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Tájékoztatás Csabrendek 
Község Önkormányzata 
2012. január 11-i ülésérõl
Napirend előtt:

Lejár határidejű határozatok végrehaj-
tásáról beszámoló.
Napirenden:
1.  Papi-Roll Kft. Csabrendek, Kos- 

suth u. 13. sz. alatti üzlet bérleti díj 
csökkentési kérelmét a Képviselő-tes-
tület elutasította.

2.  A Csabrendek Község Önkormány-
zata tulajdonát képező Csabrendek, Kos-
suth u. 13. szám alatti üzlethelyiséget 
versenyeztetési eljárás útján bérbevételre 
meghirdeti. A licit időpontja: 2012. ja-
nuár 25., 10 óra.

3.  Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Bakonyi Bauxit-
bánya Vállalat bányászati tevékenysége 
során kialakult helyzetről a rendelkezésre 
álló iratanyagok átadásával jogi szak-
vélemény, tanulmány elkészítésével 
a Kovács Ügyvédi Irodát (Keszthely) 
bízza meg.

4.  A beérkezett átmeneti segély kérel-
mek elbírálása megtörtént, összesen 
36000,- ft nagyságú pénzbeli támogatást 
és 1 m3 fa természetbeli támogatást ítélt 
meg a Testület.

5.  A Képviselő-testület döntött egy rend-
szeres nevelési segély megszűntetéséről.

Turcsi József polgármester

Tisztelt Lakóközösség!
A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe az alábbiakban közölt újrahasznosítható 

hulladékokat lehet elhelyezni:
• MŰANYAG (sárga edény):

Bedobható: ásványvizes PET palack, kimosott háztartási flakonok és azok lecsavart 
kupakjai (samponos, habfürdős, étolajos, tejes, joghurtos, margarinos stb.), háztartásban 
előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.), italos doboz (tetrapak).
Tanácsok: Kérjük, hogy fenti hulladékokat mindenképpen mossák ki bedobás előtt. 
Kérjük, a PET palackokat bedobás előtt tapossák laposra, hogy minél kevesebb helyet 
foglaljanak el, ezáltal minél több műanyag hulladék férjen a tartályba.
NEM dobható bele: a nem kimosott zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett 
flakon, margarinos dobos stb., valamint élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, 
hungarocell, CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. 
nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

• PAPÍR (kék edény):
Bedobható: újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
Tanácsok: Kérjük, a dobozokat hajtsák össze, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak 
el, ezáltal minél több papírhulladék férjen a tartályba.
NEM dobható bele higiéniás okokból: élelmiszer-maradványokat és egyéb szeny-
nyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírok, használt papír zsebkendő, 
szalvéta, stb.

• ÜVEG (zöld edény):
Bedobható: színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveg, befőttes üveg.
Tanácsok: Kérjük, az üveget mossák el, illetve az üvegekről távolítsák el a fémkupakot.
NEM dobható bele: síküveg, ablaküveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, 
porcelán.

A megtelt edények ürítésére az Önkormányzat előzetes telefonbejelentése alapján 
kerül sor. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a használati útmutatóban foglaltak 
figyelembevételével helyezzék el a gyűjtőedényekbe a hulladékokat.

Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alaptörvény Asztalán megjelenő zsebfüzeteknek az asztalokon történő megrendelésére 
nincsen lehetőség. Az állampolgárok a zsebfüzeteket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál – 1088 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 
Tel.: 1/317-9999, 1/235-4550 fax: 1/338-4746; megrendeles@mhk.hu – vásárolhatják, illetve rendelhetik meg.

Szintén a fenti elérhetőségen lehet jelezni a Közlönykiadónál, ha a Magyarország Alaptörvénye – Díszkiadás c. albumot igénylők, 
számla kiállítását kérik.                   Csabrendek, 2012. január 10. 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók 
alkalmazására vonatkozó rendelkezések január 1-től életbe léptek. Fokozottan kérem, a Lakosság figyelmét a közintézményekben és 
közterületeken a szabályok betartására, melyek megszegése súlyos bírságot von maga után. 

A rendelkezés részleteiről a www.csabrendek.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatalban tájékozódhatnak.
Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző

HIRDETMÉNY

CSABRENDEK, HOSZTÓT, SZENTIMREFALVA, VESZPRÉMGALSA, 
ZALASZEGVÁR Községi Önkormányzatok KÖRJEGYZÕJE 
TÁJÉKOZTATÓJA a szelektív hulladékgyûjtõ edény használatáról
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A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület 
hagyományos horgászbálját 2012. február 18-án, 
szombaton 19°°-tól tartja, Csabrendeken az „Arany 
Oroszlán” étteremben! 

Rendezvényünkre szeretettel várunk mindenkit, aki kulturált körülmények közt 
szeretne eltölteni egy kellemes estét, illetve áttáncolni az éjszakát! A bőséges vacsora 
után tánc kifulladásig, zenéről Horváth Zsolt, művésznevén „Gazsi” és társa 
gondoskodik. Pihenésképpen tombolasorsolást tartunk, a tombola fődíj egy értékes 
SAMSUNG SMX-C20B digitális videó-kamera lesz!

Jegyek már kaphatók, a belépő 3000.- Ft/Fő. 
Jelentkezni 2012 február 15-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: Hegedüs Ákos 

Csabrendek 06-30/9211-297, Tanai Tamás Csabrendek 06-20/9513-888, Krizsán János 
Sümeg 06-70/9469-430, valamint a trafik@t-online.hu e-mail címen.

A jelentkezőket akár személyesen is felkeressük, ha jelzik részvételi szándékukat!
Tombola sorsolásra felajánlásokat köszönettel elfogadunk! Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt, természetesen nem csak horgászokat!
Hegedüs Ákos HE titkára 

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Bol-

dogfa Kft.-nek, hogy faadományával isko-
lánkat támogatta, amelyekből a gyerekek 
technika órán sok szép munkadarabot 
fognak tudni készíteni.

Gősi Zoltán igazgató

Gondolatébresztõ  
gazdálkodóknak, õstermelõknek

Egy új év kezdődött, ezért, ezúton sze-
retném felhívni a gazdálkodók figyelmét, 
hogy:

–  Ne feledkezzenek meg az őstermelői 
igazolvány érvényesítéséről. Amennyiben 
idejük és lehetőségük engedi, ezt az első két 
hónapban (január, február) szíveskedjenek 
megtenni. 

Az új igazolvány kiadása 2000 Ft-ba, a 
régi igazolvány érvényesítése 1000 Ft-ba 
kerül.

–  A gázolaj jövedéki adó visszai-
génylése is folyamatos. 

Az előző évekhez hasonlóan a földhasz-
nálati bejelentő lap alapján egy pontos 
kimutatás, valamint a falugazdász igazolása 
alapján elindítható az igénylés.

–  Készüljenek az ez évi területalapú 
támogatás igénylésére is. Előre láthatólag a 
benyújtás időpontja március vége. 

Akinek a területnagysága megváltozott, 
nőtt az előző évhez viszonyítva, úgy 

ne feledkezzen meg a földhasználati beje-
lentési kötelezettségnek eleget tenni.

–  Aki új támogatottként jelentkezik, 
kérjen előre regisztrációs számot, a G002-
12-01-es nyomtatványon. 

–  Aki már regisztrációs számmal ren-
delkezik, de bárminemű változás történt a 
személyi adataiban, vagy megváltozott a 
bankszámla száma , őstermelői igazolványt 
cserélt, ebben az esetben jelezze az MVH-
nál egy regisztráció módosítás G002-12-
01-es nyomtatványon.

Amennyiben kérdésük merül fel, szíve-
sen nyújtok segítséget. Keressenek fel fo-
gadóóráimon (Csabrendeken hétfőnként 
8-12 óráig a Művelődési Házban), illetve 
az alábbi telefonszámon is elérhető vagyok. 
Telefonom: 06 70/436-5108

Az új esztendőre mindenkinek jó egész-
séget, a gazdálkodáshoz pedig sok sikert, jó 
munkát kívánok!

Szalókyné Szabó Mariann falugazdász

Meghívó
Szeretettel hívjuk Önt és családját a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a Községi Könyvtárban 

2012. január 20-án (pénteken) 
17 órakor 

megrendezésre kerülő ünnepi műso-
runkra. 

Vendégeink lesznek helyi alkotók, 
akik a hagyományos értékek meg-
tartásáról, a népi mesterségek fontos-
ságáról szólnak majd.

Kodály Zoltán születésének 130. 
évfordulója alkalmából népdalokat 
hallhatnak citerakísérettel. Az ez 
alkalomból összeállított kiállítás ja-
nuár 25-ig tekinthető meg. Minden 
érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező

a „Könyvfaló kerestetik 
olvasópályázatot”, 

amely 2012. február 15. – 2012. május 15-
ig tart.

Pályázhat minden általános iskolás gyer-
mek. 
Az olvasópályázat két kategóriában indul:
1.) Olvasópályázat alsó tagozatosoknak
Előre láthatólag havonta egy feladatlap 
várható.
2.) Olvasópályázat felső tagozatosoknak 
könyvajánlással és a hozzá készített il-
lusztrációval lehet benevezni.

További információt a könyvtárban kap-
hattok.

Várunk szeretettel, legyél Te is Könyv-
faló!                                   Keszlerné P. Anikó

 REJTVÉNYFEJTŐ NAP 
a Községi Könyvtár és Művelődési Ház és az Agyműves Klub közös szervezésében 

2012. február 3-án, pénteken 16:30 órától a Községi Könyvtárban házi rejtvényfejtő 
versenyt rendezünk alsós, felsős és felnőtt kategóriában. A versenyt követően pedig 
megismerkedhetnek az origami hajtogatás és a póker alapjaival. Az est programját az 
eredményhirdetéssel zárjuk. A részvétel díjtalan. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A csabrendeki Községi
Könyvtár ismét meghirdeti

HORGÁSZBÁL 2012
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Az elsõ év 
- Egy ifjú rallycrossos évértékelõ gondolatai

Csabrendeki kissrácként csak álmodozni 
mertem arról, hogy egyszer majd én is 
autóversenyző leszek. Akkor még nem 
is mertem remélni azt, ami végül tavaly 
beteljesült, és résztvevője lehettem az or-
szágos rallycross bajnokságnak. 

Úgy indultunk neki az első évnek, hogy 
megpróbálkozunk a rallycsrossal, ami kí-
vülről nézve sokkal könnyebbnek tűnik, 
mint az autóban ülve. Az első megméret-
tetésen sikerült is aztán összetörni 
az autót, de a versenyt így is be 
tudtuk fejezni, és teljesítettük a saját 
magunkhoz fűzött reményeket. 

A következő versenyre, amelyet 
Nyirádon rendeztek, elkészült 
időben az autó Tomor Istvánnak 
köszönhetően, aki megoldotta a 
karosszéria-problémákat. A nyirá-
di pálya nagyon jó és gyors, s 
hogy sikeresen végigmentem, ta-
pasztaltabb lettem, s megerősített 
rallycrossos hitemben. A bajnok-
ságban Máriapócs következett. 
Ez egy éjszakai futam volt, ami 
azon túl, hogy a nézők számára 
látványos, a résztvevőknek pe-
dig egy óriási élményt jelent, 
már a tapasztalatszerzésen kívül 
eredményt is hozott számomra: 
sikerült megszerezni a Magyar 
Kupa 4. helyét és a kategória 2. 
helyét. 

A rallycrossban gyakran előfor-
dul, hogy váratlan külső akadályok 
merülnek fel. Ez történt a Kakucs-
ringen is. A verseny nagyon tetszett, 
nem is álltunk rossz helyen, de aztán egy 
váltóhiba miatt fel kellett adni a futamot. 
A sok technikai probléma mellett azonban 
időnként emberi okok is beleszólhatnak egy 
verseny kimenetelébe, és előfordul, hogy a 
versenyző egyszerűen nem érez rá a pálya 
és a verseny ritmusára. Sajnos ez történt 
velem a következő versenyen, amit ismét 
Kakucsban rendeztek. A soron következő 
futam, amely ismét Nyirádon volt, nagyon 
jól sikerült, nagyon jó volt a pálya és jókat 
csatáztunk.

Az évadzáró az ausztriai Fuglauban 
zajlott. Amikor kiértünk, láttuk, itt már 
akkor nagyon elégedettek lehetünk, ha 
végigérünk. A pályán állt a víz, s nekünk 
nem volt murva-gumink. Örültem, amikor 
a szabadedzésen egyáltalán eltaláltam a 
sáros pályán. De aztán minél többet men-

tünk, annál jobb lett a helyzet, s végül 
a 3. selejtezőre fel is száradt, s sikerült 
bekerülnöm a B döntőbe, amit meg is nyer-
tem. Az A döntő 6. helyére kerültem, végül 
5. lettem a futamon. 

Nagyon elégedett vagyok az elért ered-
ményekkel, hiszen ez volt az első évem a 
rallycrossban, és a kitűzött célokat elértem, 
sőt túl is teljesítettem! S remélem, az idei 
szezonban, aminek szintén szeretnék neki-

vágni, sikerül ismét eredményesen részt 
vennem.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik nélkül mindez nem si-
kerülhetett volna, s akiknek támogatása 
nélkül nehezebben valósulhat meg egy 
csabrendeki kissrác álma. 

Köszönettel tartozom családomnak és 
barátaimnak a kitartásért és a sok munkáért, 
valamint a következő támogatóim segít-
ségéért: 

Autó Pék Tapolca, Cser-fény, Fa-ter Uzsa, 
Francia Pékség Sümeg, Gelencsér Dekor, 
Griff Gyógyszertár Badacsonytomaj, He-
nelit Kft., Közszer Csabrendek, Mutyi-
műhely Uzsa, Scher Hús Sümeg, Start 
Patika Tapolca, Terracota Magyarország, 
Trombitás Kft, Welnesspark

ifj. Vágner Gábor

Kedves 
csabrendekiek!

Csabrendek története, azon belül főként 
ipar- és kézműipar története után kutako-
dom, különösen pedig a régi Kókuszgyár, 
illetve a Háziipari Szövetkezet iránt érdek-
lődőm. /Kutakodásom oka, az érdeklő- 
désen és az elkötelezettségen túl, egy 
népművészeti témájú dolgozat megírása 
Csabrendek vonatkozásában./ 

Ha valaki, vagy valakinek szülője, nagy-
szülője dolgozott ott, illetve emlékszik, és 
szívesen mesélne nekem ezekről az időkről, 
tulajdonában vannak olyan emlékek, fény-
képek, amelyeket szívesen megmutatna, 
stb., kérem üzenjen! 

S kérem, feltétlenül üzenjen az, aki 
valaha a régi szép időkben Csabrende-
ken foglalkozott csuhéfonással, gyékény-
fonással, s készített szatyrokat, papucsot, 
lábtörlőket, székeket, stb., vagy ismert ilyen 
rendekit, vagy van a birtokában csuhéból/
gyékényből készült tárgy, amit örökölt, 
padláson talált, s szívesen megmutatná és 
mesélne nekem erről. 

Nagyon szépen köszönöm előre is, ha se-
gít bárki egy történettel, egy fényképpel, 
egy tárggyal felkutatni, és megőrizni vala-
mit a múltból...!

Minden segítséget nagy örömmel foga-
dok! Köszönettel: Bardon Réka
Elérhetőségeim: 
06 87/453-345, 06 70/431-59-65, 
bardonreka@gmail.com, vagy a Művelő-
dési Házon keresztül egy üzenet.

„Ne veszítsünk semmit a múltból, mert 
csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”

/Széchenyi István/

2012. január 28-án, szombaton 20 órai 
kezdettel a helyi művelődési házban.
Zenél: az Alfa zenekar
A bálra a belépő: 
600,- Ft/fő! 
Jelmezes vendégeinknek 
kedvezményt adunk! Az 
est folyamán a jelmezeket 
külön díjazzuk!

Jelentkezni 2012. január 27-ig lehet a 
06-20/3880-989 számon, a csabrendek.
konyvtar@gmail.com e-mail címen, illet-
ve személyesen lehet a Községi Könyvtár 
és Művelődési Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mógerné Molnár Ildikó 
műv.szervező

Farsangi batyus bál
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

KÖNYVBÖRZE
Értesítjük az érdeklődő lakosságot, 

hogy 2012. január 31-től február 11-ig 
a tavalyi évben leselejtezett könyvekből 
börzét tartunk. A könyvek 100,-/db áron 
vásárolhatók meg a könyvtár nyitvatartási 
ideje alatt: kedd, péntek, szombat 8-16 óra; 
szerda, csütörtök 11-19 óra. 

Várjuk az érdeklődő lakosságot!

Községi Karácsony
Az adventi ünnepségsorozat méltó le-

zárásaként december 22-én tartottuk a 
Mindenki Karácsonya községi ünnepséget. 
Örömmel töltött el bennünket szervezőket 
a sok készülődő szereplő, az izgalomtól ki-
pirult arcok, a sok kíváncsi néző látványa. 
Ismét tanúbizonyságot kaphattunk arról, 
hogy községünkben milyen sok tehetséges, 
tudását megmutatni akaró fiatal és felnőtt 
munkálkodik. A Kid Dance Egyesület tán-
cosainak nyitószáma után Turcsi József 
polgármester köszöntötte az ünnepségen 
megjelenteket. Az óvodai nagycsoportosok 
Varga Adrienn óvónő és Csiszár Istvánné 
dajka vezetésével Betlehemes játékot adtak 
elő korukat meghazudtoló ügyességgel, 
határozottsággal. Majd Barta Enikő 
klarinéton Kustos Virág pedig fuvolán 
játszotta el közösen az Ó gyönyörű szép 
titokzatos éj kezdetű dalt. Fekete Lajos 
néptáncoktató által felkészített Kökörcsin 

Gyermektánccsoport bemutatóját követte 
a helyi színjátszók csapata, akik Andersen: 
A kis gyufaárus lány c. meséjének egy át-
dolgozását vitték színpadra. 

Az előadás szünetében a közönség 
megtekinthette a Községi Könyvtárban 
összeállított Karácsonyi kiállítást, melyhez 
Bartáné Gyalog Margit Krisztina, Csehné 
Varga Éva, Csík Tamás, Csíkné Bardon 
Réka, Hóti Zsuzsanna, Komendánt Sán-
dorné, Poór Ferencné, Szabó Ferencné 
Újhelyi Anna és Zömbik Iméréné adták köz-
re kezük munkáját. 

A szünet folyamán megvendégeltük 
a szereplőket és a nézősereget karácsonyi 
punccsal, teával, bejglivel és aprósütemény-
nyel. 

Az „Ünnepváró édességem” süteménysü-
tő versenyre érkezett finomságok is gyorsan 
elfogytak. A tavalyi kezdeményezéshez az 
idei felhívásra már többen jelentkeztek, volt 

aki kétféle édességgel is nevezett. A verseny 
résztvevői voltak: Sedlák Andrásné, Váginé 
Soós Lívia, Turcsi Eszter, Turcsi Edina. A 
zsűri Edina készítette Fahéjas-mézes tea-
süteményét ítélte a legjobbnak. 

A szünet után divatbemutató keretében 
Tóth Józsefné Kriszti által készített csillogó-
villogó, angyali és ünnepi ruhákat mutattak 
be helyi leánykák 

Az ünnepség második felében a citera-
csoportok és a Rezgő Rezeda Citera-zenekar 
ünnepi koncertjét hallhattuk. Felkészítőik: 
Schäffer Zoltán atya, Gosztola Marietta 
kántor és Bujtorné Hetyei Hajnalka. Az est 
fénypontjaként 20 citerás közös játékával 
nyűgözött le bennünket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a sze-
replőknek és felkészítőinek a színvonalas 
előadásokat, Szentimrefalva Község Ön- 
kormányzata technikai segítségét, Mariet-
táéknak a csodálatos ünnepi díszítést és min-
denki közreműködését, aki segítségünkre 
volt az ünnepség sikeres lebonyolításában.

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

I. Forraltbor  
Fõzõ Verseny és Börze

„Gyere a szabadba, élvezd a tél szépségeit!”
Ez a gondolat fogalmazódott meg, amikor megszerveztük a forraltbor főző versenyt 

2011. december 30-án.
Másrészt szeretnénk most is és a jövőben is lehetőséget biztosítani a helyi bortermelőknek, 

hogy bemutathassák kiváló minőségű boraikat. 
Zene, tábortűz mellett egy pohár forraltbort vagy teát kortyolgatva búcsúztattuk az évet.
10 csapat nevezett a versenyre, ki gáztűzhelyen, ki bográcsban, volt aki lábasban, sza-

badtűzön főzte borát.
Az Egyesület biztosította a bögrét, amiből bármelyik versenyző csapat elkészített nedűjét 

megkóstolhatta a közönség. Az első három helyezett díjazásban részesült. Köszönjük a 
csapatoknak a részvételüket, és nagyon finoman ízesített boraikat.

Volt zsíros kenyér hagymával, tea, kürtöskalács, sajtok, méz és szilveszteri árus is.
Tombolával is szerettük volna feldobni a hangulatot, a sok értékes ajándék mellett a fődíj 

egy élő malac volt. Nagy érdeklődés közepette elérkezett a pillanat, kié lesz az első, a 
2011-es újévi malac? Ki gondolta volna, hogy a „rénszarvas” jött érte és vitte ketrecestől. A 
hatalmas tábortűz nagy sikert aratott, a falu apraja-nagyja köré gyűlt, néhányan még táncra 
is perdültek. Hangulatos, bohém, szép téli este volt, már csak a hóesés élménye hiányzott.

Köszönettel tartozunk több száz embernek, akik meglátogatták rendezvényünket és 
ezzel támogatták egyesületünket. Továbbá köszönet az árusoknak, akik színesebbé tették 
rendezvényünket.

Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, az Önkormányzatnak, Édenkert Presszónak, 
Silver Sörözőnek (Csöninek), Dj. Krisznek, Polgár Attilának, Ujhelyi Tibornak, Orsós 
Lajosnak, Pleiveisz Robinak, Molnár Zoltánnak, Komendánt Sándornénak, Gasparics 
Lászlónak, Turcsi Péternek és a Dobi Maci Kft.-nek segítségüket. Valamint az egyesület 
tagjainak, akik tevékenyen részt vettek a rendezvény lebonyolításában.

A sikeren és a visszajelzéseken felbuzdulva mindenkit szeretettel várunk, és találkozzunk 
újra 2012. december 30-án, a reméljük hagyománnyá váló II. Forraltborfőző versenyen.

Boldog Új Évet kívánunk! 
Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

Farsang farka, téltemetés hagyomá-
nyát szeretnénk községünkben feleleve-
níteni, melyhez várjuk a résztvevők 
jelentkezését a Községi Könyvtár és 
Művelődési Házban, vagy a 
06-20/3880-989 telefonszámon!

Felhívás


