Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2017. szeptember.
35. szám.

Ha van valamid, ami jó, Ami barátaiddal megosztható, Legyen bár csak egy apróság,
Hozhatja Isten áldását. Add tovább! (E. Isenhour: Add tovább!)
Közösségépítés

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor,
Nemzeti Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata

SZEPTEMBERI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN:
 Baba-mama klub – Greksza Lejla védőnő
vezetésével
 Óvodás csoport foglalkozás - Költöző
madarakról versek, mesék
 Kézműves foglalkozás – őszi hangulat
 Iskolás csoport foglalkozások, melyek a
szeptemberi jeles napokhoz kötődnek
 Egészségnap – sorozat folytatása
 Könyvtár-mozi – óvodás és iskolás
csoportoknak
Országos Könyvtári Napokra
szeretettel várjuk a
lakosságot
2017.október 2-től – október 8-ig
 „Csak tiszta forrásból”eseménysorozat
az iskolásokkal
 Dániel Andrással író-olvasó találkozó
 Könyvtár-mozi óvodásoknak
 Egészségnap – Greksza Lejla védőnő előadásával.

Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett Ünnepségünkre
Szeretettel meghívjuk községünk idős lakosait a Művelődési Házba

2017. október 13-án 15:00 órakor
Óvodásaink, iskolásaink műsorával és az ITAT operett előadásával kedveskedünk időseinknek.
A műsor után mindenkit várunk egy kellemes szeretetvendégségbe.
Felsőnyék Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Orvosi rendelés
A helyettes rendelés a következőképpen alakul:
2017. szeptember

Helyettes orvos: Dr. Kocsiscsák Béla
hétfő 14.00 – től
csütörtök 14.00 – től
Beutaló, recept, útiköltség az asszisztensnél:
hétfő 12.00 – 15.30
kedd 8.00 – 12.00
szerda 8.00 – 12.00
csütörtök 12.00 – 15.30
péntek 8.00 – 15.30

Aki szeretné még kérni a Tarr Kft által
kiépítésre kerülő - Kábeltelevíziós Internes
és Telefon Szolgáltatás - hálózatra való
ingyenes csatlakozást, a 1223
telefonszámon megteheti nyilatkozatát.

A CBA üzletben folyamatosan kaphatóak
a helyi termesztésű alábbi zöldségek:

Burgonya: 1800,- Ft/zsák (25 kg)
Vöröshagyma: 1000,- Ft/zsák (15 kg)
Fokhagyma: 3000,- Ft/zsák (3 kg)

A Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett és támogatott „Mezítlábas” táborban a gyerekek - a
könyvtár munkatársai és az önkéntesek együttműködésével - vidám és élményekben gazdag hetet
tölthettek el augusztusban.
< Pogácsa sütés.

K

< Kosárfonás.

Játék a baba kuckóban.>
Mondókás játék közösen.
Festés. >

Rajzolás, színezés, vágás, ragasztás után…
A mese ország mese földjéről…
Közösen alkotott 3D kép készítése emlékül.

Hinta, ugráló-vár…
Mese, mondóka, zene…

Köszönjük mindenkinek a segítségét a tábor
sikeréhez!
Sávoli Lajos, R. N. Ö. elnöke

< Kiállítás a Könyvtárban
A tábor ideje alatt délelőttönként a Könyvtárban
Bajer István rajztanár által vezetett rajzszakkör
tanulóinak gyönyörű, vászonra festett festményeit
csodálhatták az érdeklődők.
Gratulálunk az igényes, szép munkáknak, és további
sok sikert kívánunk!

Művelődési Házunkban
Az Ezüstfenyő Néptánccsoport meghatóan
szép előadását láthatták az érdeklődők augusztus
14-én az Erdélyi Zetelakáról.

Augusztusban történt nyári
foglalkozások a könyvtár szervezésében:
Kézműves foglalkozás.
Mese
olvasás

Táplálkozz okosan az egészségedért bemutatók kóstolóval:
Greksza Lejla védőnő tájékoztató előadása volt a saláták változatos fogyasztásának fontosságáról, mint bőséges
vitaminforrások az immunrendszerünk erősítésére, a betegségek megelőzésére, a megfelelő testi-lelki erőnlétünk
érdekében.
A bemutatón elhangzott
információk, a kóstolók
receptjei és a további
képek megtalálhatóak a
facebook
Felsőnyék
Kulturális Közösségi és
Könyvtári Információs
Oldalán az albumokban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Olvassátok el a hasznos információkat, próbáljátok ki a recepteket!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Legyen egészségetekre!

