Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. május, XXII. évfolyam, 5. szám

Föld napja – Sikeres faluszépítési akció
volt április 22-én!
Településünk önkormányzata idén is csatlakozott a Föld napja mozgalomhoz és a
lakosság részére faluszépítési akciót, valamint az oktatási intézményekben rajzpályázatot hirdetett. Közel nyolcvan fő vett részt a virágosításon, szemétszedésen és a
vasútállomás környékének rendbetételén.
Szinte minden helyi civil szervezet, egyházközség és sportegyesület képviselte magát,
így az előre betervezett munkálatok megvalósulhattak. Megszépült a Tájház környezete, a templom körüli terület, az Egészségház játszótere, az iskola és az óvoda udvara, a
Sportcsarnok teljes területe és a játszótere. A templom előtti virágágyásba, a Háborús
emlékmű köré, az 56-os emlékműnél és az Országzászló téren található ágyásokba virágzó növények kerültek kiültetésre. A Baromállás-dűlőben a polgárőrök plakátokat helyeztek ki a lakosság tájékoztatására, a szemetes zsákok beszerzésének kötelezettségéről,
áráról és a szemétszállítás idejéről. A vasútállomás és környékén – a MÁV helyett – a fű
lenyírásra került, majd a résztvevők a vízelvezető árokból és a fű alól előbukkant szemetet
összeszedve fáradtan, de a jól végzett munka örömével, a Tájházban gyűltek össze és
elfogyasztották a nyugdíjas klub tagjai által elkészített vajas kenyeret és egy kellemes,
családias beszélgetéssel zárult a Föld napja akció.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet minden egyes résztvevőnek, aki ezen a péntek délutánon a szabadidejét nem kímélve úgy gondolta, hogy tesz környezetünk szebbé
tételéért és megóvásáért.
Óvjuk, védjük együtt környezetünket, de ne csak a Föld napján, hanem a mindennapjainkban is!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Fotók az akcióról a következő oldalon.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2016. április 14-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
2. …elfogadta a civil szervezeteknek a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
és az együttműködés eredményéről szóló beszámolóját;
3. …elnapolta a május 12-ei ülésre a civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelmének
elbírálását, egyben felhívta a civil szervezetek figyelmét kérelmük pontosítására
(a támogatandó cél konkrét megjelölésére), egyben a NAV köztartozás-mentes adózói
adatbázisába történő bejelentkezési kötelezettségükre;
4. …jóváhagyta a 2015. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést;
5. …elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót;
6. …elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót;
7. …elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót;
8. …jóváhagyta a fogászati ügyeleti ellátás hozzájárulásának emelését;
9. …garanciális bejárást kezdeményez az Általános Iskola épületével kapcsolatban
a kivitelező, a műszaki ellenőr és a tervező részvételével;
10. …úgy döntött, hogy a Kánya utca új szakaszára vonatkozó lakossági kezdeményezéshez
(közvilágítás, út szilárd burkolattal való ellátása) anyagi támogatást nem tud nyújtani;
11. …a Jókai utca és az Erdősor utca felújításának (melyre az önkormányzat korábban
pályázati támogatást nyert) kivitelezési munkáira – a benyújtott pályázatok alapján
– a Bazalt Kft-t (Tata) választotta;
12. …úgy döntött, hogy
a) a Templom utcában a Posta előtti útszél leszakadását helyreállítja,
b) a József Attila utcában 2 db fekvőrendőrt helyeztet el,
c) A Templom utcában az Ady Endre utca és az általános iskola közötti murvás rész
felújítására újabb, más műszaki tartalmú ajánlatot kér.

Tájház nyitva tartása
A Tájház nyitva tartása 2016. április 1-jétől:
szombat–vasárnap április 1–augusztus végéig 14.00-18.00-ig,
szeptember 1–30-ig 14.00–17.00-ig és október 1–31-ig 14.00–16.00-ig
várja a látogatókat. Csoportoknak hét közben előzetes egyeztetéssel:
Kutenics Kinga kulturális szervező • telefon: 06 30 578-5116.
• 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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FÖLD NAPJA – Rajzpályázat – 2016

Áprilisban is folytatódott óvodánkban a
„tavaszi zsongás”. Nagycsoportosaink
10 alkalommal vettek részt az oroszlányi
uszodában vízhez szoktatás, úszás tanfolyamon. Voltak olyan gyerekek, akik már
nem először kapcsolódtak be a programba, így ők már hamar a nagymedencében
lubickolhattak. A „kezdők” a kismedencében gyakorolhattak és küzdöttek meg a félelmeikkel. Magdi néni, Móni néni és Csaba

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató
1970. április 22-én mozgalmat indított a
Föld védelmében, és megalapította az
Earth Day Network-ot, azaz a Föld Napja
Hálózatot.
Azóta Hayes az alternatív energiaforrások
kutatója és szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet
vesz részt benne. A Föld napja alkalmából
különféle eseményeket rendeznek világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a Föld
természeti környezetének megóvására.
Vértesszőlős Önkormányzata csatlakozva a mozgalomhoz a programsorozat részeként rajzpályázatot hirdetett oktatási
intézményeiben. A közel száz pályázó
munkájából csodálatos kiállítás született.
A megnyitó ünnepségen Nagy Csaba polgármester úr adta át a díjakat – könyvet,
foglalkoztató füzeteket, író- és rajzeszközöket, egy-egy csomag virágmagot és persze
édességet kaptak a gyerekek.

DÍJAZOTTAK
Óvodás korosztály – Csoportos különdíj: Nyuszi csoport – projekt ötlet. Maci
csoport – legaktívabb csoport. Egyéni
különdíj: Bánóczki Antónia – 7 éves Süni
csoport. Hegedűs Fanni – 7 éves Katica
csoport.Iskolás korosztály – alsós – 1.
helyezett: Kis Patrik 1. osztály. 2. helyezett: Gombkötő Anikó 1. osztály. 3. he-
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Óvodai hírek
bácsi vidám, önfeledt játékká varázsolták
ezt az „erőpróbát”. Izgalommal várták a
gyerekek az utolsó úszás napját, amikor
megmutathatták szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy mennyit ügyesedtek, milyen
bátrak lettek. Köszönjük Szőke Zoltánné
Csilla néni segítő munkáját a szervezésben
és a lebonyolításban, valamint az őt kísérő
Mohácsi Mihályné Nóri néni és szülők önzetlenségét.

lyezett: Skrován Lídia 2. osztály. Iskolás
korosztály – felsős: 1. helyezett: Galgán
Dorka 7. osztály. 2. helyezett: Háromi Eszter 6. osztály. 3. helyezett: Skrován Lilla 6.
osztály.Különdíj: Kelemen Dóra 6. osztály,
Dobi Katalin 6. osztály. Iskolás pályázók
– 1. osztály: Anderla Ádám, Bujdos Péter,
Ekő Dávid, Hegedűs Bence, Hegedűs Vilmos, Kreisz Abigél, Kutenics Vince, Kuthy
Márta, Szabó Bora, Szabó Nikol, Szmilek
Alen. 2. osztály: Bánóczki Viktor, Dines
Leon Mátyás. 5. osztály (7 fő): Balaton
Emese, Demeter Vivien, Kurucsai Enikő,
Scsibrán Zoltán, Széplábi Rebeka, Tóth
Fanni, Velencei Csinszka.
Minden részvevőnek gratulálunk – a pályázóknak, a segítő szülőknek, pedagógusoknak egyaránt köszönjük a munkát, a
kedvet, az ötletet.
Kutenics Kinga
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A Föld napján (ápr. 22.) óvodásaink is részt
vettek a falutakarítási, szemétszedési akcióban. Délután a szülőkkel, gyerekekkel
és a pedagógusokkal együtt csinosítottuk
intézményünk környékét, valamint a játszóteret. Jó hangulatú, közös munkával
próbáltuk felhívni gyermekeink figyelmét
a környezet tisztaságának megóvására.
A gyermekek környezettudatos maga-

tartásának alakítása érdekében egész
évben folyamatosan tevékenykedünk.
A bölcsődések és az óvodások is csoportonként virágágyásokat készítettek,
amit azóta is folyamatosan gondoznak.
Köszönjük az önkormányzat karbantartóinak az ágyások kialakításában végzett
munkáját, valamint a szülőknek a hozott
virágpalántákat.

Minden csoport részt vett az önkormányzat által kiírt, a témához kapcsolódó rajzpályázaton. A Közösségi Házban az eredményhirdetést követően valamennyi csoportunk értékes
ajándékban és kedves vendéglátásban részesült.

Nagycsoportosaink hetente 1 alkalommal látogatnak el a Tappancs Állatotthon
tatabányai telepére, ahol megismerkedhetnek, barátkozhatnak a kutyusokkal.
Ez a program még május közepéig folytatódik. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megtanulják a felelős állattartás
szabályait, hozzászokjanak ahhoz, hogy
lehetőségeik szerint támogassák, segítsék az otthon munkáját. Úgy gondoljuk,
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hogy ezzel a tevékenységgel elültetjük
azt a magot, mely, ha kicsírázik, akkor
másokra odafigyelő, segítő, gondoskodó
felnőtté válnak gyermekeink. Köszönjük
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester as�szony aktív részvételét a program szervezésében és lebonyolításában, valamint
az aktív szülők segítségét kutyatápok,
használt takarók, törölközők adományozásáért.
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Elkezdődtek a tavaszi kirándulások is.
A Süni csoportból az iskolába menő gyerekek a tatai Tanösvényen „teljesítmény
túrán” vettek részt. Megfigyelték környezetünk élővilágát, madarakat, bogarakat, vízben és vízparton élő állatokat. Megtapasztalhatták miután elcsendesedtek, hogy az
előbújó állatok milyen hangot adnak, hogy
„beszélgetnek” egymással, mozgásukat,
viselkedésüket megfigyelhették. A Nyuszi
csoportosok a tatai Várban múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Megismerkedhettek a „Mátyás király vára” program keretében a korabeli szerszámokkal,
harci eszközökkel. Április 24-én a Tájházak
napján óvodásaink kétnyelvű (szlovák-magyar) tavaszi műsorral kedveskedtek az
érdeklődőknek. Ünnepi viseletben, vidám
gyermekdalokat és táncot adtak elő nagy
sikerrel. A játszóházban népi játékokkal
ismerkedhettek meg a gyerekek, szőttekfontak Bahurek Judit és Zsidek Judit óvodapedagógusok segítségével. A rendezvényen résztvevőket kemencés kaláccsal
látta vendégül a Vértesszőlősi Szlovák
nemzetiségi Önkormányzat.

Iskolai hírek
Hív a természet!
Április harmadik hetében újra projekthét
volt az iskolában, melynek központi témája a természet volt.
Az alsó tagozatos gyerekek izgatottan, érdeklődve várták ezt az április 18-22-ig tartó
időszakot, hisz nincs olyan kisgyerek, aki
ne szeretne kirándulni, felfedezni, jobban
megismerni környezetét. Sok színes programot kínáltak a tanítók tanórán és szabadidőben egyaránt. Főleg környezet-, testnevelés-, magyar-, rajz-technika, énekórákba
illesztettük bele a természethez köthető
tananyagot. Énekeltünk, szavaltunk ide illő
énekeket, verseket, volt, hogy a természet

lágy ölén”, kirándulások, túrák alkalmával.
Jártunk a Majálisban, a János-forrásnál,
a Múzeumnál. Szépítettük környezetünket, ültettünk virágokat és csatlakoztunk
a falusi szemétszedési akcióhoz is. Reméljük, hogy gyermekeink, tanítványaink
környezettudatos felnőttekké válnak, akik,
óvják, védik a természetet és megértik azt
a mondást, miszerint: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Április 19-én a felső tagozatosok kerékpárra ültek, s felkeresték Tatán
a Réti-tavi tanösvényt. Az elmúlt évtizedek
folyamán a tó jelentősen eliszapolódott,
a víz utánpótlását biztosító csatornák is
tönkrementek, s ennek következtében az
élővilág is megritkult. Az egykor gazdag

a nevelőtestület nevében
Bahurek Judit óvodapedagógus
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madárvilág képviselői is elköltöztek innen.
A Réti-tavak 2006-ban felkerültek a Ramsari
Egyezmény listájára, mely a kiemelten fontos vizes élőhelyeket tartalmazza. Miután
az élővilág pusztulásnak indult, a helyszín
méltatlanná vált arra a szerepre, mellyel az
egyezmény listájára felkerült. Tata városa
ezért úgy döntött, hogy újjávarázsolja a területet. 2015-ben helyreállították az élőhelyet, s a város egy tanösvényt alakított ki a
tó partján. Mátyási Piroska tanárnő egy feladatlapot állított össze a diákok számára,
akik a megoldásokat a tanösvény mentén
felállított információs táblákról olvashatták
le. A leírásokból a 4 fős csapatok megismerhették a vizes élőhely történetét, és
sok érdekességet megtudhattak a helyi
élővilágról is. Az elmék pallérozása mellett
komoly fizikai próbát is teljesítettek tanulóink, hiszen több mint 10 kilométert tekertek
a túra során.
Gombásné Bartal Zsuzsanna és
Szűcs Imre munkaközösség-vezetők

Szlovákiában kirándultunk
Április 21-én szlovákiai kirándulásra került sor, melyen iskolánk nemzetiségi nyelvet
tanuló felsős diákjai vehettek részt.
Első állomásunk Gúta volt, ahol egy vízimalmot tekintettünk meg. A Duna holtágának bal
partjára egy 86 méter hosszú híd vezetett át. A tárlatvezető elmesélte a malom történetét,
megtudtuk, hogy az eredeti vízimalmot felgyújtották, ezért 1983-ban az észak-komáromi
hajógyárban újraépítették az eredeti malom mását. A belsejében megnézhettük,
régen hogyan őrölték
a lisztet. Következő
állomásunk Szlovákia
legrégebbi
városa,
Nyitra volt, ahol megtekintettük a székesegyházat és a várat.
A vár kertjében megcsodáltuk II. János Pál
pápa szobrát. A várlátogatás után szabad10

időnket a belvárosban töltöttük, fagyiztunk,
vásároltunk. A hosszú nap után elfoglaltuk
szállásunkat Vágselyén, ahol megvacsoráztunk, majd utána pihenésként a játszóteret vettük birtokunkba. Másnap reggeli
után falunk testvértelepülésére, Udvardra
utaztunk. Az iskola udvarán madárbemutatót láthattunk, sasokat, sólymokat, baglyokat, keselyűket reptettek. Ezután a falu
nevezetességeit néztük meg: templom,
múzeum, kálvária domb, kápolna. Vendéglátóink elvittek minket egy farmra, ahol

lovaskocsikáztunk, állatokat simogattunk.
Uzsonnázni visszamentünk az iskolába,
majd egy rövid bevásárlás után elindultunk
hazafele.
Mindenki szép emlékekkel tért haza.
Köszönjük tanárainknak, Erzsi néninek,
Edó néninek és Szilvi néninek, hogy elvittek minket kirándulni. Kirándulásunkat a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.
a kiránduláson részt vevő
szlovákos tanulók

Papírt gyűjtöttünk
Köszönjük a tavaszi hulladékgyűjtésre felajánlott papírt, 4423 kg-ot gyűjtöttünk.
Az ebből befolyt összeget tanulóink jutalmazására használjuk fel.
iskolavezetés
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Főétel

Sült kacsacomb
piritott
burgonya
sült cékla

Túrógombóc
vaníliás
öntettel

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes kiszállítás, más esetben +100 Ft

Kakaós csiga

Zöldborsó
fözelék
rántott párizsi
Sertéspörkölt
galuska

Főétel

Sült csirkecomb
kukoricás rizs

Sárgaborsókrém
leves

Tárkonyos
sertésragú
leves

Péntek

2016.05.20

Sült oldalas
hagymás
krumpli

Zöldborsó
leves

2016.05.13
Péntek

Csütörtök
Karfiol leves

Szerda

2016.05.19

Zöldbab leves

Kedd

Hétfő

2016.05.18

Leves

2016.05.17

Főétel

2016.05.16

Krumplis
pogácsa

Csülökpörkölt Paradicsomos Tilápia filé rántva
rizs
húsgombóc főtt
szarvacska
remulád
burgonya
tészta
mártással

20. hét

Babgulyás

Burgonyakrém
leves

Csontleves

Zöldségleves
gombóccal

2016.05.12
Csütörtök
Leves

2016.05.11
Szerda

2016.05.10
Kedd

2016.05.09
Hétfő

19. hét

850

Májgombóc
leves

Tárkonyos
sertésragú
leves

Erőleves
fridattó módra

Rakott krumpli

Péntek

Csütörtök

2016.05.06

Bolognai
spagetti

Újházi
tyúkhúsleves

2016.04.29
Péntek

Szerda

2016.05.05

Túros batyú

Nyirségi
gombóc
leves

2016.04.28
Csütörtök

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes kiszállítás, más esetben +100 Ft

Őszibarackos
csirkemell rízs

Cigánypecsenye
sűltburgonya

Kedd

Hétfő

18. hét
Karalábé leves

2016.05.03

2016.05.02

Főétel

Kömény leves

Stefánia szelet
tört burgonya

Tarja szelet vajas
petrezselymes
mártással steak
burgonyával

Marhapörkölt
főtt burgonya

Leves

Leves

Gomba leves

Hideg erdei
gyümölcskrémleves
habgaluskával

Zöldborsókrém
leves

2016.05.04

2016.04.27
Szerda

2016.04.26
Kedd

2016.04.25
Hétfő

17. hét

850



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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Közel 100 versmondó Vértesszőlősön
Nagy sikerrel rendezte meg az iskola a
jubileumi, 10. Kortárs Versmondó Találkozót. A helyieken kívül Tatabányáról
a Kodályból, a Hermanból, a Jókaiból,
a Szent Margitból és a Bolyaiból, valamint Bajról, Komáromból, Mocsáról,
Vértessomlóról, Környéről jelentkeztek
ifjú versmondók.
Értékelésében Jász Attila József Attila-díjas költő, a zsűri elnöke elmondta, hogy
örült a sok szép versmondásnak, és hozzátette, hogy a 91 induló azt jelzi, hogy a
mai gyerekek ismerik és kedvelik a kortárs
verseket is.
Eredmények: 1-2. osztály: 1. Szebeni
Violetta (Baj), 2. Kakuk Mihály (Környe), 3.
Balogh Lili Anna (Tatabánya, Szent Margit iskola), különdíjat kapott: Bánóczki Viktor (Vértesszőlős), Vörös Míra (Tatabánya, Kodály iskola); 3. osztály: 1. Juvancic Attila Ármin (Vértesszőlős), 2. Csongrádi Sára (Baj), 3. Gebhardt Lilla (Tatabánya, Kodály iskola), különdíjasok: Mikó Emília (Baj), Kun Dániel (Vértessomló); 4. osztály: 1. Szilágyi Bulcsú (Tatabánya,
Szent Margit iskola), 2. Óvári Zsuzsanna (Baj), 3. Vasas Zsófia (Tatabánya, Szent Margit
iskola); 5-6. osztály: 1. Korondi Kristóf (Vértessomló), 2. Szántó Csongor György (KörA rendezvényt támogatta a
nye); 3. Králl Kitti Adrienn (Vértessomló);
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
7-8. osztály: 1. Ruska Zsanett (Tatabánya,
Önkormányzat és
Kodály iskola), 2. Bognár Róbert (Baj), 3.
a Jenei Kávéház és Cukrászda.
Hordós Kíra (Komárom).

Könyvtári hírek
Szeretettel várunk minden könyv és kalandszerető gyereket
idei táborunkba!
KÖNYVTÁROS TÁBOR 2016. június 20-24. 8.00-16.00
PROGRAMUNK:
TATABÁNYA – Megyei Könyvtár és Kontakt Pont.
TABAJD – Mezítlábas Park. TATA – Kuny Domokos Múzeum és Sárkányhajós Vizitelep. ALMÁSFÜZITŐ – Római Tábor. TATA – Fényes Tanösvény
és Fényes Fürdő. A tábor költsége: 10 000 forint,
mely tartalmazza az utazás, az ebéd, a belépők
és a foglalkozások költségeit.

Pünkösd Hétfői Piknik
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt,
2016. május 16-án, pünkösd hétfőn 15.00–18.00 óra között
Vértesszőlősön, a Vértes László Parkba, a Református Missziói
Egyházközség által szervezett hagyományos „PHP” alkalomra
(eső esetén a Gagarin u. 10. Gyülekezeti házba)
Tervezett program:
• „Zsákban futás” (juta zsákot biztosítunk)
• „Talicskázó” verseny (a talicskaként szereplő kesztyűt hozzon!)
• „Lovas” futóverseny (az ovis gyerekek a lovasok, édesapjuk
a „paci„ nyakába ülnek, és indulhat a verseny) + egyéb játékok
Étel: szalonna (és/vagy virsli) sütés. A fát és a gyufát biztosítjuk, de a többit ki-ki
magának szervezze a „batyus találkozó” szabályai szerint. (a nyársat is hozzuk
magunkkal!) Sütemény körbe-kínálás (szintén batyus alapon). Ital: víz, szörp, üdítő (mint az ételnél). Kérjük az alkoholos italok mellőzését. Fontos kérés: A saját
maradékot, a hulladékot a végén mindenki vigye majd haza!

Tartalmas beszélgetéseket, kellemes együttlétet,
sok vidámságot, esetleg jó hangulatú együtt-nótázást
kívánunk mindenkinek!
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Tájházak napja
A tájházak napja minden
évben Sárkányölő Szent
György névnapjához, április 24-hez kapcsolódik.
Szent György római katona, keresztény mártír, aki
hitével legyőzi a gonoszt.
A pásztorok védőszentjeként is emlegetik. Az
állatokat ezen a napon a
rontás elkerülése végett
tűzön hajtják végig, hogy
megtisztuljanak.
A tájházak ezen a napon szélesre tárják kapuikat, hogy az érdeklődő közönség megismerje a helyi örökséget, bemutatkozzanak a gyerek és a felnőtt hagyományőrző
csoportok.Az idei rendezvényt a szeszélyes áprilisi időjárás miatt a Közösségi Házban tartottuk meg, de mindenkit kárpótolt
a fellépők színes, vidám műsora. A dinamikus táncokkal, szép énekléssel tarkított
műsorban a vértesszőlősi óvodások vidám
tavaszi játékos összeállítása, az Ogyevacska iskolás tánccsoport magyar és szlovák
dalai és táncai Csanálosi László harmonikakíséretével megadták az alaphangula-

tot. Őket Kelemen Petra magyarbődi dalai
követték, majd Jakab András és Kelemen
Petra magyarbődi szólótánca. A Zimozeleny asszonykórus szlovák dalai Urbanics
Vilmos harmonikakíséretével hangzottak
fel. Tatáról érkezett a Szarkalábak felnőtt
tánccsoport, bukovinai székely táncokat
adtak elő. A vértesszőlősi Aszúszemek felnőtt tánccsoport szatmári táncai is nagy
sikert arattak. A talpalávalót Németh Dénes
és zenekara húzta. A gyerekek kézműves
foglalkozáson vettek részt az óvónők vezetésével, majd a műsort táncház zárta.
Nem maradhatott el a frissítő üdítő, a sós
és édes sütemény, melyhez támogatást is
kaptunk a Jenei cukrászdától, amit köszönünk!
Örömmel vettük, hogy a Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Mazalin Zoltánné és Keveházi István képviselő elfogadta meghívásunkat.
Köszönjük Kutenics Kinga és munkatársai,
valamint Kutenics Szilvia, Szabó Mária,
Mátyási Piroska, Zoltánfi Zsuzsa, Törökné
Pátrovics Erika Zsidek Judit, Bahurek Judit,
Gyurkó Erzsébet, Scsibrán Zoltánné és Kutenics Gáborné segítségét!
A programot a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.
Krajczárné Száraz Erzsébet
elnök, VSZNÖ
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Gyöngykiállításon jártunk!
A Vértesszőlősi Segítőszolgálat
klubtagjai és dolgozói egy csodálatos, szemgyönyörködtető gyöngykiállításra
voltak
hivatalosak,
melyet az ESZI Újvárosi Segítőszolgálat Idősek klubjában tekinthettek
meg. A kiállított szebbnél szebb
nyakláncokat, fülbevalókat, karkötőket a foglalkoztatók és a klubtagok készítették. Klubtagjainknak
egy csodálatos élmény volt látni
ezeket a művészi módon elkészített
gyöngysorokat. Köszönjük szépen
Czékmányné Nokta Zsuzsanna
klubvezetőnőnek a meghívást.
Tóthné Magdi

VSE Természetjáró
és Túra Szakosztály hírei
Szakosztályunk 2016. április 14-én tartotta megbeszélését, melynek témái: Dr. Bogár
István tájékoztatója a VSE gyűlésről, a következő időszak programjainak megbeszélése, és az április 16-ai Gerecse teljesítménytűrára való jelentkezés voltak.
Április havi túránk a Gerecse teljesítménytúra volt. A túrát 1982 óta hagyományosan minden év április harmadik szombatján rendezik meg. Az idei évben rekordszámú jelentkező
vett részt a túrán. Szakosztályunkból egy fő az 50, 7 fő a 20 kilométeres túrát vállalta fel.
A jelzett túraútvonalon – nehezebb-könnyebb terepen haladva, tájékozódva – négy ellenőrzőpontot érintve jártuk végig a kijelölt körpályát. Minden tagunk sikeresen teljesítette a
vállalt távot, szintidőn belül. Gratulálunk! Következő túránk május harmadik szombatján
lesz, melyről az alábbiakban tájékozódhatnak.
Mucha Ágnes

BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!
Túra címe:
AGOSTYÁN ARBORÉTUM
Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő érdeklődőt újonnan indult természetjáró
szakosztályunk májusi túrájára!

http://www.kertvarazsmagazin.hu

Indulás:
2016. május 21. szombat 9.00 óra.
Találkozó: Tájház előtt.
Útvonal: Tájház – Múzeum – Baji vadászház – Agostyáni arborétum – arborétum
látogatás (Agostyán ökofalu). Visszafelé ugyanazon útvonalon vissza. Túra táv: kb.
12 km. Időtartam: kb. 4-5 óra. Túra nehézségi foka: könnyű. A túra csak extrém
időjárási körülmények esetén nem indul. Ha
elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel
a Facebookon, a Bakancslista – Természetjáró csoportban jelezzük, ami a következő
linken elérhető: https://www.facebook.com/
groups/467701650098747/?ref=bookmarks http://verteserdo.hu/hu/arboretumok-parkerdok/agostyani-arboretum/
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei
Idén április első szombatján tartottuk
hagyományos nőnapi rendezvényünket,
melyen nagy örömünkre új tagokat is
köszönthettünk: Bartal Vilmosné, Kutenics József és neje, Nagy Ferenc és neje
valamint Tomasik Tiborné csatlakozott
hozzánk.
Az est a vértesszőlősi kis mazsorettek táncával kezdődött – köszönjük a felkészítést
Pappné Bedei Sarolta önkormányzati képviselőnek. Kovács Lajos nőnapi köszöntője
után Sóki Józsefné Terike dalait hallgathattuk meg, melyet kedves vendégünk Bankó
Róbert – az „Életet az éveknek” Nyugdíjas
Szövetség megyei alelnökének - szavalata
követett. Kutenics Marika a klub megalakulásának 14. évfordulója alkalmából köszöntött bennünket. Rendezvényünkön Csanálosi László gondoskodott a jó hangulatról.
Köszönjük a segítséget a bál előkészítői-

nek: Némethné Matildka, Eningerné Marika, Bajczikné Évike, Valusek Klárika, Oláhné Icu, Szerencse József és neje Marika,
Kutenics Kinga és Huzl Zsuzsa. Köszönet
az ízletes vacsoráért Kutenics Gábornénak
és Balázs Zsuzsannának. A tagok szállításáért pedig Zoltánfi Zsuzsannának és Gombás Lajosnak.
A tavasz folyamán két színházi előadásra is eljutottunk: a Nőnapi Operettgála és a
Musical Válogatás című tatai programokon
csodálatos estéket tölthettünk el.
Április 22-én pénteken az önkormányzat
Föld napi programját segítve vendégül láttuk a Tájházban az önkénteseket.
Következő tervezett programunk: június
25-én szombaton Anyák Napi rendezvényünk lesz, melyre szeretettel várjuk tagjainkat.
Busch Józsefné
klubvezető

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Károlyné Bujáki Brigitta) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Imre Brigitta) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 106-os mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu
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A nyár közeledtével érdemes külső
védelemmel is előkészíteni bőrünket
az egészséges barnulásra!
A túlzott napozással a káros sugárzás mennyisége szervezetünkben az
évek során összeadódik, bőrrákot is okozhat. A béta-karotint, mint a
barnulás legfőbb segítőjét nem lehet túladagolni, a szervezetünk mindig csak annyit alakít át belőle A-vitaminná, amennyire aktuálisan szüksége van. A nagy mennyiségű béta-karotint
(sárgarépa, sütőtök, paradicsom, sárgabarack) tartalmazó termékcsaláddal
történő kezelések megfelelően hidratálják, látják el a bőrt a napozáshoz
nélkülözhetetlen tápanyagokkal.
Pigmentáció, foltosodás esetén új,
halványító termékcsaláddal történik a kellemetlen tünetek kezelése.
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 :

• 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

kalIderma @ kalIderma . hu
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Az Infratrainer a 21. század egyik legmodernebb,
leghatékonyabb egészségmegőrző
és alakformáló wellness gépe,
melyet most Ön is kipróbálhat,

Tatán a Meridián Üzletház I. emeletén!
Az Infratrainer használatával
egy kúra alatt akár 8 kg-ot is fogyhat!









Bejelentkezés: 06-30-749-0676
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