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A 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 
alapján településünk falumegújítás- és 
fejlesztés jogcímre 2 játszótér és 1 
közpark kialakítására nyert támogatást 
14.985 eFt ér-tékben.

2011. évben a 2 új játszótér kialakítását 
szeretnénk megvalósítani, a Csabrendek  
194 hrsz-ú ingatlanon (a Községháza mö-
götti területen) és a Csabrendek 1353 hrsz-ú 
ingatlanon a Millenniumi lakóparkban. A 2 
játszótér kialakításának becsült költsége 
nettó 8.300 eFt, amelyből összesen 14 db 
játszótéri eszközt 4 db padot és 2 db hul-
ladékgyűjtőt szeretnénk vásárolni és üzem-
be helyezni. A kivitelező kiválasztása fo-
lyamatban van. A közpark kialakítására 
2012-ben kerülne sor.

Összesen bruttó 9.320 eFt értékben került 
sor informatikai eszközök beszerzésére 
az általános iskolában. 25 db számítógép, 
7 db interaktív tábla könnyíti meg a 
2011/2012-es tanévtől a pedagógusok 
munkáját és teszi érdekesebbé a gyerekek 
számára az ismeretszerzést.

Az általános iskola fűtésének korsze-
rűsítésére 2011. április 1-én nyújtottunk 
be támogatási igényt 23.925 eFt értékben, 
amelyhez az Önkormányzat 5.981 eFt 
önerőt biztosít. 

A beruházás során a főépületben a fű-
tőtestek, az azt szabályozó szelepek, vala- 
mint az épületegyüttes fűtését biztosító 
kazánok cseréjét oldanánk meg. A pályá- 
zati támogatásból a főépület belső nyílás-
záróinak cseréje is megvalósulna.

A Hunyadi utca 10. sz. alatt található 
Hatzky-kúria főépületének tetőcseréjére 
14.900 eFt támogatást nyertünk el. Az idei 
évben a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 
történő egyeztetésekre kerül sor, a kivite-
lezési munkálatokat valószínűleg 2012-ben 
végzik.

A közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázaton 77 eFt támogatást nyertünk, 
melyet a Művelődési ház számára esz-
közbeszerzésre fordítunk. Az Ifjúsági Pá-
lyázatok 2011. Komplex programra 30 
eFt támogatást kaptunk, amely hozzájárul 
a gyermekek nyári három napos Szünidei 
akció programjának megvalósításához. 

A tavasz folyamán felülvizsgálatra ke-
rültek a község játszóterei. A szakértői 
véleményben foglaltak  szerint a javítandó 
eszközök  karbantartási munkálatai elkez-
dődtek, a veszélyesnek ítélt eszközöket el-
bontják.

Turcsi József polgármester

Önkormányzati hírek

100 éves óvodánk ünnepe
„Te kedves udvar, meghitt, régi termek,

Te 100 éves drága óvoda!
Ma minden régi híved újra gyermek,
S köszönt, mint kisdiákok friss sora.
Ma összegyűlünk e szelíd szigetre,
Melynek vihar nem ronthatja falát.
Ma összebújunk szépen a szívedre,
Mint anya szívére a kis család.”

Mozgalmas, szép napja volt települé-
sünknek 2011. május 28-án – óvodánk fenn-
állásának 100. évfordulójára emlékeztünk. 
Jubileumi ünnepségre szólt a meghívó, egy 
olyan ünnepi esemény kapcsán, melyet ke-
vés település mondhat magáénak. Méltán 
lehet büszke Csabrendek arra, hogy 1911. 
óta, 100 év folytonosságával szolgálja la-
kóit, a családok, a felnövekvő nemzedék 
érdekeit. Ünnepelni, emlékezni hívtunk 
„kicsiket és nagyokat”, egykori és jelenlegi 
óvodásokat, szülőket, hajdani kollégákat, 
a fenntartó önkormányzatok vezetőit, kép-
viselőtestületek tagjait, minden kedves ér-
deklődőt, aki kötődik intézményünkhöz. 

A zsúfolásig megtelt rendezvénysátorban 
a Himnusz elhangzása után Turcsi József 
polgármester úr ünnepi köszöntőjében 
szívhez szóló szavakkal méltatta az óvo-
dapedagógusok munkáját. Hangsúlyozta 
az óvodai nevelés szerepét, jelentőségét., 
valamint hivatalosan bejelentette óvodánk 
új nevét: 2011. június 1-től Mese-domb  
Óvoda és Bölcsőde lettünk. A műsor fény- 
pontja óvodásaink szereplése volt. Vala-
mennyi gyermekcsoportunk életkorának 
megfelelő színvonalas, szép műsorral lépett 
színpadra, melyet vastapssal jutalmazott a 
hálás közönség. 

Egykori óvodásaink: a KID DANCE 
Táncegyesület tagjai mazsorett tánccal, 
Kalmár Melinda szavalattal, Fersch Mónika 
és Barta Enikő gyönyörű hangszerjátékkal 
tette emlékezetessé az ünnepi műsort. A 
szózat közös éneklése után emléktáblát 
avattunk 100 éves óvodaépületünk falán: 
„A múlton nyugszik a jelen, s ezen a 
jövendő.”- felirattal.

Rendezvényünket meg-
tisztelte Lasztovicza Jenő or- 
szággyűlési képviselő, a 
Veszprém Megye Közgyűlés 
elnöke, aki a rendezvény 
végén pohárköszöntőt mon-
dott. Ezt követően a régi és 
jelenlegi kollektíva tagjai, 
meghívott vendégeink meg- 
tekintették múltidéző kiállí- 
tásunkat, melynek összeál- 

Folytatás a 3. oldalon
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„Öreghegyi mesék” – 
a Pünkösd helyi hagyományáról

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház 
annak emlékére tartja, hogy Jézus menny-
bemenetele után a Szentlélek leszállt az 
apostolokra, akik különböző nyelveken 
kezdtek tanítani. Pünkösd tehát az egyház 
születésnapja is.

Jellemző szokás a középkor óta a pün-
kösdikirály-választás lóversennyel, más 
ügyességi játékokkal. Az, aki e címet 
elnyerte, egy évig hivatalos volt minden 
lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra, amit 
pedig a kocsmában fogyasztott, a község 
fizette. Rövid, mint a pünkösdi királyság. 
szólásunk is mutatja ezen érdem múló, 
értéktelen voltát. 

Községünkben is (Nyírespuszta) hagyo- 
mányos házról-házra járó szokás volt a 
pünkösdölés, ami a lányok termékeny-
ségvarázslással összekötött pünkösdi kö- 
szöntője. Pünkösd hétfő délutánján járták 
a házakat és Szabad-e pünkösdölni? kér-
déssel köszöntöttek mindenhol. Közpon- 
ti szereplő a pünkösdi királyné, 4-5 éves 
kislány rózsaszín vagy fehér ruhába öltöz- 
tetve virágkoszorúval a fején, akit két 
nagyobb leány vezetett a sor elején, a 
többiek (létszámuk változó) mögöttük ren-
dezetten, párosan haladtak. A házigazdák 
engedélye után az alábbi dalt énekelték: 
„A Pünkösdnek jeles napját Szent Lélek 
Isten küldötte erősíteni szívüket az apos-
toloknak. Tüzes nyelveknek búgása úgy, 

mint szeleknek zúgása rászállott az ő 
fejükre nagy hirtelenséggel. Melyet Jé-
zus ígért vala, akkor a tanítványainak, 
mikor méne mennyországba mindenek 
láttára. Segéljék a királynénkat, kis 
királyné asszonyunkat tik monnyal (tojás), 
pár garassal, katonaforinttal.” Majd há-
romszor felemelték a kiskirálynét – Ekkora 
legyen a kentek kendere! – felkiáltás, 
termékenységvarázslás közben. Az köszön-
tésért kapott alamizsnát kis kosárban gyűj-
tötték.

Úrnapja: az Oltáriszentség ünnepe, a 
pünkösd utáni második hét csütörtökje. 
Az e napon tartott körmeneteknél ún. 
úrnapi sátrakat készítettek a faluban vagy 
a templom körül a négy égtáj irányában. 
Községünkben is jellemző volt, hogy 
minden évben ugyanazon porta előtt állított 
sátrat a ház népe saját maga. Sátor állt 
Zámbóék előtt (Széchenyi tér, volt párt- 
ház mellett), a Tóth utca végén a keresztnél, 
ahol a sátrat Böröczék készítették, a Dózsa 
utcában a Szövetkezettel szemben és a 
paplakás előtt. A körmenetben felvonultak 
iskolás gyermekek tanítóik kíséretében. 
Az elsőáldozók pedig fehér ruhába öltözve 
virágszirmot hintettek. Az úrnapi sátrakat 
zöld gallyakkal, virágokkal díszítették, 
melyeket, mágikus célra használtak, és a 
körmenet végén mindenki vitt haza belőle 
egy csokorral. Otthon a szentel növényeket 

az eresz alá tűzték, hogy védjen tűzvész és 
villámlás ellen. 

Medárd napjához kapcsolódó szólás, 
mely szerint ha e napon esik, akkor negyven 
nap esni fok, nálunk is ismeretes volt.

Szent Margit napja: bogaras Margitként 
is emlegették, és úgy tartották, hogy ezen 
a napon Margit minden házba egy zsák 
bogarat önt. 

Szent Antal napján a leányok imádság-
gal szép vőlegényt kértek maguknak.

Szent Iván napja (jún. 24.): a Szent Iván-
nap tűzgyújtáshoz különböző hiedelmek 
főződtek. Az ekkor gyújtott tűzről azt 
tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és 
a dögvész ellen és elősegíti a jó termést. 
A szertartásos tűzugrásnak egészség- és 
szerelemvarázsló célja is volt. Az e naphoz 
kapcsolódó szokásokról helyi emléket nem 
meséltek.

Péter-Pál napja (jún. 29.): magyar 
nyelvterületen és községünkben is úgy 
tartották, hogy a búza töve, gyökere ezen 
a napon megszakad, ezután a gabona már 
éjjel-nappal érik, így kezdődhet az aratás. 

Sarlós Boldogasszony napja (júl. 2.): az 
egyház az áldott állapotban lévő Máriának 
Mária Erzsébetnél tett látogatásáról em-
lékezik meg. Az aratás kezdőnapjaként tar-
tották számon akárcsak Péter-Pál napját. 
A sarlós elnevezés utal az aratás egykori 
módjára, amikor még a nők sarlóval arattak. 
Községünkben az aratás kezdete inkább 
ehhez a naphoz kapcsolódik.

(Forrás: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony 
Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szoká-
sok; 

A helyi hagyományokról mesélt Baráth 
Józsefné és Baráth Ferencné)

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
A vakáció tartalmas eltöltéséhez a Csa-

ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és 
a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
az idei évben is hozzájárul három napos 
Szünidei akció megszervezésével, melynek 
időtartama: 2011. július 6-8. 

A színvonalasabb megvalósítás érdeké-
ben pályázatot nyújtottunk be a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez. 
A pályázati kiírásnak megfelelően az idei 
programban kiemelt szerepet kap a gyer-
mekkori agresszió, konfliktuskezelés, drog 
prevenció, egészségtudatosság és a moz-
gás fontossága. Várjuk a gyermekek je-
lentkezését programunkra július 1-ig!
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező

Szünidei  
akció 2011.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az alsós pedagógusoknak valamint Takács Sándorné 
Zsuzsának és Szabó Henriettának, hogy közreműködésükkel, áldozatos munkájukkal le-
hetővé tették, hogy novembertől májusig több alkalommal is játszóházi foglalkozásokat 
tartottunk az általános iskola diákjainak. Kellékekkel, anyagokkal támogattak bennünket: 
Strukker Lajosné vállalkozó és Kiss Teodóra. Reméljük, hogy a jövő tanévben is folytatni 
tudjuk a gyerekek által nagyon kedvelt tevékenységünket!

Köszönettel: Bartáné Gyalog Margit 

Köszönet
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100 éves óvodánk ünnepe
lításához szülők, nagyszülők, kollégák 
múltbéli játékokkal, óvodástáskával, régi 
fotókkal járultak hozzá. Kiállításunkat 
gyermekrajzok és óvóink munkái színe- 
sítették. Jó hangulatú, kötetlen beszél-
getéssel zártuk az ünnepi alkalmat. 

Sajnos az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk, a szűnni nem akaró eső miatt a 
faültetést hétfőre halasztottuk, a gyerekek 
aktív közreműködésével. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a nagy elődök 
által megkezdett munkát folytathatjuk, 
büszkék vagyunk 100 éves óvodánkra, s 
azon munkálkodunk, hogy megőrizzük és 
öregbítsük jó hírnevét. Szívünkhöz nőtt 
az évszázados, ódon épület, melynek falai 
között nemzedékek cseperedtek, sok-sok 
kisgyermek élte óvodás éveit. Azt az időt, 
amikor a gyermeki lélek, mint a bimbózó 
rózsaszál, vágyik a nap melegére, a lágy 
eső simogatására, a csillagos ég éjszakai 
nyugalmára, vagy éppen a döngicsélő mé- 
hecske pajkos játékára. Szeretetben élmé- 
nyekkel felfedezésekkel, játékkal, vidám-

sággal teli napok, évek után a bimbózó 
rózsaszál kezdi megmutatni színét, bon-
togatni szirmait, ontja illatát. Nincs is 
szebb dolog annál, hogy ennek a csodának 
részesei, alakítói lehetünk mi óvó nénik, 
dajka nénik. 

Az intézményben eltöltött 35 év vissza-
tekintésre kötelez a jeles évforduló kap-
csán. Összefoglalva a múlt történéseit, hi-
vatásunk szépségét és nehézségeit, nagy 
elődeink értékteremtő munkáját – akik 
személyiségükkel formálták intézményünk 
arculatát – rendszerbe foglaltam óvodánk 
történetét. 

Kutatómunkámat segítették egykori kol- 
légáim, valamint Dr. Gyarmati Györgyné, 
aki Posgay Hedvig – intézményünk leg- 
első kisdedóvója – eredeti oklevelét, va-
lamint több, értékes dokumentumot is 
rendelkezésemre bocsájtott. 

Bátran kijelenthetjük, hogy óvodánk 100 
éves fennállásnak évfordulója alkalmából 
egy tartalmas, szép, és színvonalas ünnepi 
megemlékezésnek lehettünk házigazdái.

     Menyhártné Tanai Edit 

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató
A Pilátó Temetkezési KFT teljes kö- 

rű szolgáltatást nyújt,melybe az alaptevé- 
kenységen túl, beletartozik az anyaköny-
vi ügyintézés, koszorú rendelés, hirdetés-
felvétel, özvegyi nyugdíj intézése. Díjtalan 
tanácsadás felvilágosítás. Munkatársaink 
segítőkész szakemberek, akik azért dol-
goznak, hogy a társaságunkhoz forduló 
Hozzátartozók minden kívánságát és eset-
leges rendkívüli kérését a lehető legrövi-
debb és legdiszkrétebb módon teljesítsék.

Az ember életében a halál mindig is 
háttérbe szorított misztikus és nehezen 
feldolgozható esemény volt. Sajnos ebben 
az anyagias világban kiszolgáltatottá vált az 
ember, aki mindössze méltó földi befejezést 
szeretne nyújtani elhunytjának. Nehezen 
tájékozódik a jogszabályok rengetegében 
és sajnos a szembesülés pillanatában sok-
szor nem megfelelően dönt és mikor a 
halál feldolgozottá válik, döbben rá, hogy 
minden igyekezete ellenére a dolgok más-
képpen történnek. Ezért mi arra kérjük 
Önöket, hogy választásukban felkészültek 
és tájékozottak legyenek, ezzel adva meg 
a méltó búcsút elhunytjuknak. Forduljon 
hozzánk bizalommal, bármikor állunk ren- 
wdelkezésére. 24 órás ügyeleti számunk 
06/30/9365-365.

Képviselőnk Csabrendeken Berkovics 
Krisztina Kossuth u. 67. 06/30/4066-656, 
06/87/453-456

„Életünk e világon véges,végére már csak 
a számvetés marad. Aki dönt felettünk áll,s 
kezében vagyunk mindannyian.”

Szeretettel meghívjuk Önt  
és kedves családját a 

2011. június 25-én 
(szombat) 18 órakor tartandó 

TÁNCGÁLÁNKRA.

Tisztelettel: 
Tanai Ottóné egyesület elnöke

KID DANCE 
GÁLA 2011.

FIGYELEM! Értesítjük a Ked- 
ves Olvasókat, hogy a Községi Könyvtár  
július 11-től előre láthatólag 23-ig leltáro- 
zás miatt zárva tart. Megértésüket köszön-
jük! Kérjük, hogy a lejárt kölcsönzési idejű 
könyveket  szíveskedjenek visszahozni!!! 

Népzenei bemutató   
Május végén Népzenei bemutató ke- 

rült megrendezésre a Plébánia és a Mű-
velődési Ház közös szervezésében.

Célunk volt ezen alkalommal, hogy a 
község lakosságát megismertessük és 
megszerettessük a citera hangszerrel. Na- 
gyobb jártasságot szerezzünk a népi 
hangszerek és a népzene világában. A 
fellépők: Nagy Vivien, Kovács László, 

Kiss Tamás, Szabadka Virág és Bárkányi Zsombor előadásában különböző tájegységek 
népzenéjéből adtak ízelítőt, hangszertársulásokat szólaltattak meg, mint citera-furulya, 
citera-tambura, citera-tekerő. Hallhattuk a Citera meséjét is. A közel 100 érdeklődő kel-
lemes és tartalmas előadáson vehetett részt. Ezúton is köszönjük e szép alkalmat!

Pedagógusnap   
Június 3-án ünnepélyes keretek kö-

zött mondtunk köszönetet a község pe- 
dagógusai áldozatos munkájáért. 

A Képviselő-testület döntése alapján 
Címzetes Igazgatói cím átadására ke-
rült sor a nyugalmazott pedagógus 
Óhidy Imre volt iskola igazgató részére. 
Auer László alpolgármester méltatta 
munkásságát, majd oklevél, emlékplakett 

és virágok átadására került sor Imre bácsinak és feleségének, Irén néninek. 
A műsorban szerepeltek a nagycsoportos óvodások, a Kid Dance Egyesület táncosai, 

valamint verseket hallhattuk Bódai Anasztázia, Bakos Liliána és Illés Annamária elő-
adásában. 

Mûvelõdési Ház hírei
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2011. június 3-án, pénteken köszönthet-
tük körünkben szlovákiai testvértelepülé-
sünk, Nagyfödémes diákjait és kísérőiket a 
Nemzeti Összefogás Napján.

A Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola 19 tanulójának előadásában 
tekinthették meg a helyi általános iskola 
tanítványai „A költő visszatér” című szív-
hez szóló, verses-zenés előadást.

A közel egy órás műsort diákok és taná-
rok, illetve a szereplőket elkísérő szlovákiai 
magyar szülők, családtagok meghatottan 
hallgatták. Jó volt látni és érezni a határon  
túli és határon belüli magyarok összetar-
tozását. A diákokat felkészítő tanáraik Ka- 
menicky Lívia, Kovács Katalin, Cafik Kata-
lin illetve Száraz Erzsébet, Prágai Erzsébet 
és Hanzel Lajos kísérte.

Keszlerné P. Anikó könyvtáros

Nemzeti  
Összefogás Napja

Intenzív citeratábor  
a Plébánián!

CSABRENDEKI 
HÍRHARANG 

Szerkesztőség vezető: Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja: Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

A Tiszakécske-i Citeratábor oktatói vál- 
lalták, hogy átadják a citerázási alap-
ismereteket a csabrendeki jelentkezőknek. 
A képzés kis csoportokban történik, kor-
osztályok szerint, ezért is fontos, hogy 
tudjuk a pontos létszámot!

Helyszín: Szent Lőrinc Plébánia, 8474 
Csabrendek, Templom tér 2.

Időpont: 2011. június 24. (péntek)   
délelőtt 9 órától kezdődően – június 25. 
(szombat).

A tanult technikák és anyag gyakorlása: 
2011. június 27-30-ig.

A felnőttekkel külön egyeztetünk!
A helyi gyermekek részére gyümölcs, 

pogácsa, sütemény, stb. felajánlását szí-
vesen fogadunk!

Az oktatás teljesen ingyenes!
Citerázzunk együtt Csabrendeken!

2011. július 9., szombat
Helyszín: Csabrendek, Sportpálya

Program: 
8:00   Megnyitó, emléktábla avatás,  

sorsolás
8:30   Kispályás labdarúgó mérkőzések 

kezdete
14:00  Gyermekfoci sorsolás
14:30  Gyermekfoci kezdete
16:10  Mérkőzés a 3. helyért
16:40  Döntő
17:10   11-es rúgó verseny  

Eredményhirdetések
21:00  Szabadtéri bál – Chili Buli!!!!
Napközben: Gyermekprogramok, lég-
vár, csúszda, játszóház…
Keressük Csabrendek legerősebb em- 
berét! – A helyszínen mindenki ki-
próbálhatja saját erejét!
Délután folyamán Kid Dance bemutató, 
Kökörcsin Gyermektánccsoport fellé-
pése, Vadvirág Nyugdíjasklub műsora, 
Hastánc-bemutató
Egész nap BÜFÉ „Csöni”

Információ: Baráth József   
Csabrendek FC elnök: 06-70/381-7794
Mindenkit szeretettel várunk!

Csabrendek Sportnap III. 

I. Csendes Péter 
emléktorna

Egyesületünk 2011. július 03-án vasár-
nap tartja X. Darvastó-kupa jubileumi hor- 
gászversenyét az Egyesület által bérelt 
„Holczer-tavon”. A verseny nyílt, helyszíni 
nevezéses, azon bárki indulhat, nemcsak 
egyesületi tagok!

KATeGóRIÁK:
•  Felnőtt férfi   

nevezési díj: 1.500.-
•  Női (min. 3 induló esetén)  

nevezési díj: 1.000.-
•  Ifi 15-18 életév között   

(min. 3 induló esetén)  
nevezési díj: 1.000.-

•  Gyerek 14 életévig  
nevezési díj: 500.-

Minden kategória első 3 helyezettje 
értékes tárgyjutalmat és oklevelet kap! 

Kategóriáktól függetlenül a legtöbb 
gramm halat fogóé a Darvastó-kupa! A 
versenyzőket és kísérőket vendégül látjuk 
egy ízletes gulyásra. A verseny ideje alatt 
tombola szelvények vásárolhatók. 

A tombolára nyereménytárgy felajánlá-
sokat köszönettel elfogadunk.

IDőReND:
Nevezés:  0600 - 0730 
Sorsolás:  0730

Felkészülés:  0730 - 0830

Verseny:  0830 - 1130 
Mérlegelés  1130 - 1200

Eredményhirdetés 1200

 Ebéd   1230- tól   
közben tombolasorsolás

A helyszínen büfé üzemel! Minden ér- 
deklődőt szeretettel várunk, nem csak hor-
gászokat! 

8474 Csabrendek, Rákóczi út 14/a.  
Tel.: 06-20/9513-888, 06-30/9211-297 
e-mail: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu 
Web: www.csabrendek-sumeg-she.hupont.hu 

Hegedüs Ákos HE titkára

Csabrendek-Sümeg 

Sporthorgász 
Egyesület hírei

Munkácsy 
Keszthelyen…
ahogy még sosem láttuk

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum-
ban az idei nyár folyamán látogatható 
Munkácsy Mihály festő képeiből készült 
kiállítás, melyre látogatást szervezünk 
2011. július 16-án, szombaton.
Tervezett indulás: 14:30 órakor a Község-
házától.
Belépő: 2000 Ft/fő, diákoknak, nyugdíja-
soknak 50 % kedvezmény
Útiköltség létszámtól függően: 1000-1500 
Forint.

Várjuk jelentkezésüket személyesen a 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
nyitva tartási ideje alatt vagy a 06-87/453-
187 és 06-20/3880-989 telefonszámon!

Mógerné Molnár Ildikó műv. szervező


