Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2019. július.

„A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának, hogy az egyszerű megjelenésével

57. szám.

meghódítja a szíveket, és barátokat szerez anélkül, hogy tudná!” (Lev Tolsztoj)

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Kódiás Erika, Pere Rudolfné és Felsőnyék Község
Önkormányzata

IV. BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS NAP
Felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

2019. július 20.
Sztárfellépő

Tombola

Légvár

Körhinta

Egész napos programok felnőtteknek, gyerekeknek.

A napközbeni programok ingyenesek!

Helyszín: Felsőnyék, Művelődési Ház és udvara.
Este 21.00-től Bál
Részletes programokról a későbbiekben tájékoztatunk!

Mindenkit sok szeretettel vár a rendezőség!

 Nyári programok a könyvtárban!



Délelőttönként:
hétfő: könyvtár-mozi: filmvetítés + a témához kapcsolódó kreatív foglalkozás
kedd: játszóház
szerda: kézműves foglalkozás
csütörtök: zenés foglalkozások
Délután: hétfőtől – csütörtökig 16:00 – 17:00 óráig: könyvtári szolgáltatások, kölcsönzés!

Figyelem! Pontosan 8:00 órakor lehet csak bejönni a könyvtárba, mivel az óvoda biztonsága miatt a Művelődési
Ház bejárati ajtó zárva van 16:00 óráig.
Júliusban hétfőtől – péntekig 8:00 – 12:00 óra közötti időszakban a könyvtár vállalja iskolás gyermekek felügyeletét,
akiknek a szülei dolgoznak. Augusztusban személyes megbeszélés után az ovisokat is fogadjuk.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

III. Mezítlábas Tábor
2019. augusztus 12-től – 16-ig
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Könyvtár szervezésében
A tábor minden gyermeknek ingyenes a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatása által, viszont előzetes jelentkezéshez kötött.
A táborban lehetőség lesz a középiskolásoknak közösségi szolgálat teljesítésére!

Várjuk azokat a diákokat, akik felelősségteljesen tudnak segíteni!
Jelentkezni szintén július 31-ig lehet.

Helyszín: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

 Júniusban megvalósult könyvtári
programok
Könyvtár Mozi az I – III. osztálynak:
Nagyné Rapatyi Julianna közreműködésével mese
sorozatot vetítettünk, ezután a meséket a
könyvtárban található könyvekből felváltva olvasták
el a gyerekek.
Aktívan vettek részt a látott és hallott történetek
tanulságának és
a szereplők jellemének
megbeszélésében majd a feladatok megoldásában.

Rövid beszámoló a 2018/2019-es tanév fontosabb eseményeiről
Esemény
Logo Országos
Számítástechnikai
Tanulmányi Versenyen

World Robot Olympiad
székesfehérvári területi
forduló

Határtalanul

Erdei iskola

Művelődési házzal
közös programok

Úszásoktatás

Leírás
Négy tanuló bejutott a megyei fordulóba (5.o.: Máté
Marcell, 6.o. Soltész Máté, Tasi Luca, 7.o.: Szabó
Nándor)
Szabó Nándor immár harmadszor az országos döntőn
is részt vehetett. Idén 53. helyezést ért el.
A „Programozd a jövőd!” pályázaton 300 000 Ft
értékben Lego robotot és kiegészítőket nyertünk. 3 fős
csapatunk (Bodnár Péter, Mágnusz Levente, Máté
Marcell) vett részt a székesfehérvári
robotprogramozási versenyen, ahol 5. helyezést ért el.
7. osztályos tanulóink a magyarkeszi és iregszemcsei
diákokkal közösen kirándultak Szlovákiába.
Meglátogatott települések: Bajmóc, Besztercebánya,
Tátralomnic, Lőcse, Késmárk, Kassa

Támogatók
Tamási Tankerületi Központ

A májusi zord idő miatt június utolsó hetében került
sor az erdei iskolára.
4. osztályos tanulóink töltöttek öt napot a pacsmagi
erdei iskolában.
A tanév során több olyan programot valósítottunk
meg, amelyben közreműködtek a művelődési ház
dolgozói. (Könyvtári Hét, író-olvasó találkozó,
meseszínház, könyvtár mozi.)
4. és 5. osztályos tanulóink 9 alkalommal vehettek
részt úszásoktatáson a tabi uszodában.

Felsőnyék Községi
Önkormányzat

Tamási Tankerületi Központ,
Felsőnyéki Általános Iskoláért
Közalapítvány

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A Tolna Megyei Könyvtár és az
iskola szülői szervezete.

Az iskola szülői szervezete és a
Tamási Tankerületi Központ.

Ezúton is köszönöm a támogatásokat.

Simon Gábor
Tagiskola-vezető

Statisztika:
2018/2019 tanév vége

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Összesen

Tanulólétszám

10

14

9

17
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24

15

11
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Bejáró tanulók

0

3

1

3

8

3

3

2

23

Jól megfelelt

4

4

Megfelelt

6

6

Nem felelt meg
Kitűnő tanulók száma:

2

2

2

Jeles tanulók száma

4

1

2

5

4

Jó tanulók száma:

6

6
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9

9

Közepes tanulók száma:

1

2

9
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Elégséges tanulók száma:

1

Szaktárgyi dicséret

12
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Tájékoztató a testület munkájáról
A képviselő-testület az elmúlt negyedévben 5 ülést tartott. Mint minden évben most is Magyarkeszi Község Önkormányzatával
együtt tárgyalták a közösen működtetett Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadását,
majd a jegyző számolt be hivatalának munkájáról. Ebben az évben az együttes ülésen tárgyalták a gyermekjóléti beszámolót és a

szociális beszámolót is. Mivel mindkét településen a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs
Központja látja el a jelzett feladatot, így az intézményvezető, valamint a családgondozó és a jegyző számolt be az elmúlt
évi munkáról. A 2018. évben az 1077 fős településünkön 244 fő 18 év alatti lakos volt a gyermekjóléti szolgálat
látószögében. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetben ellátásokat. Az elmúlt
évben 54 gyermek élt az ingyenes szünidei étkezés lehetőségével. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 36
családból 88 gyermeknek volt biztosított. Az önkormányzat 147 gyermeknek ajándékozott karácsonyi csomagot, és 20
gyermeket támogatott erdei iskolai részvételükben.
Több döntés született pályázati témakörben. Így az ebédlő felújítására előleget kért az önkormányzat, iskolai műfüves
pálya kialakítására, orvosi műszerek beszerzésére adtak be új pályázatot a képviselők, valamint hiánypótolták az óvodai
játszótér pályázat anyagát.
Határidőben elfogadta a testület a 2018. évi költségvetés zárszámadását, valamint a belső ellenőrzésről szóló jelentést.
Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2018.évben is teljesítette a jogszabályokban meghatározott kötelező
önkormányzati feladatokat. Az elmúlt évben a Magyar Államkincstár is átfogó ellenőrzést végzett az önkormányzatnál
és általa fenntartott intézménynél. (Óvoda) Az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy az önkormányzat
törvényesen működik, késedelmes, elmaradott, kifizetetlen számlák nincsenek. Az önkormányzat gazdálkodása
szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos.
Júniusban a testület vendége volt Dr. Bognár Szilveszter rendőrkapitány, aki elmondta, hogy a bűnügyi statisztikák
alapján a regisztrált bűncselekmények száma Felsőnyék községben stagnálást mutat, a 2017-es évben kimutatott
egyébként is alacsony 17-es szintről 2018 -ban /minimális mértékben/ 18-ra emelkedett.
A Felsőnyéki Polgárőr Egyesület részéről Kardos József elnök számolt be munkájukról. Az egyesületnek 28 tagja van,
melyből 10 fő ifjú polgárőr, valamint június 22-én újabb 3 fő, ifjú polgárőr tett esküt Balatonföldváron. Ezúton is
köszönjük munkájukat!
Az óvodavezető is tájékoztatta a képviselőket az elmúlt nevelési évről, mely nagy kihívás elé állította az óvónőket, a
szülőket és az óvodásokat is. Az óvoda épületének felújítása miatt a Művelődési Házban működött az intézmény,
azonban szeptembertől a felújított épület várja a kicsiket. Az önkormányzat köszöni a türelmet és megértést minden
érintettnek!

Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője születésnapján (1818. július 1.)
ünnepeljük a magyar egészségügy napját – 1992 óta.
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője volt az első,
aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének
tekintette. Megoldásként a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám
felfedezése élete során nem talált meghallgatásra. Halála után sem figyelt fel elképzelésére az
orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést
kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját
alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
Nemcsak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák megmentőjének születésnapját, hanem országszerte
elismeréseket osztanak az egészségügy dolgozóinak, ezen a napon köszönik meg egész éves munkájukat. A magyar
egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk.
http://eletigenlok.hu/a-magyar-egeszsegugy-napja-2/

