Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. augusztus, XXIV. évfolyam, 8. szám

Intézményavató meghívó
Augusztus 31-én 17.00 órakor
kerül sor a Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde új épületének
ünnepélyes átadó ünnepségére.
Ezen a napon
10 órától–15 óráig szeretettel várunk
minden érdeklődőt, aki látni szeretné
az elkészült komplexumot.

ÓVODAI HÍREK
Elkészült az új óvoda és bölcsőde épülete! Lassan elkezdjük az átköltözést, berendezkedést, minden csoport birtokba veszi a saját intézményrészét. Szeptember 1-jétől a fenntartó határozata alapján két bölcsődei és öt óvodai csoport
kezdi meg működését az új intézményben. A gyermekek fejlesztéséhez tornaterem, só szoba és fejlesztő szoba is rendelkezésünkre áll. Az udvar kialakítása
is folyamatban van, várhatóan szeptember végén, október elején az is elkészül.
Előre is köszönjük minden támogatónk segítségét! Nagyon jó megtapasztalni, hogy
az első kérő szóra mozdulnak a szülők, a falu lakói akkor is, ha már nincs kiskorú
gyermekük. A költözés során biztosan kérünk még segítséget, és kérjük, hogy aki
tud, segítsen!

Az épület átvételével egy ütemben a működést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása is folyamatban van.

Vértesszőlős Önkormányzata
döntött az új intézmény nyitva
tartási rendjéről:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.)
83. § (2) bekezdés c) pontja és a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 37. § (1) bekezdése
alapján – a szülők igényfelmérését követően – a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde intézmény nyitva tartását
2018. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint határozza meg:

a) óvoda: 6.00–17.00 (napi 11 óra)
b) bölcsőde: 6.00–17.00 (napi 11 óra)

Bölcsőde:
2018. szeptember 1-jei hatállyal az önkormányzat a bölcsődei ellátás vonatkozásában bevezeti a hatályos jogszabályok
alapján számított gondozási intézményi
térítési díjat. A gondozás intézményi té2

rítési díja: 919 Ft/nap/fő. Az intézmény
2018. augusztus 6-augusztus 31-ig ZÁRVA tart! Ez idő alatt történik meg a teljes átköltözés, berendezés, fertőtlenítés.
Ügyeletet augusztus 13-án 8-12 óráig
tartunk, ügyeleti telefonszámok: 06 30
58504721, vagy a 06 30 754 7991
Az újonnan óvodát kezdő gyermekek
szüleit szeretettel várjuk 2018. augusztus 29-én 17 órai kezdettel a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom
utca 75.) tartandó szülői értekezletre.

2018. augusztus 31-én 17 órai
kezdettel, szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt
a Vértesszőlősi Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde új
épületkomplexumának
megnyitó ünnepségére!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Idősek Klubja hírei
Névnapjuk alkalmából köszöntöttük klubtagjainkat, Szabó Lajosnét, Magyar Ilonát,
Kovács Lajosnét és Kovács Lajost. Ez úton is fogadják szeretettel jókívánságainkat
a közösség nevében. Kívánunk jó erőt, egészséget és hosszú boldog életet!

Szeretettel hívjuk
és várjuk
az érdeklődőket
a vértesszőlősi
Kisboldogasszony
Plébániatemplomba
az augusztus 20-ai,
9.00 órakor kezdődő
ünnepi szentmisére és a
kenyérszentelésre.

„E napon mindenki csak szépet kívánjon,
Megkérem a Jó Istent, örökké megáldjon.
Szebb ajándékot most úgy sem adhatok,
Ezerszer kívánok sok boldog névnapot!”
Klub dolgozói

A templom feletti téren
(a sekrestye mögött) a már felállított
Szent István szobor avatására
és szentelésre az ünnepi szentmise
után kerül majd sor.

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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