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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. június, XXIV. évfolyam, 6. szám

Lego kiállítás és Slot Car bemutató
a Vértesszőlősi Közösségi Házban!
2018. június 11–14. (10.00–18.00 között)
A kiállításra saját készítésű Lego-t is várunk (névvel és a számával megjelölve). A kiállított darabok zárható vitrinben lesznek elhelyezve! Érdeklődni lehet személyesen a Közösségi Házban vagy a muvelodesi.haz@
vertesszolos.hu e-mail címen. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Építsünk együtt egy színes Lego világot Vértesszőlősön!

Tájházak napja

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2018. május 10-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
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Elfogadta Dr. Kaizer László háziorvos beszámolóját a háziorvosi szolgálat 2017. évi tevékenységéről,
egyben köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központ
2017. évi szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámolóját, köszönetét fejezte
ki az elvégzett munkáért.
Elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 2017.
évi étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek klubját érintő tevékenységéről készült beszámolóját,
köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Elfogadta az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést, köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Elfogadta Jónás Eszter védőnő 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét
fejezte ki elvégzett munkájáért.
Jóváhagyta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását (zárszámadási rendeletét)
741.969.262 Ft bevételi, 526.855.373 Ft kiadási előirányzattal és 215.113.889 Ft
pénzmaradvánnyal.
Elfogadta az Önkormányzat Kulturális és Oktatási, Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint
Szociális és Egészségügyi Bizottságainak 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóit.
Jóváhagyta a 2017. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
A WipMar-Invest Kft. tulajdonában lévő, vértesszőlősi 1037/221 hrsz-ú magánutat (Ady E. utca
„északi folytatása”) 2018. június 1-jei hatállyal „Baji utca” elnevezéssel látja el.
Felkéri az Új Fényes Lakópark Kft-t, hogy a WipMar-Invest Kft. tulajdonában lévő játszótér és
környezetének karbantartásáról gondoskodjon.
Úgy döntött, hogy a vértesszőlősi 250 és 251 hrsz-ú ingatlanokra (Ady E. utca) bejegyzett
elővásárlási jogával a becsatolt dokumentumok alapján élni kíván, a két ingatlant 8 M Ft-os
vételáron megvásárolja.
Úgy döntött, hogy a vértesszőlősi 245/2 hrsz-ú (Templom utca) ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogával nem él a becsatolt dokumentumok alapján.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületének befejezését követő egyéb munkákra
(gyengeáram-szerelés, konyha befejező munkái, konyhatechnológia, napellenző, talajcsere és
rézsű kialakítása, utak, járdák, teraszok kialakítása) összesen br. 52.203.250,- Ft fedezetet
biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.
Pályázat benyújtásáról döntött a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”
tárgyában, az újonnan kialakítandó könyvtár berendezése céljából.
A „Tiszta udvar, virágos ház”, valamint a „Virágos Vértesszőlősért” pályázatok benyújtásának
határidejét 2018. május 17-re módosította.
Az Önkormányzat tulajdonát képező, Baromállási dűlőben lévő 0112 hrsz-ú külterületi közút nevét
és a közterület jellegét – 2018. május 15-ei hatállyal – „Tatabányai dűlő” elnevezéssel határozta meg.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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A Tájházak napja minden évben Szent
György sárkányölő legendájához kapcsolódik. A Tájházak ezen a napon
szélesre tárják a kapuikat, hogy az
érdeklődő közönség megismerje a helyi örökséget, megtekintse a Tájházat,
bemutatkozzanak a gyerek-, ill. felnőtt
hagyományőrző csoportok.
Az Aszúszemek felnőtt néptánccsoport
férfitagjai – mint már több éve – előtte
való nap a Tájháznál felállították a májfát, majd szombaton, 13 órakor kezdetét vette a Tájházak napja. Táncokkal,
szép énekléssel tarkított műsorban a
vértesszőlősi óvodások vidám tavaszi
játékos összeállítása, az Ogyevacska
iskolás tánccsoport szlovák játékfűzései
és táncai megadták az alaphangulatot.

Kelemen Petra Piroska és Jakab András
élvezetes bukovinai páros tánca, valamint Piroska felvidéki népdalai színesítették a műsort. Az Aszúszemek felnőtt
néptánccsoport Kutenics Péterné Szabó
Krisztina és zenésztársainak muzsikálására táncházzal szórakoztatta a nagyérdeműt. Nem maradhatott el a frissítő
üdítő, sütemény. A rendezvényt a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.
Köszönjük a segítőknek, a Közösségi
Ház vezetőjének, óvónőknek, pedagógusoknak, továbbá minden segítő kéznek és
nem utolsó sorban a szereplőknek, hogy
ezen a napon vidámságot és jókedvet varázsoltak ismét a közönségnek.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

Képriportunk a következő két oldalon!
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Óvodai hírek
B. Radó Lili
Köszöntő anyák napjára
Réges régen készülődünk
erre a nagy napra,
hiszen ma van az esztendő
legeslegszebb napja.
Hajnal óta anyut lessük,
ébred-e már? Hív-e?
Neki van a világon
a legeslegjobb szíve.
Bizony nincs a naptáraknak
mosolygósabb napjuk,
szobáját ma virágokkal
telis-teli rakjuk.
Amit érzünk, amit szólnánk,
vidám dalba öntjük,
Édesanyát énekszóval
szívből felköszöntjük.
Május első vasárnapja, az Édesanyák
napja! Minden csoport műsorral, meglepetésekkel készül az Édesanyák, és Nagymamák számára. Pályafutásom során
elsősorban azokat a köszöntő műsorokat
részesítettem előnyben, ahol a gyermekek
közösen énekelve, verselve, táncolva mintegy csokrot tárnak az Édesanyák elé, megható rímekbe öntve a hálát, köszönetet, a
szeretetüket. A Nyuszi csoportos óvónéniktől – Hugi nénitől, és Judit nénitől – évekkel ezelőtt hallottunk valami újat, valami
mást… Bevallom, első hallásra szkeptikus
voltam, mivel azonban nyitott és befogadó
a pedagógustársadalom, hagytam, hogy
az újdonság utat törjön, a megvalósítás
szakaszába lépjen.
Babaszobai sarkunkat átalakítottuk, „virágos rétté” varázsoltuk. Természetesen, a
gyerekekkel „elpróbáltuk”, hogyan invitálják
be Édesanyjukat, milyen kedves szavakkal kínálják hellyel őket, és mondják el kis
versüket. Így minden kisgyermek bátran,
egyénileg, a saját anyukája szemébe nézve
mondott verset, énekelt kedves dalt, majd
az ölébe ülve adhatta át az apró ajándékát.
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Nem találok szavakat! Olyannyira bensőséges, hangulatos, megható miliőbe kerültünk, amit álmunkban nem gondoltunk
volna. Egy előadás sikerét nem a könnycseppek száma határozza meg (bár, volt
abból is bőven), hanem a finom gesztusok.
A kiegyensúlyozott anya-gyermek kapcsolat magában hordozza az érintés, az
egymásra figyelés, odafordulás, az ölelés
minden bensőségét, amit a kapcsolatuk
magában hordoz, a hálát, a gyermeki szeretetet, a szülői odaadást.
Úgy gondolom, azok alapján, aminek
részesei lehettünk ezekben a percekben,
az ellesett pillanatok varázsában, az elkövetkező években is folytatnánk, és hagyománnyá érlelnénk mi is a köszönet, és kisgyermeki tisztelet eme köszöntőformáját.

A napot még színesebbé tette a könyvtár
támogatásával megvalósult színházi előadás. Rengeteget nevettünk az enyhén
túlsúllyal rendelkező kisegér, és a személyi
edzővé avanzsált ravasz róka történetén,
aki hitelesen közvetítette felénk azt a tudományos tényt, miszerint, ha zsákba bújsz,
és meleged van – semmi baj, mert akkor
már fogysz! Köszönjük szépen a könyvtár
anyagi támogatását!
A Samufalvi gyermekekre nagy meglepetés vár még, hiszen a gyermeknapi
program sok izgalmat, és nevetést tartogat
számukra. Óvodánk közössége minden
eszközzel azon fáradozik, hogy a gyermekek felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak, és gondoljanak vissza az óvodában
töltött napokra akár úgy, hogy nyári szünidejüket töltik családjukkal, akár úgy, hogy
hangolódnak az iskolai kihívásokra.
Mit kívánjak a nyárra?
T. Horváth Imre
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
Rohonczi Beáta
óvodapedagógus, Süni csoport

„Tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon,
ha egy kisgyermek megszületik. Mert a kisgyermek egyszer felnő, s talán sikerül neki, hogy a
könnyeket nevetéssé, a gyűlöletet szeretetté, az
ellenségeket barátokká változtassa.”
Cserháti Zsuzsa
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Író-olvasó találkozó volt Borsa Brownnal!
A Vértesszőlősi Közösségi Ház és a
Községi Könyvtár szervezésében egy
újabb sikeres rendezvényen vagyunk
túl. Az országszerte ismert írónő, Borsa
Brown (Szobonya Erzsébet) látogatott el
hozzánk május 4-én.
Évről évre egyre több jelölést mondhat
magáénak, amik közül sok egészen a díj
megnyeréséig jutott. (pl. ÉV Könyve-fődíj
az olvasók szavazata alapján Az Arab című
kötettel /2015/, Aranykönyv díjazott, 2. helyezett /2016/) Minden regénye a toplisták
élére került. Elsősorban romantikus, erotikus témában ír, de emellett fontos, társadalmi problémákra is rámutat, szókimondó
egyedi stílusa miatt vált az olvasók egyik
kedvencévé.
Beszélgettünk arról, hogyan lett írónő, a
könyv kiadásainak nehézségeiről, kedvenc
karaktereiről. Könyvei mindenesetben zárt,

különleges helyszínen, közösségben játszódnak egy nagyon karakteres főhőssel.
A maffia sorozat, Az arab sorozat vagy akár
az októberben megjelenő Gyalázat sorozat
is érdekes, részletesen leírt országokba
kalauzolja el az olvasókat. A férj prostija
című könyve, ami áprilisban jelent meg egy
kakukktojás, mert nem elsősorban a helyszín, hanem a párkapcsolati problémákat
és a lehetséges megoldásokat boncolgatja nagyon szórakoztató módon. Az elsősorban felnőtteknek szóló regényei mellett
a gyerekeknek is készül egy kis meglepetés könyvvel. Emellett megemlítette, hogy
Az Arab című regényének a filmesítése is
folyamatban van.
Köszönjük a helyi és a környékbeli érdeklődők megjelenését. Minden kedves
érdeklődőt várunk az őszre betervezett íróolvasó találkozóra, ahová ismételten egy
országosan ismert írót látunk vendégül.

Szín-Kavalkád Vértesszőlősön
Képkiállítás volt a vértesszőlősi Közösségi Házban Talabér Angelika és Ludrik
Angelika amatőr festők alkotásaiból május 14–20. között.
A helyszínen 60 darab színesebbnél színesebb kép volt megtekinthető. A festőnők
Várgesztesen élő anya-lánya páros, akik
autodidakta módon kezdtek el festeni és
azóta is folyamatosan fejlesztik önmagu-
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kat. Talabér Angelikának először négy évvel ezelőtt kerültek kiállításra az alkotásai,
majd lánya, Ludrik Angelika két éve csatlakozott édesanyjához. A rendezvény Nagy
Csaba polgármester és Németh Ferenc, a
Közösségi Ház vezetője köszöntőjével indult, majd rövid zenével folytatódott, amit
Talabér Angelika adott elő. Köszönjük a
művésznőknek ezt a színes élményt és az
érdeklődőknek a megjelenését.

Idősek Klubja
Programokban és élményekben gazdagon telt a május
klubtagjaink és dolgozóink
örömére egyaránt.
Hagyományainkat követve, május 2-án gyönyörű virágcsokrokkal, finom süteményekkel
és italokkal köszöntöttük Németh Ferencné Matildkát, Beke
Irénkét, Vaskó Magdolnát, Tóth
Antalné Magdikát és Ponyoriné
Mucha Ildikót névnapjuk alkalmából. A közösség nevében ezúton
is kívánunk jó erőt, egészséget és
boldogságos hosszú életet!
Anyák napját idén egy közös kisvonatos (dottó) tatai kirándulással
tettük még emlékezetesebbé. Klubtagjainkon kívül velünk tartottak a
tatabányai Mentálhigiénés klub klubtagjai, és legnagyobb örömünkre
néhány kirándulni és jó társaságra
vágyó vértesszőlősi lakos is. A város
nevezetességeit végig járva nosztalgiázhattunk, fedezhettük fel a változásokat, fejlesztéseket. Az Építők parkjában megpihenve nyílt lehetőségünk a beszélgetésre, sétára, a
büfésor kínálatának megkóstolására illetve a vállalkozóbb szelleműeknek a szabadtéri
sportolásra is.
Az „Életet az éveknek” egyesület tardosi sportvetélkedőjére való meghívást az idén is
örömmel fogadtuk. Bár a
versenyzést átengedtük
a mozgékonyabbaknak,
azért nagyon szurkoltunk a vértesszőlősi csapatoknak. A részvételért
és az elért szép helyezésért ezúton is szívből
gratulálunk!
Ha szeretne csatlakozni hozzánk, jelentkezzen bátran! Személyesen a Templom utca
75. szám alatt vagy telefonon: 379-500-as számon! Szeretettel várjuk!
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I. Pünkösdi Íjászverseny a múzeumban
Mint kiderült, Szőlősön többen is hódolnak egy nem hétköznapinak nevezhető
sportnak. E rendezvény célja, hogy a helyi „örömíjászok” megismerjék egymást,
kipróbálják tehetségüket és nem utolsó
sorban egy kellemes napot töltsenek el
a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából,
– a sport veszélyessége miatt – egy biztonságos és festői környezetben, de ha
a későbbiekben lesz rá megfelelő számú
érdeklődés, akár egy íjász szakosztály
létrehozása is szóba kerülhet.
A szabályok ismertetése után 2 csoportban
10 amatőr versenyző állt az öt helyen, 5 és
25 méter távolságban kihelyezett céltáblák
elé, hogy a különböző típusú (hagyományőrző, reflex) íjaikkal megmérettessék magukat. Volt, aki már több éves gyakorlattal
rendelkezett, de volt, aki csak a közelmúlt-
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ban kezdett el íjászattal foglalkozni. A férfi
nevezők mellett női és gyermek kategóriát is indíthatott a verseny két levezetője, a
Tatai Celőkék Íjász Szakosztály tagjai, Kovács-Pataki Csenge és férje Kovács-Pataki
Krisztián, akiknek ez úton is köszönjük a
technikai és szakmai segítséget.
Míg a versenyzők vetélkedtek egymással, közben főtt a finom bográcsgulyás,
amit a verseny végén a résztvevők és
családtagjaik, jóízűen elfogyasztottak. Ezt
követően még többen íjászkodtak egy kicsit, kipróbálva egymás íját és barátságos
beszélgetéssel zárult a hangulatos hagyományteremtő nap.
Eredmények: Férfi – 1. Scsibrán Zoltán
2. Dr. Bogár István 3. Szabó János. Női –
1. Bogár Judit 2. Zoltánfi Zsuzsanna.
Gyermek – 1. Ifj. Scsibrán Zoltán 2. Tóth
Levente 3. Tóth Andris.
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Márk remekelt

SIKERES VÉRADÁS

Andai
Márk,
iskolánk 7. osztályos tanulója
ebben a tanévben is hozta
a jó formáját.
A Bolyai matematika verseny
döntőjében valamint a Zrínyi
Ilona Matematika
verseny
megyei fordulójában is kiemelkedően
szerepelt. Április végén pedig feltette
teljesítményére a koronát : 1. helyezést
ért el az Országos Alapműveleti Matematika versenyen. Kimagasló teljesítményéhez gratulálunk.

Rendhagyó véradásra került sor a
Közösségi Házban, a szokásostól eltérően „véradós” versenyt hirdettünk
az óvodai és az iskolai gyerekeknek.
A verseny feltétele az volt, hogy melyik
csoport, illetve osztály tud több rokont,
ismerőst toborozni a véradásra. 38 véradó jelent meg a Közösségi Házban.
Az óvodai csoportok közül a Maci csoport nyert egy fagylaltozást, míg az iskolában holtversenyben a 2. és a 7.osztály nyert, nyereményük 1-1 torta volt.
Köszönjük a segítséget a résztvevőknek és a véradóknak. A Falunapon ismét lesz lehetőség a véradásra.
Ispán Mónika titkár

Várjuk a LEADER pályázatokat!
2018. január elejétől indult el a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnél a LEADER pályázatok benyújtása. A felhívások
az alábbi honlapokon tekinthetők meg:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
és http://www.vercse.hu/leader/
Továbbra is várjuk a pályázatokat az alábbi
témakörökben (felhívások címei): • Természeti, épített és kulturális értékek – „VÉRCSE kincsei” – megőrzése és bemutatása.
• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a
natúrparkok ölelésében. • Helyi termelők,
kézművesek, mikrovállalkozások támogatása, „VÉRCSE” helyi termékek, szolgáltatások
kialakítása, fejlesztése. • Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása.
• „VÉRCSE” Civis Akadémia.
A pályázatok benyújtása már csak elektronikusan, ügyfélkapu segítségével, a
Magyar Államkincstár erre rendszeresített
elektronikus felületén ((https://www.mvh.
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allamkincstar.gov.hu/) keresztül lehetséges. Ehhez minden pályázni szándékozó
szervezetnek regisztrációs számmal kell
rendelkeznie (korábbi MVH-s regisztrációs szám). A pályázat feltöltésére pedig
egy olyan magánszemélyt kell meghatalmaznia, aki ügyfélkapuval és regisztrációs
számmal is rendelkezik.
A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete segítséget nyújt Önöknek, de
a pályázatok feltöltését nem végezhetjük
az összeférhetetlenségi szabályok miatt.
Ezért is szeretnénk mindenkit arra kérni,
hogy időben készüljenek fel ezekre a technikai szabályokra.
A pályázatokról a munkaszervezet szívesen ad tájékoztatást, e-mailen, telefonon
és személyesen is.
Keressenek bennünket Tatán, az Erzsébet tér 13. szám alatt található irodánkban,
a 34/656-652-es telefonszámon, vagy a
munkaszervezet@vercse.hu e-mail címen.

Falunap
2018. augusztus 25.
Sportcsarnok melletti
rendezvényterület

A RENDEZVÉNY 10 ÓRAKOR KEZDŐDIK!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Futás Vértesszőlősért
(előtte bemelegítés a Sportcsarnoknál)
Főzőverseny
Gyermekeknek kézműves foglalkozások
Íjászat
Kincsmosás
Utcák közötti ügyességi verseny
Családi versenyek, és még sok más érdekes program
15 órakor a MAKÁM EGYÜTTES
ad zenés műsort gyermekeknek
Fellép az IRIGY HÓNAJMIRIGY
ABBA SISTERS
Zenés gyermekműsor
21 órától DISZKÓVAL záródik a Falunap
A részletes program a Hírmondó következő számában,
valamint a Kultúr Könyvtár Tájházfacebook oldalon lesz elérhető.

Várunk mindenkit!
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Krisna-völgy Somogyvámos 25. éves

Látogatás Krisna-völgyben, az Indiai Kulturális Központ
és Biofarm nyitórendezvényére

ÉJSZAKAI BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Az Utitársat keresek csoport programajánlója

2018. június 23. szombat
Mivel várják ezen a napon a vendégeket? Finomságok, kézműves foglalkozások az egész
családnak, ökrösszekér túra, a kulturális központ és a farm megtekintése. A színpadon
folyamatos műsor. Virágünnepi programok. Virágfűzés, virágszirom felajánlása az oltáron, virágkészítés, száriba öltözés, virág ékszer készítés. A központ területén indiai
ételek, hűsítők kaphatók.

Túra címe: AGOSTYÁN ARBORÉTUM
Csodalámpák- szentjánosbogár rajzás
Késő esti program!

Hasznos tudnivalók:

A központ területére húst nem szabad bevinni, még szendvics formájában sem. A templom és az iskola látogatásakor utcai cipőben nem lehet belépni, ezért mindenki hozzon magával egy tiszta papucsot vagy egy cipővédő huzatot. A templom, de a völgy
területére is a helynek megfelelő öltözéket várnak. Tiszteljük meg a Krisna-völgy lakóit,
hogy ezt a néhány elvárást betartjuk.

Program:

Indulás: 2018. június 23. szombat 7.00 órakor a vértesszőlősi vasútállomástól. Kb. 10
órakor érkezés a Krisna-völgybe, a rendezvény helyszínére. A templom megtekintése
kísérővel. Az egész terület és a programok ezután egyénileg látogathatók (iskola, tehenészet, kertészet, arborétum)... kivéve a magánterületek. Ajándékboltjukban megvásárolhatók az ott készült termékek. A buszon mindről részletes tájékoztatást adunk.
A délután folyamán lehetőség lesz programváltásra, esetleg egy balatoni sétára vagy
egy fagyizásra, ez szintén egyeztetés esetén.

http://verteserdo.hu/hu/arboretumok-parkerdok/agostyani-arboretum/

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő
érdeklődőt természetjáró szakosztályunk júniusi túrájára!

Indulás: 2018. június 16. szombat 18:00 óra
Találkozó: Múzeum melletti kilátónál
Útvonal: Múzeum- Baji Pusztatemplom - Agostyáni arborétum- arborétum
látogatás (Csodalámpák- szentjánosbogár rajzás – Késő esti program- 20:00 óra)
Visszafelé ugyanazon útvonalon vissza. Láthatósági („kukás”) mellény, (vagy +
fényvisszaverő csíkok) zseblámpa, fejlámpa javasoltak, hogy jól látszódjunk!
Túra táv: kb. 14 km
Időtartam: kb. ~5 óra
Túra nehézségi foka: közepes
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul.

Részvételi díj belépővel: 5300 Ft
Jelentkezni lehet befizetéssel
a Közösségi Házban június 15-ig.
Információ: Bartalné Takács Mária 06 70 381 5595
Kovács-Mérő Éva 06 30 335 7829
www.krisnavölgy.hu
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Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró
csoportban jelezzük, ami a következő linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások
és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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