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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2020. augusztus, XXVI. évfolyam, 6. szám

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt a
XXVIII. Vértesszőlősi Mesterkezek
kiállításra
2020. augusztus 12–19.

A kiállítás megnyitója
2020. augusztus 12-én 17.00 órakor lesz
a Vértesszőlősi Közösségi Házban
(Templom u. 75.).
Vendégkiállító: Kocsi Hímző Szakkör

Polgármesteri, képviselői fogadóórák
A képviselő-testület tagjai a lakossággal
való hatékonyabb együttműködés, a lakossági igények megismerése, a közvetlen
kapcsolat kiépítése céljából úgy döntöttek,
hogy havonta egy alkalommal képviselői
fogadóórát tartanak, az alábbiak szerint:
Nagy Csaba polgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
Török Csaba alpolgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Barta László képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februármárcius hónapokban a hónap 2. csütörtöki
napján 17 és 18 óra között. A fogadóóra
helyszíne: „Farkas Magbolt” (Tatabánya,
Petőfi S. u. 5.). Időpontja: április – szeptember hónapokban a hónap 1. szombati
napján 9-10 óra között.

dr. Pluhár Szilvia képviselő

Felhívás a vízelvezető árkok, átereszek
tisztítására, karbantartására

A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.

Az elmúlt évek időjárás változásai megmutatták, hogy egyre többször kell
számítanunk gyors levonulású heves
esőzésekre, melyek megterhelhetik településünk csapadékvíz elvezető rendszerét és lokális problémákat okozhatnak egyes otthonokban.

vízelvezetés biztosításától gondoskodni
szíveskedjenek.

Kovács Enikő képviselő

A kora tavaszi csapadékmentes időszak
után idén már több ízben fordult elő, hogy
a nem megfelelően karbantartott közterületi csapadékvíz elvezető árkok és átereszek
miatt, a rendszer nem volt képes elvezetni
a lezúduló nagy mennyiségű esővizet.

a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 méter széles területsáv –
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van
az úttestig (de legfeljebb 20,0 méterig)
terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát
okozó növényekről), hó-eltakarításról 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.”

A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Markó Andrea képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Németh Ferenc képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi
Községi Könyvtár (Vértesszőlős, Múzeum
u. 43.). Időpontja: január hónapban a 3.
csütörtöki napon, február-június és szeptember–december hónapokban a hónap 2.
csütörtöki napján 17 és 18 óra között.

A közterület használati rendelet alapján az
ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű
közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú
út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt
árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők,
ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket
érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy
használójának kell gondoskodnia.
Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 14/2014. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról, rendjéről és tisztántartásáról értelmében felhívjuk a település
lakóinak figyelmét, hogy az ingatlanokkal határos árkok karbantartásáról, a

Kiemelés a helyi rendeletből:
„17.§ (1) Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fenti
rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek
eleget!
Nagy Csaba

A fogadóórákra előzetesen jelentkezni kell, legkésőbb a fogadóóra előtti napon 12 óráig a polgármesteri hivatalban Bujdosné Pap Éva ügyintézőnél személyesen, vagy a 34/379-091/101; 06-30/579-3780 telefonszámon.
Nagy Csaba polgármester

2

3

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
2020. augusztus 17-19 között
igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart,
az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:

06-30/579-3780
Megértésüket köszönjük!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

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 (Bujdosné Pap Éva) 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, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: (Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu:
birtokvédelem, panaszok, növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék
– jelinek.gabriella@vertesszolos.hu: kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések)
pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek
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A hagyományoknak
megfelelően ebben az
esztendőben is megrendezésre
kerül a szüreti felvonulás,
és bál. A menet a tájháztól
indul előre láthatóan
14 óra 45 perckor.
Bál a sportcsarnokban lesz.
A jó hangulatról a Bajor
Bőrnadrágos Banda –
sramli zenekar gondoskodik.
Jegyek elővételben a
könyvtárban vásárolhatók a
nyitvatartási időben
augusztus 25-től.

Szüreti felvonulás,
és bál
2020. szeptember 19.
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Bölcsődei/óvodai hírek
A nyár folyamán az intézményben töltött
időt mindkét intézménytípusban igyekeztünk élmény gazdaggá tenni.

A tervezett nyári zárva tartás az intézményben elmarad, a bölcsőde és az óvoda
egész évben folyamatosan működik!

A kert gondozását Tomi bácsi végzi nagy
elhivatottsággal mindannyiunk örömére. A gyermekek szívesen dolgoznak vele
együtt, besegítenek az ültetésbe, a növények gondozásába. Munkája nyomán
folyamatosan szépül a környezet, melyet
ezúton is köszönünk!

Augusztus 31-én köszönünk el az iskolát kezdő gyermekeinktől. Délelőtt a csoportban a társaik, majd délután az óvónénik, dadusok. Délelőtt tabló fotózás lesz 10
órától. Kérjük a gyerekeknek erre az alkalomra az ünneplő ruhát, amit fényképezés
után azonnal leveszünk. Délután 17 órától
együtt járjuk be az óvoda épületét, majd
a leendő tanítók kíséretében közösen megyünk át az iskolai évnyitóra. Kérem a Szülőket, tegyék lehetővé gyermekeik számára, hogy méltóképpen lezárhassák óvodás
éveiket, elköszönhessenek az óvodától.

2020. szeptember 7-én összevont szülői
értekezletet tartunk 16.30 órai kezdettel
az újonnan óvodát kezdő gyermekek szüleinek a tornateremben.
Ezután minden szülőt a gyermek beosztott csoportjában fogadunk, ahol a továbbiakban csoportszülői értekezleten
vehetnek részt 17 órai kezdettel. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
A nyár hátralevő idejére sok pihenést,
kellemes, élmény gazdag időtöltést kívánunk mindenkinek!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Véradás
Ismét véradásra lesz lehetőség Vértesszőlősön!

Időpont: 2020. augusztus 26. 15.00–18.00 óráig
Helyszín: Közösségi Ház (Templom u. 75.)
A véradás feltételei: Taj kártya, lakcímkártya,
személyi igazolvány, 18 éves kor betöltése,
illetve 50 kg feletti súly.
„Segíts, hogy segíthessünk!”
Köszönettel a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezet

Könyvtár nyitvatartás
Hétfő: ZÁRVA, kedd: 13.00–18.00, szerda: ZÁRVA,
csütörtök: 13.00–18.00, péntek: 11.00–16.00,
szombat–vasárnap: ZÁRVA
Sok szeretettel várunk mindenkit!
(Vértesszőlős, Múzeum u. 43.)

Tájékozódjon megújult honlapunkról is!
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TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Lecsóparti
Június 22-én újra nyitott az idősek klubja. A COVID 19 járvány enyhülését követően bizonyos biztonsági szabályok
betartása mellett újra látogatható lett
intézményünk.
Nagyobb létszám esetén igyekszünk szabadtéri programokat szervezni, így került
sor a közös lecsófőzésre is. Az udvar elrendezését követően, a finom házi receptek alapján megkezdődött az alapanyagok
előkészítése. A kondér és a rotyogó étel
felügyeletét, ízesítését több lelkes segédkező mellett Muk Pista bácsi vállalta, amit
ezúton is köszönünk neki! Nagy örömünkre szolgált, hogy 70. születésnapja alkalmából köszönthettük kedves klubtagunkat,
Lévai Miklósné Erzsikét. Ezúton is kívánunk
nagyon boldog születésnapot és hosszú
boldog életet! Szeretném megköszönni Jenei Ferencnek a főzéshez felajánlott zöldségeket, Tomasik Tibornak a finom füstölt
kolbászt! A lecsó mind elfogyott! Köszönet
Lepkó Ilonának is a finom dinnyéért! Érezhető volt a sok-sok otthon töltött idő, jó volt
újra együtt lenni, a történteket megbeszélni, egymásnak őszintén örülni!
Augusztus 7-én „kisvonattal” Tatára kirándulunk, 9 óra 30 perckor minden kedves klubtagunkat indulásra készen várunk!

Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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VSE hírei

vesz részt, az oda hétvégenként kilátogató 100-150 főnek nem volt lehetősége egy
sportpályához illő „ültetéshez,” sokan a
dombra vagy a maguk által hozott székekre ültek. A most megépült lelátó 100 főnek
biztosít lehetőséget, hogy a körülményekhez méltóan tudják bíztatni a csapatukat.
Akik járnak megyei mérkőzésekre tudják,
hogy a nálunk megépült lelátó mind méretében mind pedig költségét nézve nem
tekinthető kiemelkedőnek, mert a legoptimálisabbat szerettük volna megépíttetni.
A lelátó hivatalos átadását az első hazai Esztergom elleni bajnoki mérkőzésre
tervezzük, 2020. augusztus 16-án 18.00
órakor, amire sok szeretettel meghívjuk
kedves szurkolóinkat is. A mérkőzést követően – az eredménytől függetlenül – a belépőjegy felmutatása ellenében mindenkit
megvendégelünk egy babgulyásra!

Lelátóval bővült a sportcentrum
A Vértesszőlősi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya újabb sikeres pályázaton van túl. Az elmúlt évek során
számos pályázatot sikerült elnyernünk,
melyek mindegyike gyarapította a település sportszerető lakosságának lehetőségeit.
Csak, hogy a legfontosabbakat megemlítsük: sikerült felújítani és bővíteni a
sportcsarnokot, kicserélni a csarnok és
a bemelegítő pálya teljes világítási rendszerét, befedni az iskola melletti műfüves
pályát – így lehetőséget biztosítani a helyi
iskolásoknak – hogy egész évben kulturált
körülmények között tudjanak sportolni.
A „BUBORÉK” egyébként régiós szinten
is ritkaság, hiszen Tatabánya mellett nincs
másik hasonló közhasználatra megépített
fedett műfüves pálya.
Természetesen, a pályázatokhoz a település vezetése részéről nem csak elvi
állásfoglalás volt szükséges, de önerő is,
így igazságtalan lenne nem megemlíteni
az önkormányzat azon elkötelezettségét,
amivel évek óta támogatják a település
sportfejlesztése érdekében beadott pályá-

zatokat. A sikeres együttműködés eredményeképpen rövid és középtávú pályázati
lehetőségeinket, immár évente-félévente
áttekintjük, megvitatjuk, mi szolgálná leginkább a helyiek érdekeit. A rendkívül korrekt
együttműködés tette lehetővé, hogy ennyi
sikeres pályázaton vagyunk túl!
A továbbiakban is szeretnénk élni a
pályázat adta lehetőségekkel, ezért már
beadtuk és remélhetőleg elnyerjük a következő évi pályázatokat, amelyek a sportcsarnok teljes gépészeti felújításáról, valamint a „BUBORÉK” mellé építendő öltöző
komplexumról szólnak. Ami pedig a továbbiakat illeti, szeretnénk pályázni egy gyerek méretű műfüves pályára, és még sok
másra is…
A végén pedig ejtsünk pár szót arról a lelátóról, amit már bizonyára sokan láttak, és
amivel bővült a sportcentrum. Eredetileg a
tavaszi szezon megnyitására szerettük volna átadni, azonban a járványügyi helyzet
és az azt követő rendszabályok ezt nem
tették lehetővé.
A Vértesszőlősi Sportegyesület labdarúgó szakosztály felnőtt csapata immár 10
éve a megyei első osztály küzdelmeiben

A lelátó összeszerelésében
a helyi lakosok és a labdarúgó
csapat tagjai is részt vettek!
Köszönjük!
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Szőke Róbert
VSE labdarúgó szakosztályvezető

Újra indul a megyei pontvadászat
Sajnálatos módon a koronavírus járvány átírta az ez évi forgatókönyvet az
élet minden területén. Mondhatjuk, hogy
gyakorlatilag megállt az élet, nem volt
iskola, a szülők otthonról dolgoztak a
gyerekek pedig otthon fociztak…
Most azonban amikor már egy kicsit látjuk a fényt az alagút végén, szépen lassan remélhetőleg minden újraindul. Talán
így lesz ez a focival, mint ahogy – reményeink szerint – minden más területen
is. Augusztus közepétől beindulnak a
megyei bajnokságok, azt követően az
utánpótlás bajnokságok, majd szeptembertől kezdődően pedig, az eddigi tervek szerint folytatódik a Bozsik program.
A Vértesszőlősi Sportegyesület labdarúgó
szakosztálya részben már megkezdte a
felkészülést a következő idényre. Szeretnénk, ha csapatainkat a továbbiakban is
szépszámú szurkolósereg bíztatná, ezért

már
megkezdődött a bérletek árusítása
a
következő
szezonra, melyeket a mérkőzés helyszínén
lehet majd megvásárolni. Örvendetes,
hogy az utánpótlás csapatainkban egyre többen játszanak, azonban ezt a
létszámot szeretnénk még feljebb tornázni, hiszen az elmúlt években folyamatosan nőtt a település lakossága.
A gyerekeknek már 6 éves kortól tudunk
játéklehetőséget biztosítani. Csapataink
az U-7, 9, 11, 13, 14, 19-es korosztályokban
játszanak. Érdeklődés esetén keressék a
Vértesszőlősi Sportegyesület labdarúgó
szakosztályának vezetőjét, Szőke Róbertet a 06 30 382 93 84-es telefonszámon.
Szőke Róbert
VSE labdarúgó szakosztály
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NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfél tájékoztatás
Érvényesítő matricák ellenőrzése

Hulladékgyűjtő zsákok ellenőrzése

Az NHKV Zrt. a 2019. negyedik negyedévi számla mellékleteként megküldte
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést igazoló, 2020. évre vonatkozó igazoló matricát, melyet az edényzet
oldalfalára kellett felhelyezni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkatársaink folyamatosan ellenőrzik, hogy az Ön(ök)
által alkalmazott gyűjtőedényzeteken
felhelyezésre kerültek e a matricák.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkatársaink folyamatosan ellenőrzik, a külterületi és üdülős településrészeken alkalmazott hulladékgyűjtőzsákok típusát,
valamint azok feliratait.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2020. augusztus 15-től
csak a céges emblémával ellátott, ügyfélszolgálati irodánkban kiadott, vagy
társaságunk által kipostázott hulladékgyűjtőzsákok kerülnek ürítésre. Kérjük
amennyiben nem rendelkeznek elegendő számú hulladékgyűjtő zsákkal, vagy
hulladékszállítási szerződéssel szíveskedjenek felvenni ügyfélszolgálatunkkal
a kapcsolatot. Köszönjük megértésüket
és együttműködésüket!
Ügyfélszolgálatunk
elérhetőségei
honlapunkon (http://www.vvhulladekkezelo.hu/)a „Kapcsolat” menüpont alatt
megtalálhatóak.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az érvényesítő matricával nem rendelkező hulladéktároló
edényzetek 2020. augusztus 1-jétől
nem kerülnek ürítésre.

E-mail:
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
Cím:
Tatabánya, Fő tér 18/E
Call center: 34/600-700
Hétfő 7-19 óra között
Kedd 8-14 óra között
Szerda 9-17 óra között
Csütörtök 10-17 óra között
Péntek 8-12 óra között

Kérjük amennyiben nem rendelkeznek
érvényesítő matricával, vagy hulladékszállítási szerződéssel szíveskedjenek
felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
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Vértesszőlősi Református Missziói
Egyházközség hírei
Kinevezések
Steinbach József a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke 2020. augusztus
1-jétől, 1 éves határozott idejű megbízást
adott Szabó Beatrix Márta lelkésznek segédlelkészi szolgálatra. Gyülekezetünkben eltöltött életét kísérje áldás és szeretet.
A segédlelkész felügyelő lelkésze újabb
1 éves kinevezéssel az eddigi helyettes
lelkész Dr. Márkus Mihály nyugalmazott
püspök lesz. Az egyházközség gondnoki
feladatait továbbra is Bottyán Mária Veronika látja el. Elérhetőségek: Szabó Beatrix Márta segédlelkész: 06/30 514 3367;
Bottyán Mária Veronika gondnok: 06/30
528 7339.

Istentiszteletek rendje
A református Istentiszteletek minden
vasárnap 10.00 órától, MASZK-ban látogathatóak a Gagarin utca 10. szám
alatt található gyülekezeti házban. Minden hónap első vasárnapján úrvacsorával egybekötött Istentiszteletet tart a
lelkész, ahol az úrvacsorát a jelenlegi
egészségügyi előírásoknak megfelelően
vehetik magukhoz a gyülekezeti tagok.
Bujdosné Pap Éva
presbiter

Két magzat az anyaméhben
(Két magzat – ikrek – beszélgetnek
egymással. Elég érdekes témákat
érintenek.)
– Mondd, te hiszel a születés utáni
életben?
– Persze. A születés után jön az élet.
Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami majd ezután következik.

– Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! És
különben is, az hogy nézne ki?
– Azt pontosan én sem tudom. De
úgy érzem, hogy ott mindenhol fények
vannak… Talán a saját lábunkon fogunk
járni. És lehet, hogy a saját szánkkal
eszünk majd.
– Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! Még, hogy szájjal enni…
Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? És ha már itt tartunk, gondolkodj
el egy picit: már csak azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór ahhoz túl rövid.
– Igen, de szerintem valami biztosan
lesz. Csak egészen másképp, mint amit
mi itt életnek nevezünk.
– Ostoba vagy. A születéssel az élet
véget ér, és kész.
– Figyelj, én sem tudom pontosan,
hogy mi lesz. De majd a Mama biztosan
segít nekünk…
– A Mama? Te hiszel a Mamában?!
– Igen, én hiszek a Mamában.
– Ne nevettesd ki magad! Láttad már
valahol? Egyáltalán: látta már valaki?
– Nem látta, mert itt van körülöttünk.
Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk.
– Na, most már hagyjál békén ezzel az
ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a
Mamát, ha látom.
– Látni még nem tudod. De ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét. Ha
figyelsz, érezheted a szeretetét. Hallod
a szívdobogását. Ha elcsendesedsz
és figyelsz, érezni fogod a simogatását.
Érezni fogod az óvó, az oltalmazó, az áldott kezét. És majd látni is fogod!
Internetről letöltötte:
dr. Márkus Mihály
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Gyereksarok

Samu nap
2020. augusztus 21-én, Sámuel napján
immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi kiállítóhelyén az ingyenes
családi nap. Az előző évekhez hasonlóan színes programokkal, vetélkedővel,
minden páratlan órában tárlatvezetésekkel várjuk az érdeklődőket.
A járványhelyzetre való tekintettel kérjük
kedves látogatóinkat a rendszeres kézmosásra és fertőtlenítésre. A részletes programokat a Bemutatóhely hivatalos Facebook
oldalán tekinthetik meg hamarosan (MNM
Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye).
A programok megváltoztatásának jogát
fenntartjuk!
Érdeklődni lehet:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti
Bemutatóhelye
+36-34/710-350 (nyitvatartási időben)
+36-30/448-6076
zoltanfizsuzsa@gmail.com
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A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya
vár minden olyan érdeklődőt,
aki kedvet érez egy kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
A PRÓBÁK IDEJE:
Óvodás korosztály:
Közösségi Házban kedd 17.30 órától
Iskolás korosztály:
Sportcsarnokban vasárnap 9.00 órától
Érdeklődni:
Pappné Bedei Sarolta
06 30 411 5799-es
telefonszámon vagy a
bedei.sarolta@gmail.com
e-mail címen.
Szeptember hónaptól
várjuk az érdeklődőket.
Várunk szeretettel!

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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