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MEGHÍVÓ
Értény Község Önkormányzata és Értény Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata szeretettel meghívja Értény község lányait és asszonyait
Nőnapi megemlékezésére, melyet
2016. március 8. napján (kedden) 16 órakor az értényi Művelődési Házban tart.
Rendezvényünkön láthatják az Iregszemcsei Operett Amatőr színjátszó
Egyesület műsorát.

„Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk:
a nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk: a NŐ
dajkál, ápol és felnevel Ő.
Hálánk szálljon lányra, asszonyra,
ki a családot összetartja.
Szépséges nők, jó asszonyok,
kívánunk boldog nőnapot!
Szalai József
alpolgármester

Orsós László
RNÖ elnöke

„MÚLÓ FIATALSÁG”

Az Idősek Klubja ebben a formában 2007. óta működik.
Jelenleg 24 tagja van. Havonta vannak közös programjaink.
Januárban farsangi mulatságot tartottunk, februárban a kilencedet imádkozták tagjaink.
Minden alkalommal megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat sütivel, üdítővel és közös
nótázással.
Megtartjuk a nevezetes ünnepeket is: húsvét, mikulás, karácsony és szilveszter.
Megemlékezünk az anyák napjáról is.
A közös ünnepeket az önkormányzat hozzájárulásával és a tagok felajánlásával valósítjuk
meg.
Szabó Istvánné
klubvezető

„Könyvtárlét”
Nem régóta tartozik hozzám a könyvtár, de mégis a szívemhez nőtt a gyerekekkel és a néhány
felnőttel együtt, akik rendszeresen ellátogatnak hozzám. Úgy gondolom, hogy egészen
kicsiktől a nagyokig, mindenki szeretettel jön és talál magának neki hasznos és szórakoztató
elfoglaltságot.

Januárban beindult a babamama klub, ahova lelkesen
jönnek minden kedd délelőtt
anyukák a kis csemetéikkel.
A jövőben várom szeretettel az
új tagokat és igyekszek nekik
minél színesebb programmal
előállni.

A diáksereg, aki ellátogat a könyvtárba nagyon kreatív
és szerethető kis társaság. Az idejük nagy részét ugyan a
számítógéppel történő foglalatosság tölti ki, de emellett
szívesen használják a társasjátékokat is.

Az óvodából is érkeztek a könyvtár jövőbeni látogatói.
A Süni csoport Andi néni vezetésével a lovagkort
elemezték ki részletesebben.
A Katica csoportosok diafilmet néztek.
Mindannyian szívesen lapozgatták, nézegették a színes
könyveket.
Volt olyan gyermek, aki édesanyjával, vagy édesapjával
délután visszatértek, beiratkoztak és ki is kölcsönözték
a délelőtt folyamán kiszemelt könyvet.
Mátyás Zsoltné
könyvtáros

„ ITT A FARSANG, ITT A BÁL „

A farsangi mulatságunkon készült videofelvétel megtekinthető Értény község hivatalos
honlapján www.értény.hu

GRATULÁLOK MINDEN FELLÉPŐNEK !!!
NAGYON ÜGYESEK ÉS KREATÍVAK VOLTATOK.
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

