűrni, megbocsájtani és szeretni! 

 

Az ki a szeretetet mint a futást gyakorolja. Az ki a szegényeket ahogy tudja támogatja. 

Az erősebb, az ügyesebb, ki tud alázatos lenni… Aki a szenvedéseket türelemmel elviseli. 

 

Az ilyen sport dicső, nemes, és megedzi a lelkünket. Aki ilyen sportot szeret, nyer mennyei örök 

életet. A lelki sport nagy Bírája, Jézus, aki nagyon szeret. Egykoron díszkoronát tesz fejére a 

győzteseknek. 

 

 

„Feltámadásod erőt ad járni zarándok utamat. Add, hogy mint igaz keresztény, 
Megváltóm Néked éljek én.” 

„És ezt mondja: Betelt az idő, és elközelített az Isten országa,                                                                  
térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak.” 

         „Nagypéntek és Húsvét üzenete!”                                                                             „Az idő közel!” 

 

                                                                                    /Gondolatokat tovább adta: Pere Rudolfné közösségi munkás/ 


