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PAPÍR-ÍRÓSZER VÁSÁR 

 

 FÜZETEK, 

 RADÍROK 

   SZÖVEGKIEMELŐK 

   VONALZÓK 

   NOTESZEK,  

   OLLÓK,  

   SZÍNESCERUZÁK 

   ÉS MÉG SOK MÁS TERMÉK 

Kínálatunkban mindent megtalál, ami az iskolakezdéshez kell! 

CERUZÁK, TOLLAK MÁR 40 Ft-tól! 

Széles választék, kedvező árak! 

Több mint 50 féle füzet 50 % kedvezménnyel, amíg a készlet tart! 

 

 

 

 

Helyszín és időpont: 

 Művelődési Ház  

 7099 Felsőnyék Béke u. 1.  

2016.07.12 -> 10
00

- 16
00

-ig 
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LAKOSSÁG FIGYELEM!!! 

ECDL TANFOLYAM INDUL!! 

 

Községünkben ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul 2016. július 25.-én, melyen az 

Önkormányzat támogatásának köszönhetően 50% kedvezménnyel vehet részt. 

 ECDL alapismeretek (2 modul): 50 000 Ft helyett 25 000 Ft 

 ECDL START (4 modul): 80 000 Ft helyett 40 000 Ft + vizsgaköltség 

 ECDL (7modul): 120 000 Ft helyett 60 000 Ft + vizsgaköltség 

 

A díjak tartalmazzák a tananyag és a jegyzetek árát is.  

Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk!  

Minden jelentkezőnek ajándék pendrive!   

Jelentkezési határidő: 2016. július 20. 

Mi az ECDL? 

Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence. Az ECDL 

az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely 

nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás 

meglétét hivatott igazolni. 

Az egyetlen olyan informatikai képzettséget igazoló bizonyítvány, amely minden 

szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. 

 

 

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás: 
 

Berkesdi Réka 06/30 880-4209 
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JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI PROGRAMOK 

Nyári foglalkozások a Könyvtárban: 

 Hétfő -> kézműves foglalkozás (Berkesdi Réka, Strasser Doroti, Pere Rudolfné) 

 Kedd -> olvasó és filmkör (Kutasi Márk, Szabó Viktor) 

 Szerda ->ének-zene foglalkozás (Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Strasser Doroti) 

 Csütörtök ->rajzszakkör (Bájer István) 

 Péntek -> süti-suli (Pere Rudolfné) 

Nem utolsó sorban várjuk a kedves fiatalságot az Ifjúsági klubba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségnap:  
2016. 07. 18. (hétfő) 10:00 – 12:00-ig (Védőnő és a Könyvtár szervezésében) 

 Témája: Az egészségem titkai – vetítéses előadás és interaktív foglalkozás a gyerekekkel 

 Nyolc alapelv az egészség megőrzésére, kifestővel 

 Az egészséges táplálkozás tíz alappillére 

 Célcsoport: Óvodások, kisiskolások és szülei 

 Helyszín: Művelődési ház nagyterem 

 Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeiket! 

 

Baba-mama klub:  

2016. 07. 28. (csütörtök) 10:00 – 12:00-ig a Só szobában 

Program: A júniusban megkezdett téma folytatása, megbeszélése, só szoba használata. 

 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLBA HÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, BARÁTAIT, ISMERŐSEIT A 

FELSŐNYÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 Időpont: 2016. augusztus 6. szombat 21:00 óra 

 Helyszín: FELSŐNYÉK, MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 Büfé: Zámbó Jánosné 

 A jó hangulatról Kluk Sándor gondoskodik Nagyberényből. 

 Tombola sorsolása éjfél után várható, 100 Ft/db, értékes nyereményekkel. 

 Ha módja és lehetősége van rá, tombola vásárlásával, tombola tárggyal vagy min. 500 Ft-os jelképes 

összeggel legyen szíves támogatni iskolánkat, melyet megtehet a felsőnyéki CBA üzletben Bankóné Tóth 

Katalinnál vagy a felsőnyéki könyvtárban. 

 A tombola tárgyakat a művelődési ház könyvtár részében lehet leadni. 

 A Jótékonysági Bál bevételét az iskola tantermeinek felújítására és a tanulóknak szervezett programokra 

fordítjuk. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Iskola Szülői Szervezete 
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Anyatejes Napi rendezvény 

2016. 08. 05. (péntek) 10:00 órától  a Könyvtárban 

A 3 év alatti gyermekeket nevelő családok részére 

 Augusztus 1. – Anyatejes Világnap alkalmából szeretettel meghívjuk és köszöntjük az anyatejjel 

táplált gyermekeket és az édesanyákat,akik testükből-lelkükből táplálják kisgyermekeiket. 

Vetítéssel egybekötött előadásra, közös játékra és beszélgetésre! 

 

 

Meghívó!! 

Békés Együttélés Nap! 

 
 

Melyet a felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervez, ami Augusztus 13-i dátummal kerül 

megrendezésre. 

Programok: 
 

 09:00-tól kezdődően délelőtt, illetve a délután folyamán kézműves foglalkozásokon vehetnék részt a 

gyermekek. pl.: ÖKO Csiga játszóház (íjászat tapadókorongos íjakkal barkácsolási lehetőségek), arcfestés, 

cigány népmesék megtekintése-, hallgatása a helyi könyvtárban, Pere Rudolfné közreműködésével, illetve 

kosárfonásra lesz lehetőség 

 

 10:00-tól a helyi védőnő, Greszka Lejla tart előadást az anyatejes világhétről kismamák számára, Ezen felül 

szűrő vizsgálatokon is részt lehet venni az orvosi asszisztens hölgy szervezésével. (vércukor-, vérnyomásmérés) 

 

 11:00-tól a helyi Polgárőrök tartanak bemutatót a munkájukról, illetve bemutatják a szolgálati gépjárművet 

 

 12:00-13:00 között pedig íz-világban gazdag, hagyományos Roma Nemzetiségű ételekből kóstolhatunk 

 

 13:00-tól Romano Teatro Roma Nemzetiségű színház ad elő 3 figyelemfelkeltő műsort. 

 

 A Romano Teatro Roma Nemzetiségű színház szünetei között fellép a felsőnyéki Lole Lulugyá tánccsoport 

 

 17:30-tól Roma Táncház tekinthető meg, ahol a nézőközönség bevonásával rophatják a talpalávalóra 

 

 20:00-tól Ősi tábortűz meggyújtása, ami mellett énekre fakadhatunk és táncra perdülhetünk 
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A testület júniusi ülései 

 
Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete júniusban kétszer is ülésezett. A rendkívüli ülésre a 

Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlása miatt volt szükség. Jogszabályi 

változások miatt az önkormányzat döntési kényszerbe került, de az idei költségvetés lehetővé teszi Felsőnyék 

részére a jogszabályoknak való megfelelést. 

A munkaterv szerinti ülésen a képviselők az óvoda munkájáról kaptak tájékoztatást. Az intézményvezető 

elmondta, hogy a beiratkozásokat követően ismertté váltak a számok, és szeptembertől 36 gyermek fog 

óvodába járni. A tagintézmény-vezető pedig elmondta, hogy szívesen vettek részt a falu rendezvényein, és a 

jövőben is nagyon örömmel fogadják a felkéréseket. A polgármester a téma kapcsán tájékoztatást adott az 

óvoda felújítási pályázatáról, annak sikeres ellenőrzéséről.  

 

Óvodánkról röviden… 

 
A 2016/2017-es tanévben előreláthatóan 42 kisgyermek veszi birtokba óvodánkat. 

A személyi feltételek adottak, 4 óvodapedagógus és 2 dajka végzi a nevelő-oktató munkát. 

A beszédhibás gyermekekkel heti egy alkalommal logopédus foglalkozik. 

A gyermekek egészséges fejlődésére is nagy hangsúlyt fektetünk a védőnő, háziorvos, közreműködésével. 

Nevelő-oktató munkánk jelentős hányadát a Kompetencia alapú oktatás programjára építjük. Fontosnak 

tartjuk, hogy a gyermek szűkebb-tágabb környezetéről megtapasztalás útján szerezzen minél több élményt, 

ismeretet/ kirándulások, családi gazdaságok megtekintése, szüret/. 

A már jól kialakított hagyományoknak megfelelően részt veszünk a falu rendezvényein: 

- szüreti felvonulás 

- idősek napja 

- „Kisfalunk karácsonya” –ezen felül részt veszünk a katolikus és református karácsonyon is. 

- anyák napja 

2000-től minden Falunapon /Európai Pikniken/ óvodásainkkal színvonalas műsorral lépünk fel. 

A falu adta lehetőségeket az óvoda maximálisan kihasználja.  

Csoportjaink heti váltásban látogatnak a könyvtárba / könyvkölcsönzés, kézműves foglalkozás, 

ismeretterjesztő filmek vetítése/. Továbbá heti rendszerességgel vesszük igénybe a Sószobát. 

 

Régi vágyaink között szerepel, hogy óvodánk a beadott pályázatot elnyerje, külsőleg-belsőleg megújuljon. 

 

Macherné Teplán Ágnes 
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Rövid beszámoló a 2015/2016-os tanév eseményeiről 

Pályázatok: 

TÁMOP 3.1.4-C: Tanulóink részt vettek közlekedési- és sportfoglalkozásokon. A 7. és 8. osztályos tanulók 

üzemlátogatáson voltak Pakson és Kecskeméten. A projekt 2015 októberében családi nappal zárult. 

NTP-KKI-A-15-0025: A Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázata a rajz szakkörösök munkáját támogatta. 

Lehetőség nyílt jó minőségű rajzeszközök beszerzésére. Szakkörös tanulóink pécsi kiránduláson vettek részt. Ahol 

megtekintették a Csontváry, Vasarely és Zsolnay múzeumokat. A pacsmagi erdei iskolában 3 napos rajztábort 

tartottunk. 

Továbbtanulás: 

A 13 fő 8. osztályos tanulóból mindenkit az első helyen megjelölt intézménybe vettek fel. 

Iskolatípus fő arány 

szakiskola 6 46 % 

szakgimnázium 7 54 % 

gimnázium 0 0 % 

Rendezvények: 

Rendezvény Felelős pedagógus 

Karácsonyi ünnepély felsős osztályfőnökök 

Iskolai farsang Simon Gábor, Nagy Zita 

Falunapon tanulóink táncbemutatókkal szerepeltek. Kovács Krisztina, Prágerné Topp Erika 

Erdei iskolában a hagyományoknak megfelelően 4. és 6. 

osztályos tanulóink vettek részt. 

Fábián Tibor, Fábián Tiborné, Simon 

Gábor 

2. osztály kirándulása (Nagyvázsony – Veszprém) Nagyné Rapatyi Julianna 

3. osztály kirándulása (Kabóka – lovas tanya) Bajer István 

8. osztály kirándulása (Balatonfűzfő-kalandpark) Kovács Krisztina 

Verseny eredmények: 

Versenyek neve Felkészítő tanár neve Eredmények 

Diákolimpia - karate sportegyesület,  Neubauer Mátyás  

küzdés 1. hely, formagyakorlat 3. hely 

Diákolimpia - cselgáncs sportegyesület,  Szitkovics Veronika 2. hely 

The Big Read 

(országos angol nyelvű 

olvasási verseny) 

Fábián Tiborné 

 

5. hely 

18 tanulónk vett részt a versenyen. 

Illyés Gyula Megyei 

Könyvtár olvasási verseny 

Riczel Etelka 

 

Borda Vanda 3. helyezés 

Pere Hajnalka 1. helyezés 

Illyés Gyula Megyei 

Könyvtár rajzverseny 

Bajer István 

 

Díjazottak (Hagyó Nataniel, Hier 

Dominik) 

Iregszemcsei szavaló 

verseny 

Bajer István, Fábián 

Tiborné, Riczel Etelka 

 

Különdíj: Tajcsnek Tamara 11 

tanulónk vett részt a versenyen. 

 Simon Gábor tagiskola-vezető 


