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CSÁCSBOZSOKI ŐSZ - 2014 
 

 

 

 

 

Az IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, a ZVMKK és a TELEPÜLÉSRÉSZI 

ÖNKORMÁNYZAT  

ŐSZI PROGRAMJAI 
 

 Október 1. – szerda 

      13. 30-15. 30-Őszi kézműves játszóház a könyvtárban  

                             (természetes anyagok, termények, termések felhasználásával) 

   Október 2. –3.-csütörtök, péntek 

Sport-és egészségnapok az Izsák Imre Ált. Iskolában 

     Október 2.-csütörtök 
Délelőtt-zöldségnap a gyerekeknek-zöldség ital és étel kóstoló,reggeli torna. Őszi életképek-kiállítás, 

kötélugrók bemutatója,sportlövészet, íjászat, tájékozódó futás, házi foci bajnokság, teaház. 

       16.00-19.00- Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok és VÉRADÁS. 

       Vércukor-, koleszterin- és testzsír-mérés, életmód tanácsadás, látás- és hallásvizsgálat.  

     Október 3.-péntek 
 Délelőtt gyümölcsnap a gyerekeknek-gyümölcs ital és étel kóstoló, reggeli torna,    

hagyományőrző faültetés. 

11.00-20.00-sportos programok a „CSIZ” közreműködésével:foci,kosár, sorverseny-Nordic 

Walking előadás és túra meghívott vendéggel ( Nordic Walking klub indítása) 

 

Október 6. – hétfő 

13.00-Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel a könyvtárban 
 

Október 10. – péntek 

16.30-Gábriel József Művészeti Műhely és kiállítás ünnepélyes 

megnyitója  
 

Október 11. - szombat 

   16. 00- Szentmise a bozsoki kápolnánál Furján Gellért atyával 

 

 



 2 

 

 

November 7. – péntek 

17.00 - Ünnepség a nyugdíjasoknak 

Az idén III: alkalommal rendezünk ünnepséget településrészünk nyugdíjas  lakóinak 

az „Idősek Napja” alkalmából. Egy kellemes délutáni kikapcsolódásra, közösségi 

alkalomra, műsoros estre és vendéglátásra hívjuk és várjuk az érintett korosztály 

tagjait az Izsák Imre Általános Iskolába. 

Ünnepi köszöntőt mond:Balaicz Zoltán 

 

November 10.-hétfő 

14.00 - Iskolai  mesemondó verseny a könyvtárban. 
   

November 22 - szombat 

19.00 - Izsák-bál 

  A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni Csőre Orsolya iskolatitkárnál lehet. 92/511-927 
   

 

Állandó programjaink:  

Könyvtári nyitva tartás a lakosság számára is:  

Hétfő és csütörtök: 14.00-18.30, kedd: 12.45-15.45, szerda és péntek: 10.45-15.45 

Asszonytorna, gyógytorna jelleggel: hétfőn és csütörtökön 18.00 -19.00-ig 

Természetjáró túrák havonta 

Baba-mama klub: minden hónap első szombat 9.00-12.00 

Évgyűrűk nyugdíjas klub összejövetele: minden hónap első kedd 17.00-20.00 

Évgyűrűk Nótakör próbája: minden csütörtök 17.00-19.00 

Patchwork (foltvarrás) klub és tanfolyam folytatása 

Felnőtt alapfokú számítógépes tanfolyam indítása a könyvtárban 

Nordic Walking klub indítása 

 

Elérhetőségek:  

Horváthné Csőre Ildikó: 511-927/15 mellék vagy 30/407-82-66 

 Herkliné Ebedli Gyöngyi: 511-926 vagy 30/237-4844 

http://csacsbozsok.mindenkilapja.hu/ 

   

 


