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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. január, XXIV. évfolyam, 1. szám

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 101/2017(IX.14.) határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 6 egyetemi, főiskolai tanulmányait
folyató fiatal („A” típusú pályázat 5 db, „B” típusú pályázat 1 db) nyújtotta be pályázatát
érvényesen. Érvénytelen pályázat nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017.
november 13-án megtartott ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a fiatalok szociális
helyzete alapján. Pályázat elutasítására nem került sor. A pályázók közül 1 fő havi 6000
forint, 2 fő havi 5000 forint, 3 fő havi 4000 forint ösztöndíjban részesül. A támogatást
10 hónapon keresztül kapják a hallgatók. A megállapított támogatás így összesen
280 000 forint, melynek fedezetét az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében biztosítja. Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Falukarácsony
Köszönjük falunk azon lakóinak, akik idén is eljöttek községünk legszebb, legmeghittebb rendezvényére, hogy a családi ünnep előtt közösen köszöntsük, várjuk a
karácsonyt.
Paxy Éva igazgató szavai után az elsősök és az ötödikesek karácsonyi dalai hangzottak
fel Iványi Beáta szervezésében. Ezután a kis néptáncosok betlehemezése következett,
Krajczárné Száraz Erzsébet vezetésével. A gyerekek szórakoztatásáról Decemberi csillagok címmel egy interaktív műsor gondoskodott. Utána komolyabb, érzelmes dallamok
csendültek fel Udvarhelyi Boglárka, Kautzky Armand és Pomlényi Péter előadásában.
A tantermekben és az udvaron folyt az ajándékok árusítása, a mézeskalács sütése, és az
„Angyal cukrászda” idén is várta a finom sütik, kávék és forró csokik kedvelőit. Sült gesztenye, káposztás lángos, sült kolbász, virsli, tea és forralt bor adta meg a nap ízeit, illatait.
Idén is nagyon sokan dolgoztak a sikeres lebonyolítás érdekében – ezúton is köszönjük
munkájukat! Fotók az eseményről a 2-3. oldalon.
Szabó Mária

Segítőink, támogatóink:
Vértesszőlős Önkormányzata és
képviselőtestülete, a Vértesszőlősi
Általános Iskola minden pedagógusa, technikai dolgozója és Szülői
Munkaközössége, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Polgármesteri Hivatal karbantartó csapata és
a közhasznú foglalkoztatottak, valamint Bartal Lajosné, Krupánszki
Emilné, Kutenics Gáborné, Magyar
Józsefné, Pintérné Bartal Ágnes és
Talliánné Skrován Ildikó.
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Fenyőfa gyűjtés

Szelektív szállítás

Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt
lakosságát, hogy az
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018. január 1-jétől a házhoz menő
szelektív és zöld hulladékgyűjtés
tervezett időpontjai Vértesszőlősön. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2018. évtől a papír és a
műanyag hulladékok egy időpontban kerülnek elszállításra.

2018. év január 10-én
és január 22-én
fenyőfa gyűjtést végez a
lakossági ügyfelek részére.

Papír és műanyag

A fenyőfákat a szállítás napján
reggel 6 óráig kérjük kihelyezni,
díszítő elemektől, egyéb
hulladékoktól mentesen.

2018. február 19.

2018. január 22.

2018. március 19.
2018. április 23.
2018. május 28.
2018. június 25.
2018. július 23.
2018. augusztus 27.
2018. szeptember 24.

Óvodai hírek
December az év tizenkettedik, 31 napos
hónapja. A magyar népi kalendárium „karácsony havá”-nak nevezi.
„Ember, ember december,
hideg morcos medve,
sűrű havat szitálva, kiült a hegyekre.
Ha,ha, ha havazik, he,he he hetekig.
Hu hu hú hull a hó,
hi,hi hi jaj de jó”
És valóban december első napjaiban, a
gyermekek nagy örömére esni kezdett a
hó. Talán ennek a hangulatnak köszönhetően még nagyobb lelkesedéssel vetettük
bele magunkat mi felnőttek is az év utolsó
hónapjának teendőibe. Mindannyiunkat
lázba hozott az ünnepre való készülődés.
Az óvoda minden csoportja, valamint a bölcsődei csoportunk ünnepi díszbe öltözött,
és öröm volt belépni ebbe a melegséget,
szeretetet árasztó környezetbe.
Az ünnepekre való ráhangolódást a Meseerdő Bábszínház „Mikulás a Meseerdőben”
című előadása nyújtotta a gyermekek számára.

2018. október 22.
2018. november 26.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elszállítandó fenyőfákat a meghirdetett
időpontban helyezzék el ingatlanaik elé
oly módon, hogy az tehergépjárművel
megközelíthető legyen, és a közlekedést ne akadályozza.
Információval ügyfélszolgálatunk az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
e-mail címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e.
ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll rendelkezésére. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük!

2018. december 17.

Zöldhulladék gyűjtés
2018. április 6.
2018. május 9
2018. június 8
2018. július 9
2018. augusztus 2.
2018. szeptember 6
2018. október 4.
2018. november 8
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Miklós napján megérkezett a Mikulás az óvodába. Minden gyermeknek átadta a csomagot, melyet ki bátrabban ki kicsit félve, de személyesen vehetett át a Mikulástól.

Óvodásainkkal idén is ellátogattunk az Adventi Sütiházba, ahol finom süteményeket és
meleg teát kóstolhattunk. Köszönjük a meghívást!

A Közösségi Házban a Maci csoportos gyermekek karácsonyi ünnepváró műsorral kedveskedtek a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat ünnepségén.

A nap folytatásaként a már hagyományos
Mikulás Parti is megrendezésre került a
Szülői Közösség szervezésében. Lelkes
összefogás meghozta gyümölcsét, mindezeknek köszönhetően egy vidám estével zárult ez a nap. Az óvoda dolgozóinak
előadása a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
című mese után lehetőség volt karácsonyi
kézműveskedésre is. A légvárak lehetőséget biztosítottak a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.
Köszönjük a szülők mindennemű önzetlen segítségét. (a teremdíszítésben nyújtott
segítséget, az enni-innivaló folyamatos biztosítását, a felajánlott tombolatárgyakat).
Külön köszönet a rendezvény támogatóinak: Samu ABC, Kata Bolt, Avers Kft.,
Vértes-Ker Kft., Kertgazda Kertészeti
Áruház, Jenei Kávéház, Nexus Billiárd
Club, McDonald’s, Burger King, Baradenkó Péter, Bogár István, Papp László, Tóth
Péter, Bedei Orsolya, Csanálosi László
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Mindannyiunknak kívánom, hogy karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket,
a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal karácsony igazi üzenetét
és ebből építkezzünk az év többi hónapjaiban, heteiben, a mindennapokban is. „...s hogy
egészen pontosan mit is hozzon az új esztendő? Ki tudja? Megmondom én: 12 hónap
boldogságot, 52 hét vidámságot, 365 nap sikert, 8760 óra egészséget, 525 600 perc jószerencsét, 31 536 000 másodperc örömet.” A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak
nevében kívánok mindenkinek Boldog Egészségben és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt.
Seregélyes Erzsébet intézményvezető helyettes

Minden családban legyen karácsony!
Kedves meglepetésben volt része 12 kisgyermeknek és családjának. Helyi kezdeményezésre tatai, tatabányai és vértesszőlősi családok, vállalkozók készítettek karácsonyi
csomagot nehezebb helyzetben lévő kisgyermekes családoknak.Arra is figyeltek, melyik
gyermek mit kíván a karácsonyfa alá, és jó tündérként igyekeztek is teljesíteni az egyedi kívánságokat. A sok kedves ajándék mellé került bejgli és gyümölcs is a karácsonyi asztalra! Példaértékű ez az összefogás, önzetlen segítség! Névtelen hősök Ők, akik nem várnak
adományukért semmit, segíteni akartak, boldog csillogó gyermekszemeket álmodtak meg
a karácsonyfa köré! Az óvoda és a bölcsőde szívesen segítette ezt a kezdeményezést,ös�szegyűjtötte a kívánságokat és segítettek a csomagok eljuttatásában is a gyermekekhez.
Köszönjük a megajándékozott családok nevében is ezt a sok figyelmet, szeretetet!
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető
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Karácsonyváró

Iskolánk elsős tanulói, mind a huszonhatan, mikulássapkát ragadva úgy gondolták, hogy nemcsak a falukarácsonyon kell
megörvendeztetni a jelenlévőket dalaikkal,
verseikkel és finom süteményeikkel, hanem ennél többet is szeretnének tenni.
Ezért a december 18-ával kezdődő héten
idős embereket látogattak meg a faluban.
Dallal, verssel köszöntötték őket, könnyeket csalva a szemükbe. Hétfőn Kozár Józsefnéhez és Magyar Józsefnéhez sétáltak
el, kedden Bauer Ferencné és Vágusz Gyuláné látta vendégül a kis csapatot. Ajándékot vittek, melyet maguk készítettek, illetve
az otthonról hozott egy-egy szaloncukor
jelképezte az ünnepet.
Szerdán érkeztek el Ocskai Rudolfnéhoz,
aki a maga 106 évével a falu legidősebb
lakója, kereken 100 évvel idősebb, mint az
elsősök. Még a tanító néniknek is elakadt a
szavuk a meghatottságtól a köszöntéskor,
de Annus néni is a könnyeivel küzdött a dalok hallgatása közben.
Reméljük, hogy így a kicsik közelebb
kerültek az idősekhez, felfogták a segíteni
akarás, az ajándékozás örömét, ezekre a
pillanatokra mindig emlékezni fognak, és a
meghittséget tovább tudják majd adni karácsonykor családjuk körében.
Iványi Beáta, Szabó Mária

8

9

Szlovák bál
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Közösségi Házzal karöltve hagyományőrző, jótékonysági szlovák
bált szervezett, melyet az általános iskola Ogyevacska gyermek tánccsoportja nyitott meg,
valamint a tardosi szavalóversenyen részt vett tanulók szlovák
verseiket adták elő. Vendégeink
voltak a helyi lakosok mellett
még Sárisápról és Pilisszentkeresztről.
A jó hangulatot a Vértes Expres�sz zenekar szolgáltatta Csanálosi
László vezetésével. A vendégek mind táncra perdülve vidáman énekelték a szlovák
nyelvű dalokat. A kellemes hangulatú bálon
sok tombolatárgy talált gazdára. Akik ott
voltak, jól érezték magukat, bízunk benne,
hogy folytatása következik. A résztvevők
a tombola vásárlásával, tombolatárgyak
felajánlásával támogatták a rendezvényt,
melynek bevételét az iskola és óvoda kapta.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Közmeghallgatást tartott
Támogatóink voltak: Jenei Ferencné, Ritócz Andrea, Muk Mihályné, Magyar Márta, Krenner Antalné, Lepkó Ilona, Száraz
János és neje, Krajczár Ferenc és neje,
Hörömpöli Tiborné és neje, Bogár István és neje, Scsibrán Jánosné, Mucha
Károly és neje, Horváth Mária, Kutenics
József és családja, Beke Irén, Solymosi
Jánosné, Bedei család, Németh Ferenc,
Nagy Ferenc, Csanálosi család, Kozicz
Istvánné, Slezák Mihályné, Nagy Sándor,
Skrován Józsefné, Imre István, Reiner
István és neje, Reiner Adrienn, Anderla
Jenő, Kutenics Mária, Kutenics Miklósné,
Krupánszki Kálmánné, Seregélyes Béláné. Köszönjük a támogatásokat, valamint
mindazok segítségét, akik a rendezvény
lebonyolításában segítettek.

Önkormányzatunk (Szabó Mária, Kutenics
Szilvia, Krajczárné Száraz Erzsébet) az
idei évben is szlovák jellegének megfelelően vállalt és valósított meg feladatokat.
Célunk az óvodai és iskolai oktatás támogatása, népszerűsítése – bekapcsolódás
a falusi programokba – hagyományőrző
programjainak szervezése – együttműködés a civil szervezetekkel, községünk
önkormányzatával, segítő dolgozóival – a
Tájház élővé tétele, működésének segítése
– fiatalok bevonása a közéletbe – régiós
programok szervezése – testvérkapcsolat
ápolása – hagyományőrzés.
Az idei évben nagyobb rendezvényeink
voltak: A régiós hagyományőrző tollfosztó.
Templom dala – Piseň Chrámu szervezése
(225 éves Kisboldogasszony templomunk)
jubileumi ünneplése régiós kereteken belül. A Zimozeleny asszonykórus 25 éves jubileumának tiszteletteljes megünneplése.
Idén is bemutatkoztunk az országos szlovák napokon Rákoskeresztúron.
Ápoltuk a testvérkapcsolatokat mind
felnőtt, mind pedig a gyermekek körében.
Felnőtt udvardi vendégek voltak a februári tollfosztón, a szüreti felvonuláson.
A vértesszőlősiek ősszel Udvardon jártak
a nyugdíjas olimpián. Az udvardi szlovák
iskola diákolimpiáján júniusban iskolánk

tanulói versenyeztek, majd az udvardi iskolások meghívást kaptak hozzánk a Kavicsösvény túrára.
Rendszerint megszerveztük a Tájházak
napja országos rendezvényt, ahol a helyi
hagyományőrző csoportok mutatkoztak be
a Tájháznál. A húsvéti régiós találkozóra a
környékbeli iskolák szlovák nyelvet tanuló
diákjait hívtuk közös találkozóra, ünneplésre. Szlovák tánctáborokat szerveztünk a
környező, régiós szlovák önkormányzatokkal Tardoson.
Könyvekkel, oktatás segítéséhez szükséges eszközökkel, kirándulásokkal (Piliscsév, Tatabánya-Agóra) segítettük a
nyelvtanulást. Mozgósítottuk a felnőtt és
gyermek csoportokat a helyi, ill. környékbeli rendezvényekre (pl. fesztiválokra,
pünkösdre Bánhidán, stb.) Segítettük, támogattuk a Zimozeleny asszonykórus tevékenységét. Bekapcsolódunk az országos,
megyei, helyi rendezvényekbe. Mindezeket
a programokat anyagilag támogattuk.
Megköszönöm mindazok munkáját, akik
ebben a sok feladatban, az események lebonyolításában, a programokon való aktív
hozzáállásukkal segítették a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
munkáját. Kívánok mindannyiunk nevében jó egészséget, kellemes ünnepeket!
Krajczárné Száraz Erzsébet
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25 éves a Zimozeleny asszonykórus
2017. december 2-án délután azzal a céllal jöttünk össze a Közösségi Házba, hogy
megünnepeljük a vértesszőlősi Zimozeleny asszonykórus 25. évfordulóját.

Megalakulásuk Krenner
Antalné, Lepkó Ilona és
Urbanics Vilmos nevéhez
köthető, akik áldozatos
munkájukkal indították
őket
hagyományőrző
útjukra. A helyi szlovák
önkormányzat
tagjai,
Törökné Pátrovics Erika,
Bartal Vilmosné, Kutenics Mária, továbbá jelenlegi szlovák és községi önkormányzatunk is
fontosnak tartotta, hogy
tevékenységüket segítse.
Az ünnepi vacsora után
örömmel vettük és köszönjük Jenei Ferencné Editkének, hogy egy hatalmas
tortával lepte meg és üdvözölte az asszonykórust!
A Zimozeleny asszonykórus tagjainak és vezetőjüknek, Urbanics Vilmosnak
tiszteletünket és elismerésünket fejezzük ki az elmúlt
évek kiemelkedő eredményeiért, büszkék vagyunk
rájuk!
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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Krenner Antalné nagy örömmel és megbecsüléssel köszöntötte a 25 éves
jubileumát ünneplő vértesszőlősi Zimozeleny nemzetiségi kórus tagjait, valamint a jelenlévőket. Köszöntőjét ez úton is szeretnénk közreadni.
„Öröm számomra, hogy ott lehettem a kórus születésénél, tanúja lehettem sikereiknek, s
köszönthetem őket e jeles jubileum alkalmából. Biztos vagyok abban, hogy az öröm és megbecsülés hangja nemcsak az enyém, hanem falunk valamennyi lakójáé, aki gyönyörködött
már dalaikban. S akár érti a dalok szövegét, akár nem, a szép melódiában, a magas szinten előadott dalokban örömét lelte. „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét
is” – mondta egykor Kodály. Ez a megállapítás a dalok nyelvétől függetlenül is igaz. A
mi kórusunk a szőlősi szlovákság hagyományőrző kórusa, s így a nyelvnek jelentős szerepe
van. A kórus minden eddigi tagja édesanyjától tanulta a nyelvet. S amikor egy-egy dalban
elhangzik: „moja mamka, mamicska” , az is érti, aki nem beszéli a nyelvet, de őket személyes
érzelmek kötik: felidézik, hogy így szólították édesanyjukat. Ők az utolsó generáció falunkban, akiknek a szőlősi szlovák nyelv, az anyanyelve.
Mindezek okán elmondhatjuk: A ZIMOZELENY 25 ÉVE MEGISMÉTELHETETLEN!
Milyen szerencse, hogy 25 évvel ezelőtt, a friss önkormányzatiság lelkes hangulatában
megalakult a kórus! Egyéni igények szerveződtek közösségi igénnyé, s követelték létrejöttét.
Lepkó Ila, a Közösségi Ház akkori vezetője ismerte, összegyűjtötte és képviselte ezeket az
igényeket. Magam pedig már sok évvel korábbról tudtam arról, hogy Urbanics Vilmos kollegám dédelget ilyen álmot.
Minden együtt volt: daloskedv, tenni akarás az asszonyok részéről, szakmai felkészültség,
a szlovák nyelv, népzene, népdal iránti megszállott vonzalom a művészeti vezető részéről.
Az alapító közösség sikerei többekben is kedvet ébresztettek a közös énekléshez: asszonyok,
férfiak csatlakoztak a kórushoz. Szabadidejüket nem sajnálva tanultak, gyakoroltak, önmaguk, mások, mindannyiunk örömére. A lelkes munka magas szintű teljesítménnyé érett. A
nemzetiségi fesztiválokon való rendszeres részvétel, kezdetben a kistérségi, később a megyei,
majd az országos találkozók sikere biztonságot adott a kórusnak a minősítő versenyeken
való megmérettetéshez is: két ezüst és kilenc arany fokozatú minősítést nyertek. Jóhírük
elterjedt, ami meghívásokat eredményezett. Vendégszerepeltek – nemcsak belföldön – de
Szlovákiában is: Turanyban, Nyitrán, Udvardon, Izsán. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a
kilencszeres arany minősítésű, s a Vértesszőlősért emlékplakettel kitüntetett kórus a Vértes�szőlős Díszpolgára címet elnyert Urbanics Vilmos vezetésével a szőlősi nemzetiségi kultúra
utazó nagykövetévé nőtt.
25 év sok idő. Többen már nem lehetnek köztünk. A sikereknek ők is részesei voltak. Tiszteletükre égnek mécsesek az asztalokon. Minden lelkesedésre épülő szerveződés sikere mögött erős hátországnak kell állnia. A Zimozeleny kórus mögött kezdetektől erős támogatói
kör volt. A települési – később a nemzetiségi önkormányzat állandó figyelme mellett a helyi
civil társadalomra is számíthatott: cégek, vállalkozók, egyesületek, klubok, magánemberek
segítségére. Ki anyagi javakkal, ki szervezőmunkával, ki ötletekkel, ki két keze munkájával
segített. A legkitartóbbak itt ülnek közöttünk. A köszönet és megbecsülés nekik éppúgy szól,
mint a kórus tagjainak. Azért tették, mert szeretik a kórust hallgatni, értik a dalokat és /vagy
érzik a melódiát. Akinek bármi köze volt, van a kórushoz, azok teljes körére igazak Babits
Mihály dalról írt sorai. »A lelkét hallgatja, aki dalra hallgat. Csak, akinek szép lelkében az
ének, az hallja a másik énekét is szépnek.« Legyenenek, ezek a szavak igazak ránk még nagyon sokáig! Jó egészséget kívánok Mindenkinek!”
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A Közösségi Ház hírei
Karácsonyi kézműves délelőtt
Csak a fantáziájukat kellett magukkal hozni a gyerekeknek december 10-én délelőtt a kézműves programra, minden mást megtalálhattak a közösségi házban. Szakavatott, ügyes
kezű segítők irányítása mellett, készültek a karácsonyfadíszek, ajándékok, és más adventi
kellékek. A nagy sikerre tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy húsvét előtt ismét
várják a gyerekeket, és szüleiket egy kézműves délelőttre a Közösségi Házba.

Adventi Sütiház
Már ötödik éve hívjuk a gyerekeket, egy kis kóstolóra az Adventi Sütiházunkba. Ezúttal
december 12-13-án a Faluházban készültek a finomságok. Mint minden évben hagyományos szlovák és mai receptek is szerepeltek kínálatunkban. A finomságokat Bedei Sándorné, Bedei Orsolya, Kulcsár Árpádné, Nagy Zoltánné Tóthné Zsuzsa, és Szabó Jánosné
készítette. Igyekeztünk mind az óvodás mind az iskolás gyerekeknek a kedvében járni.
Kedvenc süteményeink mellett idén is népszerű volt a szőlősi hrapla.

Az El Camino zarándokút
El Camino zarándokút és hatása a mindennapokra,
avagy a lélek utazásai, címmel tartott úti beszámolót
Száraz János a Közösségi Ház zsúfolásig telt nagytermében. A rendezvény első részében Básti Nóra
egy rövid meditációs gyakorlatot tartott. Az úti beszámolót, számtalan érdekes fotó, és történet gazdagította. Köszönjük Száraz Jánosnak, hogy megosztotta
az érdeklődőkkel a zarándokúton szerzett élményeit,
és tapasztalatait.

Vöröskereszt hírek
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete az Idősek Klubja karácsonyi
rendezvényét sütemény alapanyaggal támogatta.
Karácsonyra 10 szociálisan rászoruló vértesszőlősi családnak nyújtottunk segítséget, tartós élelmiszer csomag ajándékozásával, valamint egy anonim adakozó által felajánlott
gyermekjátékokkal, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Az Idősek Klubjában működő
kötőszakkör munkája segítségével a Tatabányai Szent Borbála kórház koraszülött osztályának ajándékoztunk, fejlődésüket elősegítő „dajkapolipokat”. Megköszönöm minden
vértesszőlősi véradónak, hogy a valamely helyszínen karjukat nyújtották beteg embertársaikért. A jövőben is várjuk mindennapi hőseinket!
Boldog, sikerekben, örömökben gazdag új évet kíván:
Ispán Mónika
alapszervezeti titkár
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Az Idősek Klubja hírei
Decemberben ismét adományozott a
vértesszőlősi jótékonysági kézimunka szakkör. A szorgos kezek által kötött kardigánokat, sapkákat, sálakat,
takarókat ünnepélyes keretek között
vehette át Jónás Eszter, Vértesszőlős
védőnője, aki eljuttatja a rászorulóknak. Köszönjük szépen a szakkör
munkáját és az önzetlen felajánlást!

Sport hírek
Karate
December 16-án rendezték Tatabányán a Turul Kupa regionális karateversenyt. A vértesszőlősi karatésok
is részt vettek rajta 10 fővel. Nagyszerűen szerepelt a csapat, 23 érmet (13
arany, 5 ezüst, 5 bronz) szereztek!

A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat dolgozói meghitt, szeretetteljes légkörben tartották meg Karácsonyi ünnepségüket a Közösségi Házban. Az alábbi verssel
kívánnak Boldog Új Évet Vértesszőlős minden kedves lakójának.
Aranyosi Ervin:
Szeretetcsomag
Karácsonyra kis csomagot
készítettem teneked.
Ha kibontod, rád ömlik majd
szívemből a szeretet.
Szeretetem mindig árad,
egész évben megkapod,
csak szíveden nyisd ki
azt a befogadó ablakot.
Hagyd nyitva az ablakocskát,
soha többé be se zárd,
hadd kapja meg szereteted,
a jóra éhező világ.
Kitárt szívvel búslakodni,
egyszerűen nem lehet.
Mosolyogj hát, s megváltoznak
körötted az emberek…

Őszirózsa Nyugdíjasklub – helyesbítés
A Hírmondó előző számából az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok felsorolásából kimaradt Slezák József–Slezák Józsefné sz. Bugyi Irén. Ők
is az idén ünnepeltek. Elnézést kérünk tőlük. Nekik is kívánunk még sok boldog
évet együtt.

Eredmények:
• Csapat kata: első hely (Juvancic
Ármin, Iványi Zsolt, Rózsavölgyi-Varga
Marcell). • Juvancic Ármin: 2 arany,
1 ezüst. • Iványi Zsolt: 2 arany, 1 ezüst,
+ 1 különdíj! • Rózsavölgyi-Varga Marcell: 2 arany. • Kláris-Barsvári Zente:
2 arany. • Juvancic Gergő: 1 arany,
1 ezüst. • Lőke Vince: 1 arany, 1 ezüst.
• Hermann Tibor: 1 arany, 2 bronz.
• Bognár Fanni: 1 arany. • Ponyori
Márk: 1 ezüst, 1 bronz. • Bodor Bence: 2 bronz. Gratulálunk az összes versenyzőnek!
December 20-án tartottuk az évzáró
övvizsgát, ahol számot adtak a karatékák az eddig elvégzett munkájukról. A vizsga mindenkinek sikerült!
Az alábbiak kaptak eggyel magasabb
fokozatot: Molnár Boglárka, Németh
Zsuzsanna, Bognár Fanni, Varga Lovas
Ákos, Lőke Vince, Ponyori Márk, Kláris-Barsvári Zente, Bodor Bence, Hermann Tibor. Kiemelkedő munkájukért
citromsárga övet kaptak: Juvancic Ármin, Juvancic Gergő, Rózsavölgyi-Varga Marcell, Iványi Zsolt. Ennél eredményesebben nem is fejeződhetett volna
be ez az esztendő! 2018. január 3-án
szerdán kezdjük az új évet! Szeretettel
várunk minden új jelentkezőt edzéseinkre, kicsiket és nagyokat! Boldog Új
Évet Kívánok mindenkinek!
Molnár István 2. Dan

A bowling szakosztály
2017 évben elért eredményei
Tisztelt Sportbarátok!
2017. év végén szeretnék mindenkit
tájékoztatni, hogy a Vértesszőlősi
SE Bowling szakosztálya kiemelkedően sikeres évet zárt.
2017 októberében befejeződött Magyar Kupa kiírásban a Cool Ball Bowling Club 3. helyen végzett. A megmérettetésen 15 csapat vett részt.
A Magyar Kupa három fordulós selejtezőből és egy 8 csapatos döntőből
állt. 2017 decemberében befejeződött az NB1 küzdelme is. A két hatos
csoportra osztott bajnokságban a
Vértesszőlősi csapat az NB1 A csoportjában szerepelt, ahol csoport
másodikként rájátszásra volt jogosult.
Novemberben hazai pályán fogadta
az NB1 B csoport győztesét (Atte Bee
Budapest) amelytől 13-11-re kikapott.
A két hét múlva rendezett visszavágón viszont magabiztos játékkal 16-8ra győzött idegenben és készülhetett
a döntőre. A döntő első mérkőzésén
Székesfehérvári Fivex ellen 13-11-es
hazai siker született. 2017. 12. 12-én
tartott Székesfehérvári visszavágón
újból CoolBall-os siker született 13,510,5-ös arányban és ezzel megszerezte az első NB1-es bajnoki címet a
Vértesszőlősi csapat.
A csapat tagjai: Balogh Kata, Horváth Nándor, Radvánszki László és
Radvánszki Zsolt. Jövőre következik
az extra liga ahol célunk a tisztes
helytállás.
Üdvözlettel
Radvánszki Zsolt
Bowling Szakosztály

Bartal Vilmosné klubvezető
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Készülődés advent harmadik hetében, a Református Gyülekezeti Házban
A karácsony közeledtével mi anyukák, nagymamák, ovisok, iskolások összegyűltünk, hogy szebbé tegyük a születésnapot,
Krisztus születésének napját. Nagy lelkesedéssel beszéltük át
hogyan is legyen, mit készítsünk, hogyan tudunk örömet szerezni szeretteinknek, és a gyülekezeti tagoknak. A gyerekszobában
megkezdődött a mézes sütemények díszítése. Reni néni segítségével beindult a tojáshab készítése, meg a beszélgetés, hogy
hogyan is készültek eddig a versek, énekek tanulásával a gyermekek. A nagyteremben Kíra néni, Éva néni, Rózsika néni, Beáta
néni az ajándékok és a karácsonyfadíszek készítésével voltak
elfoglalva. A sok szorgos gyermeki kéz serényen a felnőttek
keze alá dolgozott. Közben néha kifutottak a gyerekek egy-két
sütit bekapni, mert így könnyebben ment a munka.
A hangulat egyre jobb volt, sokat beszélgettünk,
még egy kis szivacslabdarúgás is belefért. Miután a
szolgálat végéhez közeledtünk, elkezdődött a Szentestére megtanult szövegek próbája. Minden gyermek elmondta versikéjét és énekelték a karácsonyi
dalokat. Nem voltunk túl sokan (15 gyerek és 6 felnőtt) de a szeretet, békesség a várakozás jegyében
átjárta a szíveket. Mindenkinek örömteli, áldásokban
gazdag, boldog új évet kívánunk!

AUTÓJAVÍTÁS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS
Magala Krisztián ev.

Vértesszőlős
Kánya u. 38.

06 30 271 7018

Bottyán Vera

Ideje Ügyfélkaput nyitni!
Akinek még nincs, érdemes Ügyfélkaput nyitnia,
mert a regisztráció csak pár percig tart, de annál több előnnyel jár. Ehhez személyazonosító
igazolványra és aktív e-mail címre van szükség.
Ügyfélkapun sok más mellett az adóügyek is
egyszerűbben, kényelmesebben intézhetők.
Jövőre is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állítja össze a vállalkozási tevékenységet nem végző
magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási
tervezetét, a rendelkezésre álló munkáltatói, kifizetői adatok alapján. Az elkészített adóbevallási
tervezet az Ügyfélkapun keresztül gyorsan, kényelmesen megtekinthető.
Emellett az Ügyfélkapuval számtalan dolog intézhető az interneten keresztül, például lekérdezhető az adófolyószámla, ellenőrizhető a biztosítási
jogviszony, kiváltható a vállalkozói igazolvány, értesítést küld a hivatalos okmányok (személyi igazol-

vány, jogosítvány, útlevél) lejárati idejéről, sőt még
a forgalmi engedéllyel és egyéb gépjárművel kapcsolatos ügyek is egyszerűbben intézhetők.
Regisztrálni személyesen az okmányirodákban,
a kormányhivatalokban, a NAV ügyfélszolgálatain,
valamint a külképviseleteken is lehet. A regisztrációt követően a megadott e-mail címre a rendszer
egy egyszer használható aktiváló kódot küld, ami
öt napig érvényes.
Ha valaki már rendelkezik Ügyfélkapuval, de nem
tud belépni fiókjába, annak több oka is lehet. Ha az
aktiválás öt napon belül nem történt meg, a jelszó
lejárt vagy az ügyfél elfelejtette a felhasználónevét, akkor személyesen kell felkeresni valamelyik
regisztrációs szervet. Ha valaki csak a jelszavát felejtette el, az Ügyfélkapu honlapján újat igényelhet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

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.

18

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
Díjszabások: (bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!

SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
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BÖLLÉRVERSENY!

2018. január 27. szombat
Vértesszőlősön immár III. alkalommal rendezzük meg falusi
disznóvágó napunkat. Az idei évtől kezdődően községünk
Önkormányzata is visszatért a szervezők közé! Feltett szándékunk,
hogy a rendezvényt kistérségi fesztivállá fejlesszük lassanként,
mely hiánypótló lenne ebben az időszakban.
Programjaink a Tájháznál zajlanak majd a délelőtt folyamán,
így az érdeklődők betekintést nyerhetnek a perzselés, bontás,
feldolgozás munkafázisaiba.

Újdonságként BÖLLÉRVERSENYT hirdetünk
játékos kedvű csapatok részére!
A jelentkező csapatoknak forrást biztosítunk a nyersanyag beszerzésére.
A verseny napján a Tájház-közben standokat fogunk kijelölni részükre,
ahol a látványelemeket (töltés, sütés-főzés stb.) bemutathatják a
nyilvánosságnak, akiknek kóstolójegy formájában lehetőségük lesz
megízlelni a finomságokat, hogy azután szavazatukkal nyereményekhez
juttathassák a legjobb disznótoros étkeket készítő stábot!

Csapatok jelentkezését várjuk a Közösségi házban:
Cím: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 75. (Tanács u. 79.)
E-mail: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
Kulturális szervező: Németh Ferenc
Mobil: 06-30/578-5116

A programot este torosbállal zárjuk, ahol
a hangulat elindításáról IHOS JÓZSEF
alias Kató néni fog gondoskodni!
Zenél: Kummer Tibor!
A bálon svédasztalos toros vacsorával kínáljuk
vendégeinket. A TOMBOLA FŐDÍJA EGY ÉLŐ MALAC!
Jegyvásárlás a Közösségi házban januártól!
A részletes időpontokról későbbi
felhívásainkban tájékozódhat!
Török Csaba

