2018.augusztus havi programajánlata
2018. Augusztus 3.péntek 19 óra Régi zene- barokk koncert a Katolikus templomban
2018. augusztus 4. Augusztusi Duna-party verőcei strand 2018
9.30-10.00 „gyümölcs-csere” üveggyűjtő játék, gyűjts a vödrödbe törött üvegdarabokat, a Verőcéért Alapítvány
becseréli dinnyére
10.00 Világszép nádszál kisasszony– mesejáték gyerekeknek a Magyar Népmese Színház előadásában
11.00-12.00 Motorcsónakozás gyerekeknek
11.00-12.00 kézműves foglalkozások gyerekeknek
12.00-12.20 Zsófi óvó néni mesél..
15.00-18.00 kézműves foglalkozások, csillámtetoválás gyerekeknek
15.00-18.00 vízifoci és vízicsúszda
15.00-18.00 Sárkányhajózás
15.00-19.00 Utazás lovas echós szekéren- zenés körjárat a faluban, részvételi díj:500Ft /fő
16.00-16.20 Zsófi óvó néni mesél..
17.00-18.00 vizes vetélkedők,vízibomba csata, dinnyeevés
19.00-21.30 A Pál utcai fiúk
Dés László- Geszti Péter- Grecsó Krisztián zenés játéka a Pannon Várszínház előadásában
21.30- 01.00 Strandbuli a Dj. Supival a / a Zöld Disznó Bisztró rendezésében/
A programokon való részvétel díjtalan!
A rendezvény szervezője: Verőcei Művelődési Ház
Támogatói: Verőcei Önkormányzat, Verőcéért Alapítvány, Zöld Disznó Bisztró
2018. augusztus 15-16-17. (szerdától péntekig) 9-12 óráig Óvódások néptánc tábora
2018. augusztus 19. vasárnap Duna-part Államalapító Szent István király ünnepe Verőcén
17.00 óra Mátyás király bolondos bolondja a maszk bábszínház előadása
18.00 óra Pest Megyei Értékek - kiállítás megnyitó a Verőcei Művelődési Házban
19.00 óra ünnepi megemlékezés államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére, kitűntetések
átadása, az új kenyér megáldása, szegése
20.00 óra a Dunakanyar Fúvósegyüttes előadása
20.45 óra lampionos csónakfelvonulás, tábortűz, tűzijáték
21.00 óra a Misztrál együttes koncertje
22.30 óra strandbuli dj. Balage-val
2018. augusztus 27-től-szeptember 1-ig /hétfőtől-szombatig /8-19 óráig adok-kapok karitatív ruha- és
cipőgyűjtés - adományozza faluközösségünknek a feleslegessé vált, jó állapotú ruhát, cipőt, lakástextilt, valaki
bizonyára hasznát veszi! Válogasson Ön is kedvére a felajánlások közül!
Szerezzen örömöt egy másik embernek, aki használni fogja az adományát és vigyen haza belőle Ön is, hasonló
örömmel. Kérjük, hogy adománya szép állapotú és tiszta legyen!A falunkbeliek válogatása után megmaradt
adományokat a Vöröskereszthez továbbítjuk!
Ruhagyűjtés: 2018. augusztus 27- szeptember 1-ig /hétfőtől szombatig / 8-19 óráig.
Válogatás: 2018. augusztus 29-szeptember 1-ig /szerdától- szombatig/8-19 óráig.
A Verőcei Művelődési Ház nyári nyitva tartása 2018. augusztus hónapban
hétfő, kedd, szerda: 8.00-18.00 csütörtök: zárva péntek: 8.00-12.00 és rendezvények szerint.

