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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. április, XXIII. évfolyam, 4. szám

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
és a Közösségi Ház szeretettel meghívja a falu lakosságát a

Tájházak napja alkalmából
a Tavaszváró programra
2017. április 22-én, szombaton 16.00 órától

Májusfaállítás

Vértesszőlős Önkormányzata, Hegyközösségi Egyesület

A Tájház felújított istállójának megnyitója

A kiállítást megnyitja A. Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója.
Tavaszváró táncok, énekek:
• Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda kistáncosai
• Vértesszőlősi Általános Iskola Ogyevacska néptánccsoportja
• Kelemen Petra Piroska mesél a gyerekeknek, népdalokat énekel
• Zimozeleny asszonykórus
• Jakab András és Kelemen Petra Piroska szólótánca
• Aszúszemek felnőtt tánccsoport

Felhívás
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Községünk önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek díszpolgári címet, ill. Vértes�szőlősért Emlékplakettet adományoz, s
ezt az augusztus 20-ai falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait, hogy tegyenek javaslatot az idén kitüntetendő személyekre, szervezetekre!
Hogy kik is részesülhetnek elismerésben?
Részlet az önkormányzat rendeletéből:
„Vértesszőlős díszpolgára cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a község jó hírnevének
öregbítéséhez, fejlesztésért kiemelkedően
dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elő-

segítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági
előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Vértesszőlősért Emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek,
szervezetek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik/amelyek
a község fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén a község
értékeit növelő, maradandó eredményeket
értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának ismertetésével tehetik meg, amit kérünk,
hogy 2017. május 31-ig juttassanak el a
Polgármesteri Hivatalba.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Lomtalanítás
Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát,
hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2017. április 28-án LOMTALANÍTÁST
végez Vértesszőlős településen
az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési
tárgy). Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. (a 20/2006.IV.05.KVVM.5.§.3. bekezdés
d. pontja alapján). Érdeklődni: a 34/600-700 telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES! FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG SZÍVES FIGYELMÉT ARRA, HOGY A LOMTALANTÁS KERETÉBEN
INGATLANONKÉNT MAXIMUM 2 KÖBMÉTER LOM HELYEZHETŐ KI!
A lom kihelyezhető: az aktuális napon reggel 6 óráig. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Tatabánya

Fontos tudnivaló! Hatósági feladatok: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek,
növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Dr. Szalai Renáta) 06 34 379 674/106-os mellék • szalai.renata@vertesszolos.hu

Közmeghallgatás – Meghívó!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. április 13-án csütörtökön 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart a Baromállás-dűlői lakosoknak.
Helyszín technikai okok miatt a Közösségi Ház (Vértesszőlős, Templom u. 75.)
A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel hívunk minden érdeklődőt.
Napirend:

1.) Baromállás-dűlőt érintő üzemeltetési kérdések
2.) A helyi adókat érintő 2017. évi változások
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
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Tisztelt Vértesszőlősiek!
A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1%-t,
melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány
formájában.
Az elmúlt 2 évben az újonnan épülő óvodánkban egy közösségi sószoba
kialakítására fordítottuk a felajánlásokat (a nagyságrendileg 750.000 Ft az
óvoda számláján célirányosan elkülönítésre került).

Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1%-t részünkre!
A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint a felmerülő közösségi
igényekre fogjuk fordítani!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület
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A tollfosztás hagyománya
2017. március 4-én a Vértes�szőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat a helyi önkormányzat, valamint a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete – Tatabánya-Bánhida támogatásával megszervezte a hagyományápoló
tollfosztást.
A Bánhidáról, Oroszlányból,
Tardosról, valamint testvértelepülésünkről, a szlovákiai Udvardról érkezett vendégeinket
a Közösségi Házban fogadtuk.
Délelőtt az udvardi vendégeket Tatabányára, a Vértes Agorájába kalauzoltunk el, ahol
megtekinthették a Bányászati Múzeumot.
Délután négy órakor kezdődött a hagyományőrző tollfosztás. Köszöntöttük a
meghívott szlovák önkormányzatok elnökeit, továbbá Králik Marikát, az udvardi iskola igazgatóját, aki évek óta szívügyének
tekinti a felnőtt és gyerek testvérkapcsolat ápolását. A köszöntés után iskolánk
Ogyevacska néptánccsoportjai léptek fel.
A kicsik (1.-2. osztályosok) magyar, a nagyok (3.-4. osztályosok) szlovák nyelvű játékfűzései, táncai adták meg a hangulatot.
Népviseletbe öltözött asszonyok elevenítették fel a tollfosztás hagyományát, a
gyerekek is bekapcsolódtak a munkába.
A vidám hangulatot szlovák és magyar
dalok éneklésével alapozták meg, harmonikán Urbanics Vilmos és Csanálosi László
kísért. A közös beszélgetés, dalolás öröme
az ismerősök találkozásának, nyelvgyakorlásnak is tökéletes helyszíne volt.
Udvard hosszú évek óta testvértelepülése falunknak, a két község az áttelepítések
óta rokoni szálakkal is szorosan összekapcsolódik. Jó volt látni, hogy ismerősök a találkozás örömére mosolyt, könnyeket csaltak egymás szemébe. Célunk az emberi
kapcsolatok, közösségek találkozásának
szorosabbá tétele.
4

Óvodai hírek
„A játék, az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
Csodaszép és csoda jó,
Nyitható és csukható,
Gomb és gömb
és gyöngy, gyűrű…”
(Kosztolányi Dezső)

A tollfosztást követően jó hangulatú, vidám, szlovák táncház vette kezdetét.
Együtt mulatott magyar és szlovák, remek
hangulatban.
Az áldomásként elfogyasztott frissítő
italok és sós-édes finomságok, szendvicsek mindenkinek nagyon ízlettek.
Köszönjük a felajánlásokat, valamint a
tevékeny közreműködést Törökné Pátrovics Erikának, Bahurek Juditnak, Pappné Bedei Saroltának, Bedeiné Editnek,
Kutenics Máriának, Bartalné Marikának,
Scsibránné Andinak, Magyarné Mártinak,
Krupánszkiné Ilikének, Kreiszné Bajczik
Eszternek, Kutenics Szilviának, Szabó Máriának és a Zimozeleny Asszonykórusnak.
Az udvardiak megvendégelésében köszönjük Balázs Zsuzsi, Kutenicsné Tündi,
Buschné Klári néni aktív segítését. Köszönet a Jenei cukrászdának, Editkének a
finom torták és sütemények felajánlását,
köszönet a liba- és kacsatollakat biztosítóknak: Buschné Klári néninek, Slezák
Mihálynénak, Kutenics Péternek, továbbá
mindenkinek, aki hozzájárult a program
megvalósulásához.
Nagy öröm számunkra, hogy idén is jó
hangulatban tudtuk megszervezni nosztalgikus programunkat.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnök

Óvodánk mindennapjait átszövi ez a különös játékosság.
A gyerekek ennek segítségével szereznek tapasztalatot
az őket körülvevő világról,
fejlődnek különböző képességeik és formálódik személyiségük. Megismerkednek a
különböző hagyományokkal
és népszokásokkal. Így történt ez február
végén is, amikor már az óvoda és bölcsőde
folyosóinak és csoportszobáinak dekorációi is a vidámságot és tréfás hangulatot tükrözték. Mind az apróságok mind a felnőttek
lázasan készülődtek a télűző maskarás mulatságra. Farsang napját a jelmezes bemutatkozás után a különböző játékok, a táncos
pillanatok és az eszem- iszom jellemezte.
Gyermekeink arcára Borbély György, azaz

Dudó bohóc csalt sok-sok mosolyt a különböző vicces varázslataival, mókás dalaival,
interaktív műsorával. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a Pátria Faluközösségi
Egyesület támogatásának.
Február 28-án, a tél utolsó napján elégettük a Kiszebábot az óvoda előtti udvaron,
ahol különböző rigmusok skandálásával és
hangos énekléssel űztük el a telet. E régi
népszokás is megelevenedett körünkben.
A babona szerint, ha a „máglya hamuvá
ég” – ami így is történt – várhatjuk a tavasz
érkezését, a természet megújulását, a jó
időt, hiszen a tűz ereje segíti a Napot, hogy
újra erőre kapjon.
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Március 8-án meg is érkezett a csoportokba a virágok illata, az éledező természet.
A fiúk különböző figyelmességgel kedveskedtek a lányoknak,(saját készítésű ajándék, virág, énekes verses műsor, csokoládé). A lányok egy-egy puszival köszönték
meg a különböző meglepetéseket.

Március hónapban papír- és kupakgyűjtést szervezett intézményünk Szülői Közössége. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik támogatták e nemes kezdeményezést, szervezésükkel, felajánlásukkal vagy
aktív munkájukkal segítették a lebonyolítást. Külön köszönet illeti Egervári József
munkáját, aki kisteherautójával elszállította
az összegyűjtött papírt. A befolyt összeget
az év végi kirándulásokra illetve a Gyereknap támogatására fordítjuk.
Március 15-ét, nemzeti ünnepünket óvodánk is méltó módon ünnepelte. Csoportonként ráhangolódtunk az eseményre.
A termek huszároktól, ágyuktól és nemzeti
színű alkotásoktól díszelegtek. Az 1848-49es magyar forradalom és szabadságharc
eseményeit a gyerekek drámajátékokon,
mesék, versek világán keresztül ismerik
meg, az ő nyelvükre lefordítva. Kedden ez
alkalomra mindenki ünneplőbe öltözött és
kitűzte a nemzeti színű kokárdát. A tanköte-

les korú gyermekeink közül
páran, Erika néni és Judit
néni kíséretében ellátogattak a Közösségi Házba, ahol
megtekintették az iskolások
ünnepi műsorát. Gyermekeink ragyogó szemmel
érkeztek vissza és büszkén
meséltek társaiknak az ott
látottakról. Gratulálunk az
iskola tanárainak és a 4.
osztályos gyermekeknek a
színvonalas műsorért!
Minden év márciusában
a Víz Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdet az
Észak dunántúli Vízmű Zrt.
a Komárom-Esztergom megyei iskolások
és óvodások számára. Idén „A víz kincs, a
környezet érték!” címmel hívták fel a megyei gyerekek figyelmét . A Nyuszi és Maci
csoport adott le pályamunkát. Ez évben a
Nyuszi csoportosok alkotása nyerte el a
bírálók tetszését. A gyerekeket képviselő

kisebb csapat március 21-én, kedden, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban veheti át a díjazottaknak járó
jutalmat.
Borbélyné Paxy Erika
óvodapedagógus

BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
2017. április 24–25-én 8–16 óráig a vezetői irodában
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján.
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A §
alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről a bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt.
2017. szeptember 1-jétől csak akkor van módunk új gyermek fogadására (az eddig előjegyzésbe vett gyermekeken kívül), ha valaki a gyermeke elhelyezését megszünteti.
Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
• A szülők munkavégzése
• A szülők betegsége
• Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani
• A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek napközbeni ellátását (igazolást mellékelte)
• Az anya GYES-en van, de mellette munkát vállal.
• Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
• A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az adott gyermek után más ellátást (GYED, GYES) a
család számára nem folyósítanak
Kérem, hogy időben jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden helyi igényt ki
tudjunk elégíteni!
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Pénz7

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

Március második hetében ismét témahetet szerveztünk az iskolában. A tanév elején az
Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg az iskolák számára a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét, a Pénz7 elnevezésű programot, melyhez iskolánk is csatlakozott. A minisztériummal együttműködő Pénziránytű Alapítvány biztosította a pedagógusok
számára azokat az oktatócsomagokat, melyek segítségével tanáraink is megszervezték
a gazdálkodásról és pénzügyekről szóló tanórákat. Ezeken a gyerekek megismerkedtek
a különböző országok pénznemeivel, a bankok működésével, a családi költségvetéssel.
Reméljük, hogy a témahét során megszerzett ismereteket a felnőtt lét során sikerrel tudják
majd „kamatoztatni” diákjaink.
Alsós és felsős munkaközösség

Általános iskolai beiratkozás
Tisztelt Szülő!

Elektronikai hulladék gyűjtése:
április 10-11. (hétfő, kedd)
Ezeken a napokon iskolánkba (gyógyszertár felőli bejárat) várjuk a használaton kívüli,
működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket (legkésőbb 11-én estig).
A hulladékot háztól/címről nem áll módunkban
elszállítani! A hűtőket kérjük, hogy kompres�szorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az
iskolától csak így veszik át. Az elszállításról az
EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.

A 2017/2018-as tanévre az általános iskolai beiratkozás ideje:
• 2017. április 20-án (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
• 2017. április 21-én (pénteken) 8.00-18.00 óráig

Papírgyűjtés:
április 25-én, kedden, 14-17 óra
között, helyszíne: Tűzoltószertár

Helyszíne: Vértesszőlősi Általános Iskola
Vértesszőlős, Templom u. 41. „B” épület, iskolatitkári iroda

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással
védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Tanköteles korú az a gyermek, aki 2011. augusztus 31-ig
betölti a 6. életévét. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója 2017. május 15-ig
küldi meg a szülő részére.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
•
•
•
•
•

A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is papírgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést
szervez az alábbi időpontokban:

A szülő személyi igazolványa
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek TAJ kártyája
Az óvodában kapott oktatási azonosítóról igazolás
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (állandó bejelentett lakcím hiányában)
• Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására (2014.03.15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. XVIII fejezet alapján) – beiratkozáskor kell kitölteni
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez lehet:
		 – óvodai szakvélemény
		 – nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
		 – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
• Az Okmányirodában kapott igazolás a diákigazolványhoz (16 karakterből álló NEK azonosító). Időpont kérhető
Tatabányán a 06-80-204 064 vagy Tatán, a 06-34-586 617-es telefonszámon. A gyermek születési anyakönyvi
kivonatát és lakcímkártyáját kell bemutatni. A törvényes képviselőnek kell a gyermeket elkísérni, aki vigye magával
a személyi igazolványát. A diákigazolvány kiállítási díja 2016. január 1-től ingyenes.

Köszönettel: iskolavezetés

A GYERMEKSZEM
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2016. évben 310.568
forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2016.
évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkező, jó magatartású gyermekek
tanórai és tanórán kívüli tevékenységét
fejlődésük érdekében!

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA:
18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány
kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

Új kulturális munkatárs
Kedves Vértesszőlősiek!
2017. március 1-jétől új kulturális munkatárs, Németh Ferenc látja el a Közösségi Ház, a
Könyvtár és a Tájház működésével kapcsolatos feladatokat. Jómagam a Cselekvő Közösségek elnevezésű Európai Uniós projekt megyei csapatában dolgozom tovább. A projekt
3 éves és 3 milliárd forintból gazdálkodik, célja a társadalmi felelősségvállalás növelése
– ezen a területen úgy vélem itthon is lesz tennivalóm. Feladatunk továbbá a TOP-os pályázatok mentorálása - Vértesszőlős ebben a feladatkörömben is prioritás marad. Köszönöm mindenkinek, aki eddigi munkámat segítette – sokan voltak, voltatok. Itt szeretnék
köszönetet mondani Komlósy Mariannának, aki mint kulturális közfoglalkozatott szakmai
munkatársamként ötödik éve áll a közösségek szolgálatában. Németh Ferencnek sok sikert kívánunk – igyekeztünk zökkenőmentessé tenni munkakezdését és a továbbiakban is
számíthat ránk – ahogy a Vértesszőlősiek is.
Kutenics Kinga
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MULATSÁG A SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
IDŐSEK KLUBJÁBAN!

Jubileumi ünnepség
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub március 26-án a Közösségi Házban, a 15 éves jubileumi ünnepségén tartotta meg klubvezető választását. Busch Józsefné Klári néni egészségügyi
állapota miatt lemondott tisztségéről, a tagság nyílt szavazással, egyhangúan megválasztotta a klub új elnökét Bartal Vilmosnét, akinek ez úton is gratulálunk és sok sikert
kívánunk. Részletes beszámolóról a Hírmondó követkető számában olvashatnak az érdeklődők.
Zoltánfi Zsuzsanna

Borverseny
A hagyományőrző rendezvényeink közül a farsangi mulatság 2017. február 24-én került
megrendezésre. Klubtagjaink egyéni és csoportos jelmezeket öltöttek magukra. Köszönet
Slezák Ferencné – Veronka néninek a finom farsangi csöröge fánkért, Muk István – Pityu
bácsinak a finom borért, akik felajánlásaikkal még élvezhetőbbé tették ezt a kis rendezvényt. Tombolát is sorsoltunk, az ajándékok között volt kisebb-nagyobb, egyszerű és értékesebb is. A szerencse minden szelvényvásárlóhoz elért és mindenki nagyon örült. Tánccal zárult a mulatságunk. NŐNAP ALKALMÁBÓL FÉRFI KLUBTAGJAINK SZERETETTEL
KÖSZÖNTÖTTÉK A HÖLGYEKET
Segítő Szolgálat dolgozói

Föld Órája
Két éve csatlakozott hivatalosan Vértesszőlős Aszúszemek táncegyesülete a klímaváltozás elleni kampányhoz, a Föld Órája nemzetközi akcióhoz.
A mozgalom alkalmából idén
is a „Tekerjünk mi egy órát,
és ne a villanyórád. Egy óra
a földért, és az életedért!”
akcióval, egy órás kerékpáros teker(g)ést szervezett a a
faluban, a falu körül. A lelkes
csapatunk végigtekerte a kijelölt útvonalat, és a Vértes
László parkban meleg tea és
tábortűz mellett vidáman töltötte az este hátralévő részét.
Szeretnénk, ha évről évre
egyre többen csatlakoznának
hozzánk, és akár más programokkal is bővülne a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető
mozgalom helyi programja. Idén a Föld órája honlapon (http://www.foldoraja.hu/) a feliratkozók nemcsak a 60 perces sötétségre mondhattak igent, hanem egy komoly vállalásra
is, amely a fenntartható életmódot alapozza meg.
10

A Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
idén is, március 8-án megrendezte a
már hagyományos 35. borversenyét.
Szép számmal, összesen 70 borminta érkezett a megmérettetésre, amit komoly
szakmai zsűri bírált. A beérkezett minták
között más településről érkezett borokat is
bíráltak. Ez azt tükrözi, hogy a szomszéd
településekről is szívesen jönnek boros
gazdák közénk, bíznak a bírák szakmai tudásában és szívesen vesznek részt a rendezvényünkön. Idén is sok díjat oszthattunk ki. Ezek: arany 6 db, ezüst 19 db, bronz 23
db. Gratulálunk az elért eredményekhez! Fagymentes évet, jó termést, sok finom bort
kívánunk a gazdáknak. Az eredményhirdetést követően finom vacsorával, és hangulatos
zenével, tánccal zártuk a napot.
Kutenics Mária
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Sport hírek

A VSE természetjáró szakosztálya
március 18-án az Alcsúti Arborétumba
szervezett túrát. Közismert, hogy e terület Vértes hegység lábánál elterülő,
majdnem 40 hektár terjedelmű természetvédelmi rész. Az ország legértékesebb élőfagyűjteményeinek egyikeként van számon tartva. Az arborétum
magját József nádor egykori alcsúti
kastélyának parkja képezi.

Futball
A Vértesszőlős SE
csapata február végén megnyerte a TAC
kupát. A csapat tagjai
(balról) Keleti László, Vida Balázs, Fábián Rajmond, Bíró
Zoltán, Albert László.
Edző: Németh László.
A kupa gólkirálya Bíró
Zoltán.

Karate
A közelmúltban (március 4-én) rendezték meg Ajkán a VI.SUN-DOME Kupa
karateversenyt, amely egyben az SDSZ
(Shotokan Dojok Szövetsége) országos
bajnoksága volt.
22
egyesület
több mint 250
versenyzője
indult kata és
kumite versenyszámokban,
összesen 344
ka te g ó r i á b a n.
Ezen részt vettek a tatabányai
TSC Kerecsen Dojo és a Vértesszőlősi Harcosok
Klubja versenyzői is 9 ill. 4 fővel.Mindkét egyesület az SDSZ tagja és szorosan együttműködnek
egymással. TSC Kerecsen Dojo eredményei:
Mayer Nóra (10 év kata) 1. hely. Popovits Diána
(10 év kata) 2. hely. Balog Elizabet (10 év kata)
3. hely. Jäger Levente (14 év kata) 3. hely. Vértesszőlősi Harcosok Klubja eredményei: Iványi Zsolt (7 éves kata) 5. hely. Hufnágel Hanna
(11 éves kata) 5. hely. Jenei Lilla (16 éves kata) 5.
hely. Hufnágelné Szabó Lívia (felnőtt kata) 1. hely.
Gratulálunk a versenyzőknek, hisz sokuknak ez
volt az első nagy versenyük! 2017.május 27-én
rendezik a már hagyományos XIII.Samu Kupa
Regionális karateversenyt a vértesszőlősiek!
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Hóvirágtúra

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

Tisztelt Vértesszőlősiek!

A „szakadó eső dacára” 13 ember indult
neki a tervezett programnak. Út közbeni
első megállóhelyünk Bodmér és Felcsút
között volt, ahol megtekintettük azt az
emlékművet, mely emléket állít Endresz
Györgynek és Magyar Sándornak,akik
ezen a helyen landoltak az első magyar
óceánrepülőgéppel, melynek neve: Justice For Hungary (Igazságot Magyarországnak) volt.
Utunkat tovább folytatva Vértesboglárra
mentünk, ahol a német nemzetiségi tájházat látogattuk meg. A tájházban vidám hangulatú beszélgetés során bepillantást nyerhettünk a falu életébe,közösségformáló
programjaiba.

Harmadik megállóhelyünk az arborétum
volt. Itt szakszerű idegenvezetés során nagyon sok információt megtudtunk a park
korábbi életéről, jelenlegi helyzetéről. Megcsodálhattuk a parkban látható „hóvirágerdőt”, évszázados fáit, érdekes növényvilágát. Megtudtuk, hogy József nádor egykori
kastélykertje 40 hektár területű, fő épülete
a klasszicista kastély Pollack Mihály munkája. Kertje tájképi angolkert. Legszebb
látványa a kastély előtti nagy rét a tóval..
Az óriás fák több korabeli épületet és építményt rejtenek, így szép hidakat, kilátó-zenepavilont, babaházat, medve-házat, csörgedezőt, vagy a Lourdesi barlangot. A park
gazdái, József nádor, és később József
főherceg lelkes növényhonosítók voltak,
akik több száz növénnyel gazdagították
hazánk növényállományát. Többek között
az ő munkásságuknak is köszönhető, hogy
ma a park több mint 540 féle fa és cserje
gyűjteménye.
Érdemes még a parkot felkeresni májusban a jezsámenbokrok és tavirózsák
virágzásakor, és a júniusi estéken, amikor
szentjánosbogarak ezrei rajzanak kis zöld
lámpásként világítva.

Kérjük ajánlják fel adójuk
1%-át a Vértesszőlősi
Sport Egyesület részére.
Adószámunk: 18606773-1-11
Köszönettel, a VSE vezetősége
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MUNKASZÜNET VAGY ÜNNEP?
2017. március 7-én úgy határozott az Országgyűlés,
hogy a 2017. évtől kezdődően nagypéntek legyen
hivatalos munkaszüneti nap.
A hírt bejelentő déli krónikában nyilatkozott Balog Zoltán
miniszter is. Elmondta, hogy ez a döntés jó a hívőknek,
és jó a nem hívőknek. Jó a katolikusoknak és jó a reformátusoknak. Jó az időseknek és jó a fiataloknak. Nyilván
ezt érezték meg a képviselők is: 98 százalékos többség
fogadta el az előterjesztést. Hogy valóban ünneppé válik-e
idén (és ettől kezdve évente) nagypéntek: az már nem a
parlamenten múlik.
Kodolányi János „Az égő csipkebokor” c. regényében
így foglalta össze az ünnepről a legfontosabbakat: „Valaha, a paradicsomi létben, ünnep volt az ember minden
napja, minden perce, hiszen az örökkévalóságban élt,
együtt az Istennel. Ahogy süllyedt az ember, váltak
ünnepei egyre ritkábbakká, egyre üresebbekké. Mert az
ünnep: kiemelkedés, fölszárnyalás az alantasból, a térből
és az időből, az életből - a létbe. Abbahagyása minden
tevékenységnek, magunkba fordulás, megtisztulás,
szellemivé válás. Az ünnep: a szabadság. Megszabadulás
minden nyűgtől. S ha ebből szabadulunk, éppen az az
ünnep. Nem vigasság, ivás, tombolás az ünnep, nem
csinnadratta, nem. Hiszen ha így volna, nem volnának
komor, szomorú, de mégis fölemelő ünnepek. Az ünnep:
csend. Megállás. Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan

ujjongás, néma zokogás. Mosoly a könnyek között. Könny
a mosolyban. Ahogy a fölkelő, a lenyugvó Nap ragyog át
a felhők résén. Az ünnep az a pillanat, mikor álomnak
érezzük a valóságot. És valóságnak azt, ami láthatatlan,
megfoghatatlan”.
Ünnep volt nagypéntek. A régi falusi házakat húsvét
előtt minden évben kimeszelték: ez nagycsütörtökre befejeződött. Újjá született a falu. Az emberek nagypénteken
gyászruhában mentek a templomba. Az oltárterítő, illetve
az úrasztali terítő ezen az ünnepen fekete volt. Felekezeti
különbség nélkül mindenki szigorú böjtöt tartott. A katolikus templomok harangjai ilyenkor „Rómába mentek”:
nagyszombat estig nem szóltak. Több heti készülést
követően a templomban passiójátékot mutattak be a
helybeliek. Este a „szent sír” őrzésére gyűltek össze a
fiatal férfiak.
A hagyományok őrzésének, illetve újra életre hívásának
a külső akadálya megszűnt. Reméljük, hamarosan a
„belső”, (a bennünk feszülő) akadályok is megszűnnek.
Mindnyájan ismerjük az ősi igazságot: halál nélkül
nincsen feltámadás. Nagypéntek méltó ünneplése nélkül
nincsen boldog húsvéti ünneplés. Mert ünnepre – mindig
szükségünk, nagy szükségünk van. A feltámadás hitére
- akinek hozzátartozója a temetőben pihen, – még annál
is inkább szükségünk van, és szükségünk lesz.
dr. Márkus Mihály
megbízott református lelkész

Professzionális spray-system technológiával!
GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•
•

3TO-Spange /Benőtt lábköröm kezelése MŰTÉT NÉLKÜL!/
Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Szemölcs és tyúkszem kezelése
Körömprotézis készítése
Körömszabályozás COMBIped és Podofix aktiv spange technológiával

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes, fekélyes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b

ÚJDONSÁG! LUXUS KEZELÉSEK!

Új szolgáltatással bővült az üzletünk!
Bemutatom nektek a 2017-es legújabb,
továbbfejlesztett KERATIN TERÁPIÁT!

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezete
ez úton is szeretné megköszönni
a 26 megjelent véradónak,
az önzetlen segítségét!

Horváth Mária amatőr költőnő
Kicsi falum c. verseskötete megvásárolható
a Közösségi Házban és a szerzőnél
az Ady u. 20. szám alatt telefonos egyeztetéssel.
Telefon: 06-34/952-203 és 06-30/265-8947
A befolyt összeget a a szerző templomunk felújítására ajánlja fel.
A kötet ára 1500 Ft, DVD-vel 2000 Ft.
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Gyógyászati pedikűr

Unamy Seta keratinos hajápolás csodás eredménye a puha, fényes,
selymes, könnyen kezelhető, egészséges, tökéletes haj!
3

V ERZIÓB A N

előtte

utána

KÉRH ET Ő!

1. Naturalis kezelés

2. Göndör haj enyhe simítással

3. Göndör haj totális simítása

Itt NEM HASZNÁLUNK
HAJVASALÓT, és GYERMEKEKNEK is
alkalmazható! Akár 12 év alatt is!

Itt hajvasalóval, enyhe hőfokon
történik a kezelés.
A hajat megápoljuk, feltöltjük!

Magas hőfokon,
hajvasalással történik
a kezelés.

Nincs kellemetlen szag a kezelés során.
Személyre szabott szolgáltatást készítünk!
A kezelés megőrzi jótékony hatását
az otthoni ápolás jóvoltából,
amit biztosítunk az üzletben sampon,
maszk és fluid formájában.
Nem tartós eljárások, hatásuk 10–12 hétig tart!
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Bejelentkezni telefonon: 06 30 335 7829 • Személyesen: Vértesszőlős, Akácfa utca 15. • Vagy viber, messenger – Vanília Patina
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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 szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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