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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. június, XXIII. évfolyam, 6. szám

2017. május 26–27. A régészet napja
A kedvező időjárás sok érdeklődőt vonzott a Régészet napján a Magyar Nemzeti
Múzeum Vértesszőlősi kiállítóhelyére!
Május 26-án az osztálykirándulások diákjai nagyon szerencsések voltak, mert Markó
András, a Magyar Nemzeti Múzeum és Kisné Cseh Julianna, a Tatabányai Múzeum
régészeinek tárlatvezetésével járhatták végig a világszerte híres Sámuel „otthonát”.
E mellett a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde aprónépe délelőtt teljesen birtokba vette a
kiállítóhelyet, szinte minden zugában folyt a játékos foglalkozás! Köszönet a lehetőségért a Magyar Nemzeti Múzeumnak!

Önkormányzati hírek

Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására

A képviselő-testület május 11-ei ülésén hozott döntései

Tisztelt Lakosság!

A képviselő-testület:
•

…elfogadta Dr. Kaizer László háziorvos beszámolóját a 2016. évi feladatok ellátásáról, egyben
köszönetét fejezte ki a háziorvosi szolgálat által elvégzett munkáért.

•

…elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálata
2016. évi szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali ellátását érintő szakmai
beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak elvégzett munkájukért.

•

…elfogadta Jónás Eszter védőnő beszámolóját a védőnői szolgálat 2016. évi tevékenységéről,
egyben köszönetét fejezte ki munkájáért.

•

…elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központjának a 2016. évi szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét
fejezte ki az intézmény dolgozóinak elvégzett munkájukért. Ugyanezen napirend keretében elfogadta
továbbá az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelést. Köszönetét fejezte ki Muk Istvánné köztisztviselőnek a polgármesteri hivatalban
végzett több évtizedes munkájáért, tekintettel arra, hogy július 10. napján nyugdíjba vonul.

•

…elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének utolsó módosítását, majd megalkotta a
2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az Önkormányzat a 2016.
évet 676.287.000 Ft bevételi, 472.336.000,- Ft kiadási főösszeggel és 203.951.000,- Ft pénzmaradvánnyal zárta.

•

…felkérte a bizottságokat, hogy az önkormányzati ciklus következő időszakára állítsanak össze
koncepciót az elvégzendő feladatokról, célokról.

•

…hozzájárult, hogy az óvoda csoportjai közül az intézmény székhelyén lévő három csoport törvényben
megállapított maximális létszáma (25 fő) – a 2017/2018. nevelési évben 10%-kal növekedjen.

•

…meghatározta a Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének időtartamát, a következők
szerint: július 24–28. (5 munkanap); augusztus 14-18. (5 munkanap); december 27–29. (3 munkanap). Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben lesz
telefonos ügyeleti rendszer.

•

…vételi ajánlatot tesz a vértesszőlősi (Templom utcai) 800/1 hrsz-ú ingatlanra, egyben meg kívánja
vásárolni a 799/5, 799/4 és 801/2 hrsz-ú ingatlanok hátsó kertjének egy részét. Fenti ingatlanvásárlásokra az iskolai udvar bővítése, valamint az épülő műfüves pálya/tornaterem megközelítése
miatt van szükség.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a termelő,
illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát
vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás
alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora, leggyakrabban a parlagfű pollenje vált
ki allergiás megbetegedéseket, súlyos vagy
kevésbé súlyos egészségügyi következményekkel, ezért irtásuk különösen fontos!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a törvény értelmében azzal szemben,
aki fenti kötelezettségeinek nem tesz
eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerül
sor. A bírság összege – a szennyezett
terület
nagyságának
függvényében
– 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.
Közérdekű védekezés elrendelése esetén
– a bírságon felül - annak költségei is a
földhasználót terhelik.
Fentiek alapján a bírságok kiszabására –
parlagfű esetében – július 1-jétől kerülhet
sor. A növényvédelmi hatóság a jogszabályok alapján belterületi ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület vonatkozásában a járási földhivatal.

Ezen túlmenően szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét az önkormányzat
közterületek használatáról, rendjéről és
tisztántartásáról szóló 14/2014. (VIII.1.)
rendeletére, melynek 17. § (1) bekezdése
szerint:

„Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz –
járda hiányában 2,0 m széles területsáv – illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van az úttestig (de legfeljebb 20,0
m-ig) terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a
pollenallergiát okozó növényekről), hóeltakarításról és síkosság-mentesítésről, a
hulladék-gyűjtő edényzet környezetének
tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok
(szikkasztó, illetve elvezető típusú) és
műtárgyai tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását
akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a
járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú növények megfelelő nyeséséről.”
				
Kérem, hogy az egészség, a természet
védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó
és ingatlan-tulajdonos maradéktalanul
tegyen eleget a fenti jogszabályokban
meghatározott kötelezettségének.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Tavaszi élet az óvodában
A húsvéti ünnepek után „egészséghetet”
tartottunk az óvodában, melynek keretében a gyerekek egészséges és egészségtelen ételekkel ismerkedtek meg
játékos vetélkedők formájában. Bedei Orsolya a fogápolás eszközeivel, a fogápolás technikájának bemutatásával segített
rávezetni a gyerekeket, fogaik épségének
megőrzésére.
A Föld napjához kapcsolódva a Tekergő
Színház előadásában „Brekegi Barnabás
és a szemétkupac” c. bábelőadást láthatták a gyerekek a Községi Könyvtár jóvoltából. Köszönjük szépen! A témához kapcsolódva idén is mindegyik csoport virágok
ültetésével járult hozzá környezetének
szebbé tételéhez. Az óvodai beíratás során
a szülők betekinthettek az óvoda életébe.
Lehetőség nyílt a csoportok, illetve az ott
dolgozó felnőttek megismerésére.

Az óvodába járó gyermekek részt vehettek
az oroszlányi uszodában tartott foglalkozásokon. Ezek célja a gyermekek vízhez
szoktatása, illetve az úszás alapjainak elsajátítása volt. Nagycsoportosaink számára nagy élményt jelentett a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Főkapitányság által
szervezett „Picurka mese” program, ahol a
gyerekek játékos formában ismerkedtek a
természet- és környezetvédelemmel.
Csoportonként megható anyák napi műsorral kedveskedtek édesanyjuknak, nagymamájuknak a gyerekek. A Nyuszi csoport
a tatai Német Nemzetiségi Múzeumba
látogatott, ahol aktívan bekapcsolódtak
a múzeum pedagógiai foglalkozásába, a
gyerekek kis molnárokká váltak. A Katica és a Süni csoport nagyobb gyermekei
nagy sikert aratva szerepeltek a Szlovák
Nemzetiségi megyei találkozón, Sárisápon. Reméljük sikerült sokszínű programjainkkal gazdagítani gyermekeink óvodás
hétköznapjait.
Szőke Zoltánné
óvodapedagógus
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Játék határok nélkül

Látogatás a Vértes Agorájában

Május 10-én iskolánk 10 fős csapata a
Játék határok nélkül címet viselő vetélkedőn vett részt. A rendezvény szervezője a baji általános iskola volt, ahol a
házigazdákkal együtt öt környékbeli
falu csapata mérte össze tudását.

Április 27-én a harmadikosok Krajczárné Száraz Erzsébet, szlovákot tanító
pedagógus és Gombásné Bartal Zsuzsa osztályfőnök vezetésével ellátogattak a Tatabányai Múzeumba, a Vértes
Agorájába.

Az első fordulóban a csapatok bemutatták településüket. Vértesszőlős természetesen a világhíressé vált előember,
Samu felfedezésének történetére helyezte a hangsúlyt; ezzel kapcsolatban adtak
elő diákjaink egy Kulcsár Nóra tollából
származó rövid jelenetet. A második fordulóban egy tesztet töltöttek ki a versenyzők, majd következtek az ügyességi feladatok.
A résztvevőkre különböző kihívások vártak: zsákban-futás, kötélmászás, mocsárjárás, különböző tárgyak keresése bekötött szemmel, tutaj összeszerelése és egy virtuális folyón
való átkelés, almagyűjtés, ősállatok elejtése nyíllal, íjjal, és kőbaltát jelképező babzsákkal.
A verseny után egy rövid fogadás, majd az eredményhirdetés következett. Csapatunk az
előkelő 2. helyet szerezte meg, melynek díjaként egy tortát, és a tatai Öreg-tóra szóló ingyenes sárkányhajózást nyertünk. Élményekkel és új tapasztalatokkal gazdagon tértünk
haza az izgalmakban bővelkedő vetélkedő után.
Csapatunk tagjai: Buzási Zora (5. o.), Keleti Csaba, Kaszab Korinna, Albert Szabolcs
(6. o.), Skrován Lilla, Kajfis Kíra, Dombai Péter (7. o.), Szűcs Levente (8. o.), Borbély Lilla,
Besenyei Gábor (9. o.) Kísérő tanárok voltak: Mátyási Piroska, Kutenics Szilvia, Skrován
József, Szűcs Imre.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy múzeumi
körülmények között bepillanthassunk az
ember és természet folyamatosan átalakuló kapcsolatába lakóhelyünkön, az Által-ér völgyében. Vezetőnk, Bikkes Anikó
a tárlaton türelmesen végigvezetve nyitotta fel a gyerekek szemét arra, hogy kivételes helyen élünk, ahol az ember az őskortól
kezdve napjainkig minden időben megtalálta az élethez szükséges feltételeket. A gyerekek nagyon élvezték a magyarázatot és az interaktív kiállítást, sokféle korabeli eszközt ki
is próbálhattak. Ezúton is köszönjük Anikó néninek, hogy segítette a népismereti tanórát
előadásával, illetve a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a buszköltség és a belépőjegyek költségeit magukra vállalták.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Gombásné Bartal Zsuzsa
tanítók

Szűcs Imre
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Ügyes kezű asszonyok találkoztak
Április 8-án a Közösségi Ház és a Vértesszőlősi kézimunka szakkör meghívására látogatást tettek Vértesszőlősön, a
baji és a kocsi kézimunka szakkör tagjai.
Ocskai Józsefné Erzsike köszöntötte a
vendégeket és a helyi szakkör tagjait.
A találkozó szívélyes hangulatban kezdődött, hiszen már a résztvevők két alkalommal találkoztak. A program keretében
bemutatták egymásnak az elmúlt évben készített legszebb hímzéseket, elbeszélgettek a
kötés és horgolás fortélyairól. Kellemes tízórai után a vendégek látogatást tettek a Tájházban, megcsodálták az ott kiállított kézimunkákat és nagy elismeréssel szóltak a régmúlt
asszonyainak ügyességéről és az ott látottakról. A találkozó a Közösségek Hete programsorozat keretein belül zajlott, viszonzásként a baji, és a kocsi meghívásra.

KÖNYVTÁROS TÁBOR
2017. június 19-23.
7.30–16.00
Szeretettel várunk minden könyv
és kalandszerető gyereket idei táborunkba!
PROGRAMAJÁNLÓ

Komárom – Monostori Erőd meglátogatása vonattal
Kerékpározás Tatára, sétahajózás az Öregtavon
Helyi programok:
Kézműves foglalkozások – Papírsárkány készítés
Sárkányeregetés a Vértes László Parkban
„Bogárrét” – interaktív előadás
Erdei túra a „Sárkánysziklához”
A tábor költsége: 10.000 Ft
mely tartalmazza az utazás, az ebéd,
a belépők és a foglalkozások költségeit.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Közösségi Házban
és a Könyvtárban, illetve telefonon:
06-30/578-5116-os számon lehet.
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ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
A márciusi jubileumi ünnepség és vezetésváltás után folytatódott a munka.
A vezetőség összeállította a következő
hónapok programajánlatát.
Az „Életet az éveknek” Szövetség szervezésében 3 napos kulturális szemlén
vettünk részt Balatonfüreden. Sok városból, községből gyűltek össze a szereplők, színvonalas előadásokat láthattunk.
Klubunkat Kutenics Miklósné Marika szavalattal és Sóki Józsefné Terike énekkel
képviselte. Mindketten megérdemelten
kaptak nagy tapsot. Köszönjük, hogy lelkesen készültek, köszönjük, hogy színvonalas előadással képviselték Vértes�szőlőst. Sajnos a viharos idő miatt a sok
szabadtéri program elmaradt. Reméljük
hamarosan bepótoljuk.

Megalakult a Nyugdíjas Parlament,
amelynek megyei alakuló ülésén részt
vettünk. Klubunkat Bartal Vilmosné és
Kovács Lajos képviselte. Sok sikert kívánunk a megyei képviselők munkájához
és reméljük eredményesen képviselik
majd korosztályunk érdekeit.
Nyílik a rododendron!!!! Irány a Jeli arborétum. Hideget jósoltak, de az idő velünk
volt. Sugárzó napsütésben sétáltuk végig
az 1. kalandtúrát. Pompázó színekben virágzó rododendronok, ősfenyves várt minket. Az arborétum csendje, a virágok és fenyőillat, a madárdal megnyugvás testnek
és léleknek. Nem maradt ki a látványból
az Ambrózy szobor és az emlékház sem.
Virágokkal és élményekkel gazdagon indultunk a Sárvári Termálfürdőbe. Mindenki élvezte a fürdést és a jól megérdemelt

pihenést a kinti és benti medencékben.
Odafelé belekóstoltunk a falusi kiskocsmák romantikájába egy üdítő, kávé erejéig. Este pedig megálltunk egy kis pihenőre
a Pedro vendéglőben. Csodálatos kis közösség a Nyugdíjas Klub és a Közösségi
Ház keretein belül a Kötő Klub. Cselekvő
közösség. Közös-Asztal-Terítő rendezvényen látták vendégül Baj és Kocs község
mesterkezeit. Nagy beszélgetések, ötletcserék, vendéglátás és természetesen egy
kiállítás volt a nap programja. Köszönjük a
résztvevőknek, a kötő klubnak és Németh
Ferencnek ezt a nagyon szép és tartalmas
napot, amely a megye első „Cselekvő közösségek „rendezvénye volt.

GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE?
Egy sport, amely
megtanít önmagad és mások
tiszteletére, elfogadásra, alázatra,
becsületes munkára és
tisztességre. Ezen felül
művészet, egy életfilozófia.
A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a
gyermek jól érzi magát,
megszereti a mozgást és a
sportot, valamint ezek mellett
fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó
szempont, hogy mindeközben edződik a
teste és a lelke.

Korhatártól függetlenül csatlakozz
hozzánk minden hétfőn és szerdán
17.30 órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár
István 2dan
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Programajánlónkban szerepelnek a
község más civil szervezetének programjai is. A klub tagjai részt vettek a
Vértesszőlősi Nemzetiségi Szlovák Önkormányzat által szervezett Tájházak
napja és „A Templom dala” színvonalas
rendezvényein. A következő hónapokra is tervezünk kirándulást, sportnapot,
fürdést, táncos rendezvényt. Várjuk a
régi és új klubtagok jelentkezését sorainkba.
Sajnos a tavaszi virágok már nem nyílnak mindenkinek. Horváth Irénke, Krupánszki Ferencné Anka néni, Hermann
Lukács, már nem tartanak velünk többet.
Emléküket megőrizzük.

A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület
(2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 18.)

2017. június 11-én
15.00 órától
közgyűlést tart a
Vértesszőlősi
Közösségi házban!
(Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Napirend:
• Zöldterület rendezés
• Társadalmi munka
• Tagdíjbefizetés
• Stég fenntartás
• Gyermekjegy
• Telepítés
• Tulajdonos tiszteletjegy
• Egyebek
Anderla Jenő Róbert elnök
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Idősek Klubja

ÉRTESÍTÉS RENDELÉS
VÁLTOZÁSÁRÓL

„A legáldottabb kéz a földön, a te kezed jó Anyám.
Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán.
A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett.
Add ide,- csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet!”

június 12-én (hétfőn)
8.00–10.00 óráig

Dsida Jenő

június 13-án (kedden)
13.00–15.00 óráig
lesz rendelés.

Május 8.
a Nemzetközi
Vöröskereszt Napja
A Vöröskereszt Vértesszőlősi alapszervezete, e jeles nap alkalmából
bérescseppel támogatta az egészségileg rászoruló lakóinkat.

Rendel:

Dr. Csák Ferenc

Jó egészséget kívánunk!
Tótné Magdi

Pünkösd Hétfői Piknik
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt,
2017. június 5-én, pünkösd hétfőn 15.00–18.00 óra között
Vértesszőlősön, a Vértes László Parkba, a Református Missziói
Egyházközség által szervezett hagyományos „PHP” alkalomra
(eső esetén a Gagarin u. 10. Gyülekezeti házba)
Tervezett program:
• „Zsákbanfutás” (juta zsákot biztosítunk)
• „Talicskázó” verseny (a talicskaként szereplő kesztyűt hozzon!)
• „Lovas” futóverseny (az ovis gyerekek a lovasok, édesapjuk
a „paci” nyakába ülnek, és indulhat a verseny) + egyéb játékok

A Vértesszőlősi Segítő szolgálat dolgozói szeretettel köszöntötték az édesanyákat.
Anyák napján az édesanyákra nemcsak mint anyákra gondoltunk, hanem mint nagymamákra is. Megköszöntük nekik azt a rengeteg szeretetet, törődést és gondoskodást, amivel gyermekeinket elhalmozzák. Egy szál virággal háláltuk meg a mindennapokban nyújtott rengeteg segítségüket. Klubtagjainknak ebben a hónapban is
összevont névnapi köszöntést tartottunk.
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Klub dolgozói

Étel: szalonna (és/vagy virsli) sütés. A fát és a gyufát biztosítjuk, de a többit ki-ki
magának szervezze a „batyus találkozó” szabályai szerint. (a nyársat is hozzuk
magunkkal!) Sütemény körbe-kínálás (szintén batyus alapon). Ital: víz, szörp, üdítő (mint az ételnél, de batyuba ne kössük). Az „a” betűs italokat lehetőleg mellőzzük (abor, asör, stb). Fontos kérés: A saját maradékot, a hulladékot a végén
mindenki vigye majd haza!

Tartalmas beszélgetéseket, kellemes együttlétet,
sok vidámságot, esetleg jó hangulatú együtt-nótázást
kívánunk mindenkinek!
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VIII. PAPRIKÁSKRUMPLI FŐZŐVERSENY
a Majálisi Baráti Kör szervezésében
Szeretettel meghívunk mindenkit
– aki szeret a természetben, családi-baráti társaságban lenni, főzni, és enni –

a 2017. július 1-jén 10.00 órakor,

a vértesszőlősi Majálisban tartandó főzőversenyre.
Főzőeszközökről (bogrács, tányér, kanál, pohár, stb.) és az étel alapanyagáról a résztvevők,
tűzrakó-helyről, tűzifáról, a verseny értékeléséről a rendezőség gondoskodik.

Nevezési díj NiNcs, NevezNi és érdeklődNi július 1-jéig lehet
a szervezőkNél az alábbi elérhetőségekeN:

E-mail: otthoncargoplaza@t-online.hu • Tel.: 06 70 945 9399
Nagy Imre DJ egész nap zenével vár mindenkit!
Programválaszték:
játszótér, homokozó, libikóka, favonat, tombolahúzás, gyerekvetélkedők, kispályás foci

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 379-091/101-es mellék
– polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés (Árva Lászlóné)
379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági feladatok: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu
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TÁBOROK EGÉSZ NYÁRON
VÉRTESSZŐLŐSÖN A FŐ ÚTON,
A VALUSEK U. 77. SZÁM ALATT!
TURNUSAINK:
1.hét
június 19-23.

2.hét
június 26-30.

3. hét
július 3-7.

INDIÁN HÉT

HONFOGLALÁS

KIRÁLYLÁNYOK
ÉS LOVAGOK

4. hét
július 1014.
CIRKUSZ
HÉT

5. hét
július 17-21.
MESEHŐSÖK

6.hét
július 31augusztus 4.
HORGÁSZ ÉS
PECÁS HÉT

7.hét
augusztus 7-11.
SZTÁRBAN
SZTÁR HÉT

Jelentkezés és információ: 70/237-7733, naplakat@gmail.com, és a facebook oldalon:
Kisködmön Gyermeksziget

KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET
SZERETET,JÓKEDV,BIZTONSÁG!
Testvérkedvezmény: -20%, akciós nyári és havi bérlet! Részletek személyesen és a facebook oldalunkon!

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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