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Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február 9-én 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Közösségi Házban (Templom u. 75.)
Napirend:

1.) Tájékoztató a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületének építéséről
2.) Tájékoztató a helyi adók 2017. évi változásairól
3.) Tájékoztató az önkormányzat munkájáról, fejlesztési javaslatairól
4.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Nagy Csaba polgármester

Falukarácsony 2016
Idén is sokan jöttek el községünk legnagyobb szabású rendezvényére, hogy a
családi ünnep előtt közösségben is átéljék a karácsony hangulatát.
Paxy Éva igazgató bevezetője után az
óvodások és az iskolások karácsonyi műsora kezdődött. Köszönjük a gyermekek
szereplését és a pedagógusok felkészítő
munkáját! Idén is megérkezett falunkba a
„szeretet lángja” – péntektől vasárnapig
19 megyei településen lobbant fel a Születés-templomában levő örökmécsesből
származó békeláng. Ebben az évben a
felvidéki cserkészek hozták Héregre pénteken, ahol lángátadó ünnepség keretében megyénk településeinek képviselői
vitték tovább, hogy a szimbolikus és egyben valóságos láng a családok otthonaiba
jusson. A Zimozeleny Asszonykórus dalai
is melegséget vittek mindenki szívébe. Ezután Juhász Katalin adott zenés karácsonyi összeállítást, amelybe a gyerekeket is
bevonta. A tantermekben és az udvaron
folyt az ajándékok árusítása, a mézeska2

lács sütése, sőt még egy „Angyal cukrászda” is megnyitotta ideiglenes kapuit
az alkalomra. Sült gesztenye, káposztás
lángos, sült kolbász, virsli, tea és forralt
bor adta meg a nap ízeit, illatait. A bevétel
az iskola Diákönkormányzatának kasszáját gyarapította.
Örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre többen látogatják ezt a rendezvényt! Példa értékű, hogy mennyien fogunk össze a
sikeres lebonyolításért – ezúton is köszönjük mindenki munkáját, aki tett érte!
Vértesszőlős Önkormányzata

Segítőink, támogatóink: a Vértesszőlősi Általános Iskola valamennyi pedagógusa, technikai dolgozója és Szülői
Munkaközössége; a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Polgármesteri Hivatal karbantartó csapata és a közhasznú foglalkoztatottak, valamint Balázs Zsuzsanna,
Bartal Lajosné, Biczó Sándor, Kutenics
Gáborné, Pappné Bedei Sarolta, Pintérné Bartal Ágnes, dr. Pluhár Szilvia, Szabó
Mária, Zoltánfi Zsuzsanna.
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Betlehemi Békeláng!

Tájékoztató
a Bursa Hungarica pályázatról

Alpolgármester asszony felkérésére vettem részt többedmagammal, Héregen, a
már előző években is megrendezett Betlehemi Békeláng ünnepélyes átadásán.
Ez a láng a szeretet, békesség, hit lángja,
mely a sötétségből a világosság felé vezet bennünket. Ebben az összezavarodott
világban úgy érzem nagyon, hogy nagy
szükség van erre a mozgalomra, melynek
célja, hogy összetartozásra, szeretetre,
békességre hívja az embereket felekezeti
hovatartozástól függetlenül.
A kezdeményezés 1986-ban Ausztriából
indult, ahol az ottani cserkészek elhatározták, hogy elmennek Betlehem városába a
Szeretet templomába, és az örökkön égő
lángból világszerte eljuttatnak egy parányi
világosságot a templomokba, otthonokba,
családokba, hiszen Jézus születése, és az
örök láng békére és szeretetre hív minden
embert, mert Jézus maga a szeretet.
A mostani lángot 2016 december 16-án
a Felvidéki Cserkésszövetség hozta el kistérségünkbe, amelyet Héreg Község Önkormányzata és a Vértes Agora szervezésében ünnepi keretek között a Héregi Szent
László Plébániatemplom épületében adtak
át. Itt Nieszer József, a Héregi polgármester, Szabó Zoltán katolikus plébános és Jakab István református lelkész fogadták. Ezt
követően a helyi óvodások megható műso-

Vértesszőlős Község Önkormányzata a 98/2016.(IX.21.) határozatával csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A helyben, szokásos módon meghirdetett pályázatra 7 egyetemi, főiskolai tanulmányait
folyató fiatal („A” típusú pályázat) nyújtotta be pályázatát érvényesen. Érvénytelen pályázat nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. november 28-án megtartott
ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a fiatalok szociális helyzete alapján. Pályázat
elutasítására nem került sor. A pályázók közül 1 fő havi 7000 forint, 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 420 000 forint, melynek fedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja. Tanulmányaik
folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Szent Borbála
Kórházzal a vértesszőlősi lakosok vérvizsgálata tárgyában.
ra a valódi szeretetre és békességre buzdított mindannyiunkat, mert őszinte szívvel
és hittel énekelték s adták elő műsorukat.
Továbbiakban az atya és a református lelkész arra utaltak, hogy bár e láng szimbolikus jelkép, mégis üzenet és felhívás a békességre, megértésre, szeretetre.
A lángot felekezeti és egyéb hovatartozás nélkül, mi vértesszőlősi emberek is
elhoztuk, reménykedve abban, hogy itt is
egyre több családhoz fog eljutni, hirdetetve ezzel a karácsonyi üzenetet, amely a békesség és szeretet... az év minden napján.
Köszönjük a szívélyes vendéglátást, örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk
ennek az ünnepségnek, és hogy hozhattunk az örök fényből egy ölelésnyit!

Az együttműködési megállapodás
értelmében 2017. január 2. napjától a vérvétel és a lelet miatt a betegeknek nem szükséges a kórházat felkeresni, mivel hetente egy
alkalommal a vérvételt helyben,
– előzetes időpont egyeztetést
követően – az Orvosi Rendelőben
elvégzik.

Időpont egyeztetés:
a 06-34/786-216-os
telefonszámon, vagy helyben
az Orvosi Rendelőben.
A vérvétel időpontja:
hétfőn 7-9 óra között,
Vértesszőlős, Ady E. u. 2/D.

Vöröskereszt
hírek
A Vértesszőlősi Vöröskereszt minden
bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek
számára, egy-egy fogkefét és
fogkrémet ajándékozott a fogápolási
hónap alkalmából.
Karácsonyra 10 rászoruló család
tartós élelmiszer csomagot kapott.
Az idősek klubja karácsonyi
ünnepségéhez a szervezet anyagilag
hozzájárult.
Köszönet minden segítőkész, jó
szándékú lakónak, hogy felhívásunkra
ajándékaikkal támogatták a szociálisan
rászoruló gyermekeket, szebbé téve
karácsonyukat.
Ispán Mónika
Vértesszőlősi Vöröskereszt

Bottyán Vera
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Óvodai hírek
November utolsó hete már Advent jegyében zajlott. Megkezdődtek a karácsonyi
előkészületek a csoportokban. Termet díszítettünk, ajtódíszeket, ablakdekorációkat
készítettünk, meséltünk az adventi szokásokról, közelgő ünnepekről, karácsonyi és
téli dalokat elevenítettünk fel magyar és szlovák nyelven. A várakozás ideje alatt ráhangolódtunk a szeretet ünnepére.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktív közreműködésével felelevenített régi népszokás, a Sütiház programjába is bekapcsolódhattak óvodásaink. Minden csoport megnézhette az ott folyó munkát, megkóstolhatta az elkészült süteményeket, kortyolgathatott az
ízletes, forró csokiból. Nagy örömünkre ez a színvonalas program még az M1 műsorában
is látható volt.

Légy jókedvű, itt öröm vár,
az Advent is megjött már.
Fénye besugároz minket,
a mi szép ünnepünket.
A karácsonyi készülődés első fontos állomása december 6. Mikulás napja volt.
A nap Mikola Péter zenés-mesés műsorával kezdődött a Művelődési Házban.
Az oviba visszaérkezve hamarosan megérkezett a Mikulás is. Minden kisgyerek személyesen vehette át a kis csomagját, átadhatta ajándékba készített rajzát.
December 9-én a Sportcsarnokban megtartottuk a hagyományos Mikulás partinkat,
mely színes, változatos programokkal tette felejthetetlenné a gyermekek számára ezt a
napot. Itt szeretnénk megköszönni a Szülői Közösség, a segítő szülők, nagyszülők áldozatos munkáját és támogatását a program megszervezéséért és lebonyolításáért.
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A Nyuszi csoportosok meghitt,
bensőséges hangulatú műsorral
szerepeltek az Idősek Klubja Karácsonyi ünnepségén, a Falukarácsonyon és az óvoda karácsonyi
ünnepségén. Köszönjük a kedves
műsort a gyerekeknek és az őket
felkészítő felnőtteknek. Az idei
évet az óvodában a közös karácsonyi ünnepséggel zártuk, ami
után minden csoport felfedezhette a saját ajándékait.
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Kis Mikulások műsora
Harmadik éve látogatják meg az adventi időszakban a Vértesszőlősi Általános
Iskola tanulói a Szent Borbála Kórház
gyermekosztályát, hogy ünnepi műsorral vidítsák fel a beteg gyermekek kórházban töltött napjait.
A gyerekosztály előtt
Mikulás sapkában várakoztak izgatottan az
iskolások, amikor is dr.
Lőke János, a kórház
főigazgatója
üdvözölte
őket. Elmondta, nagyon
örül annak, hogy újra eljöttek egy kis vidámságot
csempészni a kórház falai
közé, de egy kis türelmet kért tőlük, amíg
két beteg gyerkőcöt megvizsgál a doktornő. – Várunk, ameddig kell, csak ők jobban legyenek – mondták közülük többen
is. Nem sokkal később nyitódott is az ajtó,
és a lelkes kisdiákok szeretetteljes hangja
töltötte be a gyerekosztály folyosóját, mo-

solyt csalva ezzel az ott gyógyuló betegek,
illetve az osztályon dolgozó orvosok és nővérek arcára is. (…) A lelket melengető műsor után dr. Czelecz Zsuzsanna, a gyerekosztály osztályvezető főorvosa köszönte
meg mind kollégái, mind a beteg gyermekek és szüleik nevében
ezt a kedvest gesztust.
– Már alig látok ki fölöttetek, úgy megnőttetek
– mondta a most negyedik osztályos diákoknak,
akik másodikos koruk óta
játszanak karácsony előtt
„Mikuláskommandót”. –
Minden évben nagyon
várják, hogy jöhessenek
ide, nagyon lelkesen készülnek – mondta
Iványi Beáta osztályfőnök. Ő és Szabó Mária kísérték el a diákokat a kórházba, akik
persze a műsoruk mellett még saját maguk
készítette ajándékokkal is kedveskedtek a
beteg gyermekeknek.

Betlehemezés Vértesszőlősön
2016. december 23.

Forrás: Zsíros Krisztina újságíró, 24 óra

Bedobtuk a kosárba!
Iskolánkban idén már negyedik éve működik a Megyei Kosárlabda Szövetség
által szervezett és támogatott „Dobd a
kosárba” elnevezésű utánpótlás-nevelési program, melynek keretén belül a szövetség igyekszik minél több alsó tagozatos gyereket megnyerni a kosárlabda
sportág számára.
A gyerekek szakképzett edzők támogatásával, heti két alkalommal ismerkedhetnek
meg a kosárlabda alapjaival, ráadásul az
edzések ingyenesek! Kis csapatunk (melyet főként iskolánk tanulói alkotnak) november 27-én, Oroszlányban vett részt az
első megyei Dzsemborin. Két játszott mérkőzésünkből az elsőt – a tatabányai Kodály
Zoltán Ált. Isk. ellen – nagy büszkeségünkre fölényesen nyertük. Az Oroszlány elleni
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második mérkőzésen, a vereség ellenére,
a nagy erőfölénnyel szemben is derekasan
helytálltunk. Nagy élmény volt tanulóinknak megismerkedni a versenysport sodró
lendületű, elragadó, bár néha fájdalmas,
küzdelemmel teli világával. Ezúton köszönjük meg lelkes szurkolóinknak is (szülőknek, testvéreknek és családtagoknak) a
harcias biztatást! Edzőként köszönöm a
szülők és az iskolavezetés folytonos támogatását, pozitív hozzáállását is!
Csapatunk névsora: Tápai Donald, Orbán Zsombor, Lőke Balázs, Holy Bálint,
Horváth Zselyke, Horváth Zsombor, Csicsai
Stella, Czérna Bence, Czérna Ábel, Sás
Noa, Anderla Álmos, Szabó Fanni, Dines
Leon, Horváth Liza, Csomortány Attila, Dávidházy Balázs.
Dombai-Kulcsár Nóra edző

Második éve, hogy felelevenítettük falunkban e régi hagyományt. Népes kis csapatunkkal négy háznál is jártunk, elvíve hozzájuk a karácsonyi ünnepkör minden melegét. A családok rokonaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket maguk köré
gyűjtve vártak bennünket, s a betlehemes műsor végén forralt borral, teával,
finom süteményekkel köszöntötték csapatunkat és egymást.
A nagy távolságok miatt lovaskocsival közlekedtünk, melyet köszönünk a Nábob Kft.nek, valamint a mikrobuszt az önkormányzatnak. Csanálosi László harmonika játéka
tette még színvonalasabbá karácsonyi dalainkat. Nagy élmény volt megélni, részt
venni benne. Fantasztikusak voltak óvodás angyalkáink, iskolás kis pásztoraink! Jól
érezték magukat és ezzel bizakodva látjuk: a hagyomány újra éledt, s van rá remény,
hogy lesz aki tovább viszi! Köszönjük minden résztvevőnek és vendéglátónak ezt a
csodás estét!
Aszúszemek Néptánc Egyesület
betlehemezős férfitagjai
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A Közösségi Ház hírei
Erzsébet-karácsony az Operában

A Közösségi Ház nyáron csatlakozott az
Erzsébet-táborok programhoz, napközis
táborával. Ennek köszönhetően ismét pályázati lehetőséghez jutottunk és abban a
páratlan élményben lehetett részünk, hogy
az ország legszebb színházában, az Operában megnézhettük a Diótörő című mese

balett előadást. A gyerekeket az előadás
előtt kakaópartival várták, a szünetben
szendvicsebédet, az előadás után úti csomagot és ajándékcsomagot kaptak, ráadásul az utazást is az Erzsébet program finanszírozta. Gyönyörű karácsonyi ajándék
volt az Erzsébet Tábortól, köszönjük!

Adventi Falunaptár

Adventi Sütiház
Már negyedik éve várjuk a gyerekeket
decemberi szerdákon a Faluházba Adventi Sütiházunkba. Minden évben hagyományos szlovák és mai receptek is
szerepelnek kínálatunkban – igyekszünk
mind az óvodás mind az iskolás gyerekeknek a kedvében járni.

Bár idén a kürtőskalács volt a kedvenc, a
régi jó szőlősi hrapla is jól „teljesített”. A három szerda délelőttön 4 óvodás csoportot
és 5 iskolai osztályt láttunk vendégül. A hagyományőrzés fontosságát mutatja, hogy
a Magyar Televízió élőben jelentkezett be
a Sütiházból Ma délelőtt című műsorfolyamában – ezzel bekerültünk az aznapi országos ádventi körképbe. A Sütiházat minden évben a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat finanszírozza ám az önkéntes anyukák, nagymamák – és Csicsai Ferenc
gáztűzhelye – nélkül ez a program nem jöhetett volna létre. Idei sütőmestereink: Ballabás
Andrea, Eszlári Erika, Imre Istvánné, Komlósy Marianna, Kovács-Mérő Éva, Nagy Zoltánné,
Schaffer Ilona, Slezák Istvánné és Tóth Zsuzsanna – Köszönjük a munkájukat!

Ablakkereső vendégvárás Szádeczki Reniéknél.
Új kezdeményezéssel bővült az adventi időszak –
köszönjük a játékos kedvű családoknak a részvételt:
Kiss Évi, Szommerné Kozma Judit, Bujdosné Pap
Éva, Damjanovic Beáta, Nagy Zsófi, Suta Kriszta, Ispán Mónika, Balázs Zsuzsanna, Lőke-Szabó Krisztina, Szádeczki Renáta, Frank Judit, Dr. Véber-Udvardi
Krisztina, Rákóczi Ferenc, Mészárosné Frank Judit,
Dines-Keresztes Viktória, Pappné Bedei Sarolta,
Vass Ágnes, Barassó Zita, Kutenics Gáborné, Lenhardt Aranka, Hegedűs Vilmos, Egervári Judit, Albert
Júlia, Horváth Sándor.
A gyerekek, akik 7 ablak megtalálása után átvehették ajándékcsomagjukat: Csicsai Stella, Buzási
Zora, Besenyei Péter, Bognár Bence, Lőke Balázs, Lőke András, Lőke Péter, Lőke Vince, Horváth Zsejke, Miletics Boldizsár, Miletics Hanna, Miletics Lilla, Hegedüs Bence,
Hegedüs Fanni, Hegedüs Vilmos, Major Nolen, Szabó Gergő, Szommer Alíz, Vass Balázs,
Horváth Zsombor, Dines Leon, Nebl-Frank Benjamin. Különdíjat kapott Kis Patrik, aki a
leggyorsabb, legügyesebb játékos volt. Gratulálunk!
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Őszirózsa Nyugdíjasklub
Hagyományos évzáró karácsonyi rendezvényünket december 11-én, vasárnap tartottuk.
A vendégek köszöntése után Goldschmitné Jutka előadásában Ady Endre: Karácsony című versét hallgathattuk meg,
majd a Zimozeleny asszonykórus ünnepi
dalcsokra következett. Az önkormányzat
nevében Papné Bedei Sarolta mondott köszöntőt. Szokásunkhoz híven megemlékeztünk eltávozott tagtársunkról is, Mukk Istvánnéra emlékeztünk kegyelettel. Ajándékokban is bővelkedett az este – Jenei Ferencné Editke és Dr. Pluhár Szilvia süteménnyel, Kutenics Marika finom borokkal lepett meg minket.
A disznótoros vacsorát ismét Kutenicsné Tündi és Balázs Zsuzsanna készítette nekünk, a
vendégek szállításában Zoltánfi Zsuzsanna segített. Itt szeretnénk megköszönni 70 éven
felüli tagtársaim nevében az önkormányzat karácsonyi csomagjait! Az idei évet rengeteg
programmal, utazással, élménnyel a szívünkben zárjuk, kívánunk mindenkinek tervekben
és egészségben gazdag új esztendőt.
Busch Józsefné klubvezető

VSZNÖ – advent

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi adventi rendezvényén a Közösségi Házban december
8-án megköszönte a Zimozeleny as�szonykórus, a civil szervezetek, egyház,
a helyi önkormányzat, valamint az aktívan segítő vértesszőlősi lakosok egész
éves munkáját. Önkormányzatunk december 10-én a szlovákiai Nyitrára kirándulást szervezetett. Megtekintettünk a
12

gyönyörű nyitrai várat, székesegyházat,
csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk, majd a nyitrai karácsonyi vásár forgatagában is elvegyültünk. A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
nevében községünk minden lakosának
egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kíván:
Krajczárné Száraz Erzsébet
elnök
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Segítő Szolgálat Idősek Klubja hírei
Névnapi köszöntések
Jó hangulatban, házi sütemények mellett
beszélgetve, Erzsébet, Jolán, István és János nevű tagjainkat köszöntöttük névnapjuk alkalmából.

Karácsonyi ünnepség
Meghitten, szeretetben ünnepeltük a karácsonyt az Idősek klubjában. A megjelenteket Mecsei Ilona az ESZI igazgató asszonya és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
köszöntötte. A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde apró népe megható műsorral kedveskedett
a szép korú vendégeknek. Finom diós-mákos bejglik kerültek az asztalokra, melyet a klub
dolgozói szeretettel sütöttek. Köszönjük
községünk képviselő-testületének, a Vöröskereszt alapszervezet titkárának Ispán
Mónikának és az ESZI vezetőségének az
anyagi támogatásukat.

Ajándék a kötőszakkörnek
Valusek Lászlóné, az elmúlt évekhez hasonlóan fonalakkal ajándékozta meg a
klub kötőszakkörét, amit ez úton is szeretnénk megköszönni.
Klub dolgozói

Száraz bőrre ajánlott téli kezelés
csicsókás termékcsaláddal!
A termékek hatóanyagainak (csicsóka,
körömvirág) köszönhetően hidratálják,
táplálják, nyugtatják, regenerálják és selymesen puhává varázsolják még a legszárazabb, berepedezésre hajlamos bőrt is.
Kifejezetten alkalmasak cukorbetegségben szenvedők különleges odafigyelést igénylő bőrének ápolására.
A termékek ásványi és vitamintartalma: kálium, kálcium, magnézium, foszfor, cink, A, B1, B2, B3, C- vitaminok.

Minden kedves vendégemnek és olvasónak szeretetben,
egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

kalIderma @ kalIderma . hu

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
w w w

.

k a l I d e r m a

.
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Kézápolás - Műkörömépítés - Manikűr – Pedikűrzselé
Kézápolás, vagy műkörömépítés
kiváló, szalon minőségű
alapanyagokkal, elérhető árakon!

Mindenkit szeretettel várok
időpont egyeztetéssel!
Liszi Gáborné Beáta
Vértesszőlős, Árpád utca 27.
Tel.: 06-70/509-2614
Facebook: Beus Bé

• 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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A tavalyi nagy sikerű premier után 2. alkalommal rendezzük meg a disznótoros mulatságot 2017.
január 28-án szombaton a Tájházban és a Közösségi házban! RÉSZLETEK A PLAKÁTON! Ha tavaly kihagyta, idén itt a helye! Jegyek vásárlására 2017. január 4-től van lehetőség nyitvatartási
időben, a Közösségi házban. A jegyek száma 100 főben limitált a befogadóképesség figyelembe
vételével! Mindenkit szeretettel várunk! Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

II.Vértesszőlősi
Disznólkodás és
Torosbál!
A Pátria Faluközösségi Egyesület szervezésében

Program
Tájház:

07 órától

2017. január 28.

Disznóvágás és feldolgozás

Közösségi ház:

Torosbál!

20 órakor

Vacsora:
sertésjava svédasztalon!
(sertéssült, toroskáposzta, sült hurka, sült kolbász)

Zenél: Kummer Tibor
/kummertibor.hu/

A Torosbálon BÜFÉ nem működik, a rendezvény batyus jellegű!
Ne feledje: Itt a helye!

Tombolán:
A malacságok!
Fődíj:

Élő választási
malac!

2017. január 28.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényfolyamunkon!

Számunkra fontos az
Ön szórakozása:
Ezért a bál létszámát

100 főben

limitáljuk a
befogadóképesség okán

A bálon való részvétel feltétele: Egyesületi támogatójegy vásárlása
2000 Ft/fő értékben, mely egyben a tombolajegy is!
A támogatójegyek elérhetők a Közösségi házban január 04.-től nyitvatartási időben!

