
HÍRHARANG
CSABRENDEKI

 HElyI KözélEtI HAvIlAp  2011. Március XIV. évfolyam • 3. szám

Csabrendek Települési Önkormányzat 
képviselő-testületének, a Csabrendek Te-
lepülési Önkormányzat tulajdonában lévő 
szennyvízközműveinek üzemeltetésére vo-
natkozó nyilvános koncessziós pályázati 
felhívása
1. A Kiíró adatai

Települési Önkormányzat Csabrendek
8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Telefon: +36 87/453-167
Telefax: +36 87/453-167

2. A koncessziós pályázat tárgya
•   A koncesszió-köteles tevékenység: 

Csabrendek Települési Önkormányzat 
szennyvízközműveinek üzemeltetése.

•   A koncesszió-köteles tevékenység 
gyakorlásának helye:  
Csabrendek Települési Önkormányzat 
közigazgatási területe

•   A koncesszió-köteles tevékenység 
gyakorlásának várható kezdete:  
2011. szeptember 1. 

•  �A�koncesszió�időtartama: 10 év 
3. A pályázati dokumentáció:

A részletes pályázati kiírást (pályázati 
dokumentációt) a Kiírónál (Csabrendek 
Települési� Önkormányzat,� 8474� Csabren-
dek,�Árpád�u.�4.)�lehet átvenni 2011. április 
18-től a pályázati határidő lejártáig, 2011. 
június 17-ig (hétfőtől� péntekig� 9.00-12.00�
óra�között).

A dokumentáció megvásárlása és átvétele 
az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentációt a Kiírónál lehet meg-
igényelni. A dokumentáció személyes 
igényléséhez (átvételéhez) előzetes időpont 
egyeztetés szükséges. A dokumentáció 
másra nem ruházható át, vételára nem 
követelhető vissza. A dokumentáció díja 
150.000 Ft + 25 % Áfa, melyet a kiíró a 

Balaton-felvidéki Takarék Szövetkezet ál-
tal vezetett 72800092-10037438 számú 
számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon 
számlára befizetni.
4. A pályázati határidő

A pályázati anyagok benyújtására 2011. 
június 17. napján 10.00 óráig van lehetőség.

A pályázatokat hétfőtől péntekig 9.00-
12.00 óra között, személyesen, átvételi el-
ismervény ellenében Csabrendek Települési 
Önkormányzatnál lehet leadni az alábbi 
címen:
Csabrendek�Települési�Önkormányzat
8474�Csabrendek,�Árpád�u.�4.
A pályázatokat magyar nyelven Csab- 

rendek Települési Önkormányzat polgár-
mesterénél 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban zárt borítékban kell leadni. A 
borítékon a pályázó cég neve nem szere-
pelhet.

A borítékra a következő szöveget kell 
ráírni: „Csabrendek Települési Önkor-
mányzat� vízi-közmű� üzemeltetés� koncesz-
sziós pályázat”

A benyújtott pályázatok felbontására a 
pályázati határidő lejártakor, 2011. június 
17-én kerül sor a Községháza tárgyaló-
termében.
5. Egyéb előírás

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, 
hogy a jelen koncessziós pályázatot a szá- 
mára nem kedvező feltételek miatt ered-
ménytelenné nyilvánítsa.

A pályázó pályázati biztosíték nyújtására 
köteles. A biztosíték megfizetése a kon-
cessziós eljárásban való részvétel feltétele. 
A biztosíték összege: 1 000 000 Ft, mely- 
nek megfizetési módját a pályázati doku-
mentáció tartalmazza.

Turcsi József polgármester

Önkormányzati hírek Térségi  
Hadifogoly  
találkozó

Február 27-én 11. alkalommal került 
megrendezésre a Térségi Hadifogoly talál-
kozó a Sümegi Kistérségi Többcélú Társu-
lás szervezésében, melynek ez alkalommal 
az Arany Oroszlán Vendéglő adott helyet. 
Turcsi József térségi elnök ünnepi szavai 
után a helyi Vadvirág Nyugdíjas Klub 
képviseletében Papp Zoltánné szavalta el 
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. 
Majd a csabrendeki Férfikórus előadásában 
hallhatták a Volt egyszer egy hadnagyocska 
című dalt. Pöltl László szavalta el Várnay 
Zseni: Magyar katonák dala című verset, 
mely után a kórus hadifogoly nótákkal, 
katona dalokkal folytatta előadását. A 
férfikórus tagjai: Benkő�Lajos,�Kiss�Lajos,�
Kovács� Mihály,� Németh� György,� Pöltl�
László,� Schäffer� Zoltán,� Sümegi� János,�
Varga László. Felkészítőjük Gosztola�Ma-
rietta kántor. A dalokat citerán kísérte 
Schäffer�Zoltán atya és Gosztola Marietta. 
Ez alkalomra szerveződött csabrendeki férfi 
kórus színvonalas előadása méltó éke volt 
ezen ünnepségnek. A meghívott vendégek 
és kísérőik is meghatottan hallgatták, volt 
aki maga is velük énekelt. Köszönjük a 
résztvevők lelkiismeretes felkészülését! 

Reméljük, hogy a jövőbe a község szé-
lesebb közönsége előtt is bemutatkozik a 
férfikórus. Az ünnepelteknek pedig további 
jó egészséget kívánunk!

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Várjuk a község ügyes kezű alkotóinak munkáit 
Húsvéti hímes tojás és Húsvéti  kiegészítők 
témakörben a Községi Könyvtárban 2011. áp-

rilis 20-30-a között megrendezésre kerülő Húsvéti kiállításra. A 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház valamint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Húsvéti játszóházat tartanak 
2011. április 21. csütörtök 14-16 óráig a Művelődési Ház előterében. 

Felhívás!
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A Csabrendek- Sümeg 
Sporthorgász Egyesület hírei

Az Egyesület 2011. 
február 12-én szom- 
baton megtartotta 
hagyományos hor- 
g á s z - b á l j á t  a z 

„Arany Oroszlán” 
étteremben. Az álta- 

lános pénzügyi helyzet 
 nálunk is éreztette hatását, mert a mostani 
70 fős létszám nem éppen a legnagyobb 
volt, viszont a hangulat talán az eddigi 
legjobbra sikeredett. 

Éppen ezért köszönettel tartozunk min- 
denkinek, aki eljött, valamint támogatóink-
nak, mert nélkülük a rendezvény nem 
jöhetett volna létre: 

• Dr Szakács Imre fogorvos Csabrendek,
•  Hegedüs Ákosné vállalkozó   

Csabrendek,
•  Hegedüs Ákos építész vállalkozó,  

Csabrendek,
• Illés Gyula asztalosmester Csabrendek,
• Izmendi Dániel gazdálkodó, Csabrendek,
• Kiefer Florián Csabrendek,
•  MŰTESZ Kft., „Rendek Diszkont” 

Csabrendek, 
• Önkormányzat Csabrendek,
•  Szabó József „Arany Oroszlán” étterem,  

Csabrendek,
• Metrikál Kft. Sümeg,

Fő támogatónk: Tanai Tamás JYSK 
áruház Ajka, és még sokan mások…!

Mint arról korábban tájékoztattuk a kedves 
olvasókat, szerettünk volna egy új tavat 
építeni – az Önkormányzat támogatásával – 
az Ilona-major alatti területen, de be kellett 
látnunk, hogy a kivitelezéshez szükség len- 
ne 5,5-6 millió forintnyi hitelre, amelynek 
törlesztése Egyesületünk részére megold-
hatatlan terhet jelentene. 

Viszont a bányászati tevékenység miatt 
veszélyesnek minősített nagytárkányi nagy-
tó pótlására megoldást kellett keresnünk. 
Ennek egyik megoldása az lett, hogy már 
két éve béreljük a szintén Ilona–major alatt 
található 1 ha területű Kigler-tavat.

Viszont ahhoz, hogy tagjaink számát 
gyarapíthassuk, illetve szép számú gyer-
mek tagjainknak, valamint napijegyes hor- 
gász vendégeinknek, megfelelő horgászati 
lehetőséget tudjunk biztosítani, további 
vízterületek megszerzése volt a cél. A ve- 
zetőség a január 9-i közgyűlésen felha- 
talmazást kapott, hogy ez ügyben tárgya- 
lásokat folytasson. A megbeszélések ered-
ményeképpen sikerült kibérelni a 84-es  
főút melletti „Holczer-tavakat”, amelyek 
„84-es�horgásztó” néven üzemeltek tavaly. 
Az itt található 3 tó összesen 4 ha vízfelü-
letet jelent, amely már lehetővé teszi a fenti 
célok megvalósítását. Telepíteni, ha az idő- 
járás engedi március 15-e után tudunk, 
ezért azt tervezzük, hogy április 1-től in-
dítjuk a horgászatot. A vízfelület lehetővé 
teszi, hogy korlátozott számban tagfelvételt 
hirdessünk, ehhez jelentkezési lapot az 
Egyesület biztosít, a 2011 évi díjainkat 
pedig a táblázat tartalmazza.

Hegedüs Ákos HE titkára

2011 Évre felnőtt ifi  
(14-18 év)

gyerek 
(14 évesig)

Éves tagdíj 3.000,- 1.500,- 750,-

közösségi munka megváltás 1.000,- 500,- –

tagok éves területi engedélye 6.000,- 3.000,- 1.000,-

Halasítási hozzájárulás 3.000,- 1.500,- –

vízpótlási alap – – –

Bérleti díj hozzájárulás 2.000,- 2.000,- –

Szövetségi betétlap 1.300,- 520,- –

Állami horgászjegy 1.000,- 1.000,- –

Összesen: 17.300,- 10.020,- 1.750,-

napijegy (elvihető 2 db+1 db 
nemeshal+3 kg egyéb)*

 2.500,- * 1.250,- 625,-

Új tag belépési díja (egyszeri) 20.000,- 10.000,- –

nem tag éves területi engedélye 15.000,- 7.500,- 3.750,-

külföldi állampolgár  
éves területi engedélye  

25.000,- 12.500,- 6.000,-

külföldi állampolgár napijegy 4.000,- 2.000,- 1.000,-

ElérHEtőségEink:  
Csabrendek-sümeg sporthorgász Egyesület  

8474 Csabrendek, rákóczi u.14/a   
E-mail: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu 

www.csabrendek-sumeg-she.hupont.hu 

Évek óta, több ízben is felmerült már 
a gondolat, hogy a helyi borkultúra 
képviseletére egy társaság szerveződjön. 
2011. március 8-án 17 órakor meghívott 
résztvevők körében ötletek születtek egy 
egyesület létrehozására a pályázati lehe-

tőségek kiaknázása és érdekérvényesítés 
céljából. Felvetődött a gondolat, hogy a 
bortermelőkön túl a helyi méhészek, zöld- 
ség- és gyümölcstermelők, tojásértékesí-
tők és tejtermelők is vegyenek részt az 
összefogásban, a helyi termékek képvise-

lete, piacra vitele céljából. A következő 
megbeszélésre 2011. március 31-én csü-
törtökön 18 órakor kerül sor a Községi 
Könyvtárban. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Mógerné Molnár Ildikó

Tisztelt Bortermelõk és Kertbarátok!
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Községünkben ebben az évben kezdte 
meg működését a Szilágyi autósiskola. Az 
iskola vezetője Szilágyi Gábor, az iskola 
telephelye Csabrendek, Kossuth u. 59. Az 
autósiskolában A, B és M kategóriákban 
történik képzés. Az iskola lehetőséget nyújt 
a már jogosítvánnyal rendelkezőknek is, 
hogy tudásukat felelevenítsék illetve tovább 
fejlesszék. 

Tanfolyamok rendszeresen indulnak, je- 
lentkezni lehet a 06/20 444-5099-es tele- 
fonszámon, valamint az autosiskola.szila-
gyi@t-online.hu e-mail címen.

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Tájékoztatás

Baba-mama klubunk lassan immár más-
fél éve működik községünkben. Az elmúlt 
idő alatt sok élménnyel és ismerettel 
lettünk gazdagabbak. Megtanultuk az alap- 
vető teendőket gyermekünk egyes balese- 
tei kapcsán, új ismerete-
ket szereztünk a homeo-
pátia, a babaúszás, a szo- 
batisztaság, az altatás és 
számos más hasznos témá- 
val kapcsolatban. 

Kétszer szerveztünk kö- 
zös kirándulást Veszprém- 
be, jártunk az állatkertben 
illetve a babaszínházban. Kétheti rendsze-
rességgel kerül nálunk megszervezésre az 
országosan is sikeresen működő zenei 
foglalkoztató, a Ringató. 

Ebben az évben is szívesen várunk 
minden kisgyermekes anyukát, aki szívesen 
kimozdulna otthonról egy jó társaságba, 
aki szeretné egy korai gyermekközösséggel 

gyermeke szocializálását elősegíteni és 
persze aki szívesen tanulna más szülők 
tapasztalataiból, élményeiből.

 Szeretnénk, ha közösségünk minél több 
új szülővel bővülne, hiszen a közeledő 

óvodáztatással együtt tár- 
saságunk érezhetően meg 
fog csappanni. Korai gyer- 
mekközösségbe három hó- 
napos kortól már hozható 
minden fertőző betegség-
ben nem szenvedő cse-
csemő is, az ilyen egy éves 
kor alatti picurok számára 

egy saját takaró vagy pléd szükséges. 
Klubunk hetente tartja rendszeres össze-

jöveteleit; a páros heteken csütörtökön, a 
páratlan heteken pedig péntek délelőtt 10 
órakor a kultúrház klubszobájában. Szóval 
anyukák várunk Titeket!

Kondor Anett védőnő 
06 20/ 239-3161

Kisgyermekes anyukák figyelem: 

Baba-mama klub!

A nagyböjt a keresztény egyházban a 
húsvéti előkészület ideje, Jézus 40 napi 
böjtölésének és kínszenvedésének emlé-
kére tartják. A negyven napos böjt a 7. 
századtól vált szokássá, hamvazószerdától 
húsvétvasárnapig tart, utolsó előtti hete a 
virághét, amely a virágvasárnappal zárul. 
Ezt követi a húsvétvasárnapig tartó nagyhét. 

A böjt idején tilos volt a lakodalom, bálok 
tartása, mindenféle zenés, hangos mulatság. 
Községünkben azt tartották, hogy aki böjtben 
férjhez megy, az megkoszosodik (csúnya 
bőrbetegség). A vidám összejövetelek 
ugyan tiltottak voltak, de a tollfosztóban 
böjt alatt is találkozhattak asszonyok, 
lányok, férfiak, legények, viszont nem volt 
szabad énekelni. Böjtben gyóntak, áldoztak, 
a haragosok igyekeztek kibékülni. Régen 
úgy mentek gyónni, hogy előtte otthon a 
családtól bocsánatot kértek. A nagyböjti 
bűnbánati időben a lányok és menyecskék 
egyszerűbb, sötétebb színű ruhákat viseltek. 
Községünkben jellemző volt a fekete sapka 
és a fekete kendő viselete nagypénteken. 
A hívő katolikusok húst, zsíros ételeket 
nem ettek, olajjal (nálunk tökmag olajjal), 

vajjal főztek. Sokáig a tej és a tojás evését 
is tiltotta az egyház. A nyers- illetve aszalt 
gyümölcsök, főtt tészták, főzelékfélék 
mellett elterjedt böjti étel volt a savanyú 
leves vagy cibereleves. Községünkben ké- 
szített jellemző böjti ételek voltak a kis-
asszonykörtéből, almából és szilvából ké- 
szült aszalt gyümölcsleves. Valamint a 
tarkababbal készült tejfölös bableves, 
hozzá paprikás laskát ettek. A szegényes 
böjti ételek közé tartoztak még az aludttejes 
prósza és a kukorica gánica, amit nálunk is 
gyakran készítettek. A negyven napos böjt 
alatt szigorúan böjtöltek a pénteki napokon, 
de volt aki a szerdai böjtöt is betartotta.

Virágvasárnap: Jézus Jeruzsálembe való 
bevonulásának emlékünnepe. A virágva-
sárnapi barkaszentelés egyházi eredetű 
népszokás, de a szentelt barkát felhasználták 
rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, 
villámlás elhárítására is. Csabrendeken is 
tilos volt a szentelt barkát a házba bevinni, 
az ajtó fölé, az „eszterja” alá tűzték a go-
nosz elűzésére. Nyáron nagy viharok idején 
egy-egy szál szentelt barkát, vagy szentelt 
virágot tűzbe dobtak a villámcsapás ellen. 

Virágvasárnapon játszották el először a 
passiót. 

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, 
amely virágvasárnaptól húsvétvasárnapig 
tart. Jellegzetessége a ma is általános 
nagytakarítás. Jeles napjai a nagycsütörtök, 
nagypéntek és a nagyszombat.
Nagycsütörtökön megszűnik a harango-

zás: „a�harangok�Rómába�mennek”, elné-
mulnak s legközelebb nagyszombaton 
szólalnak meg. Ez idő alatt kereplővel jártak 
körbe a templom körül és mind a négy égtáj 
felé megállva kerepléssel hirdették a misét, 
szólították a híveket a szentmisére. 
Nagypéntek Jézus kereszthalálának em-

léknapja, a legnagyobb böjt és gyász napja. 
Községünkben ezen a napon délig nem 
szabadott enni. A nagypénteki körmenetek, 
élőképes felvonulások, passiók már a 
középkor óta ismeretesek. A passióolvasás 
és a passió megjelenítése a szenvedéstörténet 
felidézését, átélését szolgálja. Falunkban 
a délelőtti misén került újra eljátszásra a 
passió. Jellegzetes szereplői a mai napig 
Jézus, Júdás, Pilátus, Péter, evangelista, 
szolgáló, énekkar. A passióhoz hasonlatos 
Jeremiás próféta siralmait is elénekelték 
nagyszerda, nagycsütörtök és nagypénteki 
napokon délután három óra tájban. Ezt a 
napot különösen balszerencsésnek tartották, 
nem fogták be az állatokat, nem mentek 

„Öreghegyi mesék”  
a böjti idõszak helyi hagyományairól

Folytatás�a�4.�oldalon
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ki a földekre dolgozni. Ezen a napon nem 
mostak, nem szőttek, a tilalmak elsősorban 
a női munkákra vonatkoztak. 
Nagyszombaton véget ér a negyven napos 

böjt, az esti feltámadási szertartások után 
már szabadott húst fogyasztani. Készültek 
a Húsvéti ünnepekre, kövesztették a sonkát, 
tojást festettek, kalácsot sütöttek. A nap 
legfontosabb eseményei közé tartozik a 
keresztelővíz- és tűzszentelés, valamint a 
feltámadási körmenet, amely kezdetekor 
csendültek fel újból a harangok. (forrás: 
Tátrai� Zsuzsanna� –� Karácsony� Molnár�
Erika:� Jeles� napok,� ünnepi� szokások) (A 
csabrendeki�hagyományokról�meséltek�Ba-
ráth� Ferencné,� Makai� Béláné� és� Bardon�
Gyuláné.)

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Öreghegyi ...
Folytatás�a�3.�oldalról

CSABRENDEKI 
HÍRHARANG 

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

Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Költészet Napja
Költészet Hete 
a Községi Könyvtár és
a Mûvelõdési Házban

Felhívás!

Az elmúlt év augusztusától számos nyu-
lász keresett meg olyan problémával, hogy 
a nyulaik tüsszögnek, duzzadt, gyulladt 
a szem- illetve az orrtájékuk, esetenként 
csomók vannak a nyulak fülén, bőrében.

A betegséget a himlővírusok közé tartozó 
mixomatózis vírusa okozza. A mixomatózis 
a házi és üregi nyulaknak a fejen és a 
természetes testnyílások környékén nagy 
vizenyős duzzanatokkal vagy göbökkel 
járó, gyakran elhullással végződő beteg-
sége. A kórokozó sem az emberre, sem 
más háziállatra, de még a mezei nyúlra 
sem jelent veszélyt. Azonban, ha a be-
tegség egy házinyúl állományban felüti 
a fejét, védekezés híján valamennyi nyúl 
megbetegedhet és nagy lehet az elhullási 
arány.

A betegség terjedése
A vírust elsősorban szúnyogok viszik 

vérszívás útján állatról állatra, de a betegség 
terjesztésében szerepet játszhatnak egyéb 
vérszívó élősködők pl. bolhák és szúró-
legyek is. A betegség előfordulása a szú- 
nyogok életciklusával párhuzamos, hatá-
rozott évszakos ingadozást mutat. 

A mixo-matózis megjelenése az esetek 
több mint 70%-ban a harmadik negyedévre 
esik. Be-hurcolható a vírus ragályfogó 
tárgyakkal, fertőzött nyúlszállító ketre-
cekkel, etető-, itatóedényekkel, sőt mixo-
matózisban beteg üregi nyulak lakta terü-
letekről származó zöldtakarmánnyal illetve 
szénával is.

Fertőződés és tünetek
A szúnyog a vérszívás közben nemcsak 

nyálat bocsát a sebbe, hanem vele együtt 
a vírust is közvetíti. A szúrás helyén al-
lergiás duzzanatképződés indul meg. Meg-
figyelték, hogy a szúnyog szívesebben tá-
madja meg a színes nyulat, mint a fehéret, 

valamint először az alsóbb rekeszekben 
lévő nyulakat támadja meg. A betegség 
lappangási ideje 7-10 nap, többféle meg-
jelenési formája ismert:

Ödémás kórforma: a virulens vírus-
törzsek hatására elsősorban a fülek, a 
szemhéjak és az orr bőrében, továbbá 
a végbélnyílás és a nemi szervek nyílásai 
környékén vizenyős-kocsonyás duzzanatok 
alakulnak ki. A fület a duzzanatok lehúzzák, 
nyálkás-gennyes kötőhártya-gyulladás és 
orrhurut lép fel. A betegek légzési ne-
hézségek és tüdőgyulladás tünetei között 
7-10 nap alatt hullanak el. Előfordulnak 
korai, hirtelen elhullások és késői, leso-
ványodást követő elhullások is.

Noduláris (csomós) kórforma: a fentebb 
felsorolt helyeken kisebb, tömöttebb duz-
zanatok képződnek. Ez a kórforma jobb 
indulatú, több hétre elhúzódhat, de okozhat 
jelentős veszteségeket is.

A mixomatózis egy enyhe formája csak 
kötőhártya-gyulladással, orrfolyással, tüsz- 
szögéssel jár, a korábban felsorolt duzza-
natos tünetek nélkül.

Védekezés
A betegséget gyógykezelni nem lehet, 

csak megelőzni. Ennek egyik módja a szú- 
nyogok elleni védekezés. Tartsuk a nyu- 
lakat zárt épületben, az ajtókon, ablako-
kon legyen szúnyogháló. Rovarölő és 
rovarriasztó szerekkel lehet irtani vagy tá-
vol tartani a szúnyogokat.

Kerülni kell a vírus behurcolását (fer-
tőzött,� beteg� tenyészállat,� ragályfogó� tár-
gyak�stb.).

A védekezés egy másik módja a nyulak 
megelőző védőoltása legkésőbb nyár elején 
a szúnyoginváziót megelőzően. A védőoltás 
öthetes kortól adható. A védelem az oltást 
követő 10. napon válik teljessé, és egy éven 
át tart.

 A beteg állatot véres úton leölni, hú- 
sát elfogyasztani tilos. Az elhullott álla-
tokat szemétbe dobni szintén tilos, ezeket 
elégetéssel, vagy elásással kell megsem-
misíteni.

 Dr. Nagy Szabolcs állatorvos

Nyúltartók 
figyelmébe

A Községi Könyvtár új nyitva tartása:
Hétfő:  –
Kedd:    8 – 16 óra
Szerda:  11 – 19 óra
Csütörtök:  11 – 19 óra
Péntek:    8 – 16 óra
Szombat:    8 – 16 óra

A Művelődési Ház új nyitva tartása
Hétfő:  17 – 19 óra
Kedd:  10 – 15 óra • 17 – 20 óra
Szerda:    8 – 12 óra • 16 – 20 óra
Csütörtök:    8 – 12 óra • 16 – 20 óra
Péntek: 10 – 15 óra • 17 – 20 óra
Szombat: 14 – 20 óra

A „Mindenki virágoskertje” program 
keretében továbbra is várjuk virág-
mag, virággumó, díszbokor stb. felaján-
lásaikat, hogy községünk szépítésére 
újabb virágoskerteket hozzunk létre. Az 
ültetésre 2011. április 16-a szombaton 
10 órától kerül sor a KÖZÖD! Ön-
kéntes Fiatalok Napja országos ren-
dezvényhez kapcsolódóan.

Április� 11-én, József Attila (1905-1937) 
születésnapján ünnepeljük�a�Költészet�nap- 
ját hazánkban. 

Ebből az alkalomból hirdetjük meg a 
Költészet Hete program sorozatunkat a 
Községi Könyvtárban 2011.�április�12-16-
ig.�

Várjuk az óvodai és iskolai csoportokat 
költészet napi foglalkozásokkal. Gyermek-
rajzokból Vers illusztrációk címmel kiállítás 
tekinthető meg a kiállító teremben.
2011.� április� 13-án, szerdán� 16� órától�

várjuk a költészetet kedvelő érdeklődő la- 
kosság a könyvtárba a zenés Verses óra 
rendezvényünkre! 

A műsorban helyi iskolások és felnőt- 
tek előadásában verseket, illetve citeramu-
zsikával kísért népdalokat hallhatunk.

Keszlerné P. Anikó
könyvtáros


