
CSÁCSBOZSOKI ŐSZ - 
2016 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, a CSÁCSBOZSOKI MŰVELŐDÉSI HÁZ és 
KÖNYVTÁR, az IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA és a  

CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYŰRŰK” NYUGDÍJAS KLUB ŐSZI PROGRAMJAI 
 

Október 5-6-7. - Sport- és egészségnapok az Izsák 
Iskolában 

Október 5. - szerda 
16.00 - 19.00 - Véradás és ingyenes lakossági szűrővizsgálatok 

  A véradóknak teaházzal kedveskedünk. 
15.00 - 19.00 - Kézműves foglalkozás 

  Dekorációk készítése az természet őszi kincseiből 
Október 6. - csütörtök - Sport- és életmód programok a 
gyerekeknek  

  íjászat, népi fajátékok, tájékozódó futás, gyógy- és fűszernövényekből készült  
   ételek kóstolója, kiállítás, interaktív foglalkozások. 

17.00 - „Természetes élet lehetőségei a mindennapokban”  
  előadást tart: 
  - Paucsa Lívia életmód tanácsadó és terapeuta  
  - Csillag Vilmos természetgyógyász. 

Október 7. - péntek - Sport- és életmód programok a gyerekeknek 
13.15 - 2016 méter futás 
14.00 - CSÍZ vetélkedő kicsiknek és nagyoknak 
15.00 - hulahopp, kötélugrás, dekázás, íjászat, népi fajátékok, tájékozódó futás,  
  gyógy -és fűszernövényekből készült étel kóstoló, interaktív foglalkozások 

  A programok ingyenesek! Szeretettel várjuk az érdeklődő kicsiket és nagyokat! 
  Helyszín: Izsák Iskola aula 
 

Október 8. - szombat - V. Csácsbozsoki Borút 
13.00 - Lovaskocsis felvonulás zeneszóval a városrész utcáin 
14.00 - Szentmise a bozsoki kápolnánál.  

  Csács és Bozsok Önkormányzata által felújított kereszt megáldása  
  a Bozsoki hegyen. 

14.30 - Borúti rendezvény 
  Könnyed, vidám hangulatú séta, ahol több pince gazdája várja a látogatókat.  
  Indulás a bozsoki  kis kápolnától a szentmise után. 



  Borjegyek a helyszínen kaphatók. 
  Kérjük, hogy a tavaly vásárolt poharát mindenki hozza magával.  
  Szeretettel várunk minden nóta- és borkedvelőt egy jó borkóstolóra,  
  közös, vidám ünneplésre, önfeledt szórakozásra. 
  A rendezvény rossz idő esetén elmarad! 

 
Október 11. - kedd 

17.00 - „Mosolyra hangolva” 
Nagy Bernadett  Mosolyonc Műhelyének bemutatkozó kiállítása az Izsák 

   Imre Általános Iskola  Gábriel József Művészeti Műhelyében.   
A kiállítást megnyitja Mészáros T. László.  
Vicces, vidám figurákkal és animációs filmek szereplőivel is találkozhatnak a 

látogatók. 
  A tárlat október 28-ig hétfőtől péntekig ingyenesen látogatható. 

Október 27. - csütörtök  
14.00 - „Tök jó program mindenkinek” 

  Kézműves foglalkozáson tökfaragásra, töklámpás készítésre, közös  
    lámpagyújtásra várjuk az érdeklődőket. Kérjük, hogy faragó 
eszközöket –     kés, kanál- mindenki hozzon magával, a tököket a készlet 
erejéig biztosítjuk! 
  A programon való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. 
  Helyszín: Izsák Iskola aula. Belépő: 400 Ft 

Október 28. - péntek 
17.00 - Ünnepség a nyugdíjasoknak az „Idősek Napja” alkalmából.  

Kellemes délutáni kikapcsolódásra, műsoros estre és vendéglátásra hívjuk és 
várjuk az érintett korosztály tagjait az Izsák Imre Általános Iskola 
tornacsarnokába  

November 14. - hétfő  
14.00 - Iskolai  mesemondó verseny a könyvtárban 

November 19. - szombat 
19.00 - Izsák Jótékonysági Bál 

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni Szőke Mariannánál lehet.  
Tel: 92/511-927/14-es mellék.  

 
Októberben induló klubok, tanfolyamok 

 
A Csácsbozsoki Fiókkönyvtár olvasótermében október 10-től Számítástechnikai kezdő  
tanfolyam indul előreláthatólag  heti két alkalommal. A részvétel ingyenes. Jelentkezni 
lehet személyesen a könyvtárban illetve a 92/511-926-os telefonszámon. 
 



Csácsbozsoki Tűtáncoltatók Foltműhely október 12-től  5+1 alkalomból álló kezdő 
klubfoglalkozást indít megfelelő számú jelentkező esetén. A foglalkozások kéthetente 
szerdán 16-19 óráig lesznek. Részvételi díj: 12 000 Ft, mely magába foglalja az 
anyagköltséget is. Érdeklődni lehet Takács Zoltánné klubvezetőnél a 06 30/235-5747 
telefonszámon. 
 
Izsák Imre Általános Iskola: Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Tel.:(92)511-926 
 
Csácsbozsoki Művelődési Ház, Kozmáné Gál Bernadett Tel.:30/408-9824, 
www.kereszturyvmk.hu 

 

 

http://www.kereszturyvmk.hu

