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„Szeretni szívből, igazán, átlépni a bezártság falán.
Közösségépítés
Segítőkezet nyújtani, másokban reményt gyújtani.” (Aranyosi Ervin)

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

Felsőnyék Község Önkormányzata nevében köszöntünk minden édesanyát
Anyák Napja alkalmából!

Kedves Lakosság!
Községünkben több helyen is folynak a pályázatok keretében megvalósuló felújítási munkálatok, melynek
következtében a Művelődési Házunk az Óvodának van átadva használatra.
Fenti körülmények miatt idén az Anyák Napi ünnepség sajnos elmarad, melyért szíves megértését kérjük mindenkinek.
Így most a fenti verssel kívánunk Boldog Anyák Napját minden Édesanyának és Nagymamának!
A falunapi rendezvényünk egybeesik az Európai Uniós választásokkal, ezért az is elmarad, egy más időpontban kerül
megrendezésre.
Te Szedd szemétgyűjtési akcióban 65 zsák szemetet, főként italos üvegeket, dobozokat szedtünk össze!
NE SZEMETELJ! Ha a tele üveg elfér az autóban, akkor az üres sem foglal több helyet. : VIDD HAZA!

Debella László, polgármester
VÉDJÜK FÖLDÜNKET, A MADARAKAT, A FÁKAT!
Figyeld a követésre méltó Föld napi programokat!
Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet
a 29. magyar és a 49. világméretű Föld napja, melynek kiemelt témája
a biológiai sokféleség megőrzése.
Agyonnyomjuk a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről
évre a WWF Élő bolygó jelentése. Az emberiség beavatkozása a természet
évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadonélők, köztük a beporzó rovarok,
növények létét. A biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk,
pontosabban az állatok takarmánya felel.
Mit tehetsz Te? Sokat. Zöldítsd környezetedet,
ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj,
közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts
környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait,
egyél kevesebb állatit ... ajándék a környezetnek, egészségednek.
A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált
Magyarországon.

Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.
http://fna.hu/afoldnapja

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával ismeretterjesztő előadáson vettek részt az felsősök.

A Zöldtárs Alapítványtól Baka György interaktív előadásának kiemelkedő felhívása volt:
Energia a háztartásban. Mire megy el az energiánk? Mire figyeljünk? Hogyan takarékoskodjunk? Mit
tehetünk a jövő generáció érdekében? Veszélyben a Föld!

A figyelemfelkeltő előadáson a tanulók aktívan vettek részt. Az előadó, az általa hozott kérdőív
kitöltésével zárta az ismeretterjesztést, mintegy összegezve az elhangzottakat.

