FALUHÁZ PROGRAMJA
2021. október
NYITVATARTÁSUNK:
HÉTFŐ- KEDD-PÉNTEK: 12-18-ig.
SZERDA - CSÜTÖRTÖK: 10-16-ig.
KONDITEREM NYITVA TARTÁSA
HÉTFŐ: 12-18-ig,
KEDD: 10-16-ig,
SZERDA: 12-16-ig,
CSÜTÖRTÖK:10-16-ig,
PÉNTEK: 12-17-ig.
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
A Faluháznyitvatartási idejében.

Családsegítő szolgálat
Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítője, Gáspár Emese minden hónapban ügyfélfogadást
tart a Faluház épületében.
A családsegítő telefonos elérhetősége:+36-30/476-1385.
Következő alkalom: 2021. 10. 07. csütörtök, 10.30-12.30-ig.
Versfal folytatódik….
Szeretettel várjuk a könyvtár olvasóit és a verseket szerető
gyerekeket és felnőtteket egy vers-idézet fal elkészítéséhez!
Beszélgetéssel, teázással egybekötött délutánon a résztvevők
kedvenc idézeteikkel díszíthetik a könyvtár falát. Mindenki, aki a
díszítésben részt vesz, ajándékot kap!
Időpont: Nyitvatartási időben.

Könyvtár hírei
2021 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóiratok
helyben olvasására: Szabad Föld, Nők Lapja, Praktika, Dörmögő
Dömötör, Turista, Földgömb.
Minden pénteken ingyenes könyvbörzét tartunk, jöjjenek,
válogassanak kedvükre!

Magyar Népmese Napja - Zene Világnapja
Zenei ízelítő, kitekintés a zene világába, a Dallam Zeneiskola
tanulói, a pogányi kórusok közreműködésével, majd a Hangerdő
Társulat: Vacsorázz nálunk! című előadásával várjuk az
érdeklődőket!
Időpont: 2021. október 1. péntek, 17. 30.

Halloween 2021
Várjuk a boszorkákat, szellemeket és egyéb félelmetes lényeket,
hogy járják végig velünk a falut a szokásos cukorkagyűjtés
alkalmából. Nagy örömmel vesszük a „Cukros házak
jelentkezését” a 06-20/445-1644-es telefonszámon!
Időpont: 2021. október 29. péntek, 17. óra.
Gyülekező: Az iskola előtt.

Országos Könyvtári Napok eseményei a pogányi Könyvtárban
Mesedélután a Könyvtárban
Szeretettel hívjuk a Gyerekeket a „Papírszínházas mesék” című
mesedélutánra, minden hónapban, előre meghirdetett időpontban.
Időpont: 2021. október 8. péntek, 17 óra.
Ismét egzotikus lények a Könyvtárban!!!
Ezúttal hüllők…. Kíváncsi vagy, hogyan él, mivel táplálkozik,
hogyan vedlik? Ezeket és sok más érdekességet is megtudhatsz
Horváth Yvette-től, ha eljössz a Könyvtárba! Minden vendég
ajándékot kap!
Időpont: 2021. október 8. péntek, 17.30.
Világjárók
Képes úti élménybeszámoló egzotikus, különleges helyszínekről.
„Az Elcsatangolt Bodri kutya - avagy Etus néni Récing Tím
élménybeszámolója a 2020-as Budapest - Bamako raliról. A
somogyhárságyi plébános, egy közgazdász, és egy 35 éves piros
Lada kalandjai a kezdetektől Sierra Leone fővárosáig címmel
Fáth Gergely előadását láthatják-hallhatják az érdeklődők.
Az előadások 500.- Ft-os belépőjeggyel látogathatók, a bevételt a
„Pogányért” Alapítványon keresztül falunk életének, környezetének
támogatására fordítjuk. Szeretettel várjuk a korábbi és az újonnan
bekapcsolódó érdeklődőket!
Időpont: 2021. október 12. kedd, 18 óra.
Véradás
Adományozz egészséget- Adj vért!
A Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz a Faluházban.
Szeretettel várjuk a 18 és 65 év közötti, egészséges Lakótársainkat!
Szükséges dokumentumok: eredeti TAJ-kártya, személyi
igazolvány, lakcímkártya.
A véradás nem vérvétel, egyen-igyon minden jelentkező!
Tudta-e? Egyetlen véradással 3 beteg emberen lehet segíteni. A
véradás egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést kaphat egészségi
állapotáról.
Időpont: 2021. október 27. szerda, 15.30-18 óráig.

Elérhetőségeink
Árainkról és a részletekről érdeklődni lehet személyesen, a
Faluházban kihelyezett plakátokon, a poganyifaluhaz@gmail.com
e-mail címen vagy a 06-72-565-015-ös és a 06-20-445-1644-es
telefonszámon!

