Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. március, XXII. évfolyam, 3. szám

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy

2016. március 10-én 17.00 órai kezdettel

Közmeghallgatást tart
a Közösségi Házban (Templom u. 75.)
Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat munkájáról, fejlesztési javaslatairól
2. Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
3. Dr. Lőke János főigazgató tart tájékoztatást
a megújult Szent Borbála Kórházról
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Nagy Csaba polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének döntései
1. A Képviselő-testület a 2016. január 21-én tartott ülésén az alábbi döntést hozta:
– Meghatározta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének sarokszámait, a részletes
tervezés irányvonalát.
2. A Képviselő-testület a 2016. február 11-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– Az óvoda-bölcsőde új épületének megvalósítása érdekében 200 millió Ft hitel felvételét
tervezi.
– 721 775 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
– Elfogadta az önkormányzati adóhatóság 2015. évi tevékenységéről és a 2015. évi
adóbevételek teljesüléséről szóló beszámolót.
– Döntött arról, hogy május 1-jétől a fogászati alapellátást más szerződési keretek között,
közvetlen szolgáltatóként biztosítja az önkormányzat. A fogászati ellátás a lakosság
részére változatlan marad, azt továbbra is az Assaad Fogászati Bt. látja majd el.
– Döntött az Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.
– A Pátria Faluközösségi Egyesület kérelmére jóváhagyta, hogy:
		 • az 1848-as kopjafa a Vértes László parkból áthelyezésre kerüljön a temető és az
		 Ady E. utca közötti parkosított területre;
		 • továbbá ezen a területen felállításra kerüljön Fieba József tiszteletére egy új építésű
		 emlékkő.
– A Szuper Talpak Kutyás Egyesület kérelmében a döntéshozatalt elnapolta, az
Egyesületet a kérelmének (kutyaiskola működtetése a régi sportpálya területén)
		 pontosítására hívta fel.
– Az önkormányzat vételi szándékát fejezte ki a vértesszőlősi 799/5 hrsz-ú ingatlanra,
8 millió Ft-os vételárért.
– Módosította a közterületek elnevezéséről, házszámozás szabályairól szóló rendelet,
melynek értelmében a közterületek elnevezését, átnevezését a képviselőkön
(polgármesteren) kívül a helyi civil szervezetek is kezdeményezhetik.
– Módosította a helyi adórendelet, melynek értelmében a telekadó-mentességi
szabályoknál az új építési engedélyezési eljárás miatt a hatályos jogszabályoknak
megfelelő fogalmakat vezetett be. Egyebekben a rendelet változatlan maradt.

Köszönetnyilvánítás!
Ismét nagyon szép új tárgyakkal gyarapodott a Községi Tájház.
Beer Jánosné jóvoltából 1 db pruszlikot, 1 db egyszerű fejkendőt és
egy rojtos fejkendőt kaptunk, Gombás Ferencné 2 db nagyon szép terítőt
adományozott a tájháznak.
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Valami elkezdődött!
Jó egy év csúszással, a tavalyi évben
kezdte megszervezni a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.
Ennek első gyűjtési szakasza megtörtént. A korábban kiküldött tájékoztató
mellé megkaptuk a papír és a műanyag
hulladék gyűjtésére, tárolására alkalmas
3-3 db színes zsákot.
Mindannyian tudjuk, hogy azt a hulladékot a legkönnyebb kezelni, amely nem
is keletkezik. A vásárlások, beszerzések
során igyekezzünk olyan típusú csomagolásokat választani, amiből a legkevesebb hulladék képződik, ha szükséges
akkor gyűjtsük szelektíven!
Sokat tudunk tenni környezetünkért,
annak tisztaságáért, ha részt veszünk
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben. Ezzel csökkenteni tudjuk a kommunális hulladék mennyiségét, és lehetőséget teremtünk a még hasznosítható
anyagok újrafeldolgozására.
Komoly szemléletváltásra van szükség. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának azokhoz, akik átérzik a szelektív gyűjtés fontosságát.
Mind a papír, mind a műanyag szelektív
hulladék elszállítása napján körbejártam
a falut, megnézni, hányan veszik igénybe
már most a szolgáltatást. A papír gyűjtésénél még csak csekély számban voltak
kitéve a gyűjtőzsákok, de ez betudható

annak, hogy ez a kezdeti, első lépés volt,
valamint talán annak is, hogy a papírt az
iskola is gyűjti, – tehát érdemes oda, a
diákokon keresztül eljuttatni-, illetve többen akár tüzelésre is használhatják.
A műanyag hulladék szállításakor már
több helyen volt szelektív zsák a kukák
mellé helyezve, néhol 2-3 zsák is.
Feltűnő volt, hogy pl. a Petőfi utcában
majdnem minden második háznál ott sorakozott a szelektíven gyűjtött műanyag
zsák, addig az egyik legrégebbi utcánkban összesen talán három helyen láttam
ilyen zsákokat. Ez adódhat abból is, hogy
az ott élők környezettudatosabban már
nem is vásárolnak műanyag csomagolásos termékeket.
Úgy gondolom, minden háztartásban
kell lennie egy olyan helynek, ahol ezek
a zsákok elférnek, hogy szelektíven gyűjthető legyen a papír és műanyag hulladék.
A nagyobb mennyiségű, nehezebben
tárolható ilyen típusú hulladékok elhelyezésére továbbra is rendelkezésre állnak a
hulladékgyűjtő szigetek.
Arra buzdítunk mindenkit, hogy átgondolva a lehetőségeit, éljen a papír és műanyagok szelektív gyűjtésének lehetőségével, és a következő alkalommal már
lényegesen több ilyen jellegű zsák álljon
a kukák mellett a gyűjtési napokon.
Dr. Bogár István
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

2016. április 22-én 16.00 órától várjuk a Tisztelt Lakókat a Föld Napjára szervezett szemétszedésre. Gyülekező a Polgármesteri Hivatalnál,
kérjük láthatósági mellényt hozzanak, minden más segédeszközt az
önkormányzat biztosít! Részletek az önkormányzat honlapján. Együttműködésüket, előre is köszönjük!
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FELHÍVÁS

Farsangi mulatság az Idősek klubjában!

Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.

2016. március 21-én LOMTALANÍTÁST végez.
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
A lom kihelyezhető: az aktuális napon reggel 6 óráig.
Az ingatlanonként kihelyezhető lom maximális mennyisége 3 köbméter.
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

Február 12-én közös farsangi bált rendeztünk a kultúrházban, melyen klubtagjainkon kívül Környe, Tb-újváros, Mentál higiénés klub tagjai és dolgozói is részt vettek.
A szép korúak színes produkciókkal, jókedvvel örvendeztették meg a közönséget,
valamint önmagukat egyaránt. A produkciók után kezdetét vette a bál, benépesült
a táncparkett, mindenki jól érezte magát. Szeretnénk megköszönni Huzl Jánosné
Zsuzsikának, és az Újvárosi klub dolgozóinak, a forgácsfánk készítése és sütésében
való segítségüket. Köszönjük Kutenics Miklósné Marika néninek, Szőke Sándornak,
Tomasik Józsefnek a finom bort ami még jobban fokozta a hangulatot. Külön köszönet azon klub tagjainknak, akik évek óta velünk együtt színesítik műsorunkat
szereplésükkel.
Tótné Magdi

„A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas
legyen a beteg gyógyítására.”

VÉRADÁS

Meghívó!
Vértes László emléke előtt tisztelegve

2016. április 2-án ismét hagyományos
tavaszi Kavicsösvény túra lesz.
Találkozó a Turul-emlékműnél! Túravezető Kisné Cseh Julianna régész, történész főmuzeológus, a Tatabányai Múzeum munkatársa. Útvonal: Turul-emlékmű
– Szelim barlang – Ranzinger Vince (Bányász) kilátó – Magyar Nemzeti Múzeum
Kiállítóhelye, ahol tárlatvezetéssel zárul a túra. Esőnap: április 30. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Március 11-én pénteken
VÉRADÁSRA hívjuk
Vértesszőlős lakosságát
15.00–18.00 óráig
a Közösségi Házba.

Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.

Önzetlen segítségét minden
beteg nevében köszönjük!

Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom
megyei Szervezet
Vértesszőlősi Alapszervezet
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Óvodai hírek

Egyéb februári
népszokások

„Február, február,
Olvadj el hó, siess már!”
Február a farsangi mulatságok ideje.
Minden gyermek nagy örömmel, izgalommal és várakozással készül erre az
alkalomra. A farsangi bál mindig különösen várt esemény az óvodában.
A gyerekek és szüleik jó előre gondolkodnak az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeken. A bátrabbak otthon, házilag
készítik el a megálmodott maskarát –
ezeknek különösen nagy értéke van. Bár
óvodánkban általában mindent együtt
csinálunk, a farsangi bálokat mégis kicsit egyedivé tesszük. A Süni csoport a
maga kedves, megszokott helyén bálozott, még a felnőttek is kivették részüket
a jelmezes megjelenésben.
A Maci- és Katica-gyerekek együtt
szórakoztak a bálon, élvezték a közös
játékokat, táncokat és a már hagyományossá váló farsangnapi mesejátékot,
amelyet a két csoport felnőttjei „állítanak
színpadra”. Idén a magyar népmesék
közül a Három kívánság című gyöngy-

szemet láthatták a gyerekek. Kicsik és
nagyok egyaránt jól mulattak.
A Nyuszi csoportosok délutáni bált
szerveztek, oda várták a családokat.
Remekül mutatott a három felnőtt Shrekrajzfilm ihlette jelmeze és mindenki nagyon jól érezte magát.
A farsang egyik lényeges eleme a télűzés, téltemetés. Ennek
egyik jelképe a „télbanya”
elégetése. A mulatság előtti napokban felöltöztetjük a
banyát az udvaron, megbeszéljük a gyerekekkel a hagyomány mibenlétét. Nem
csoda, hogy a télbanya
égetése izgalmas szokás,
kolompokkal,
csörgőkkel
felszerelve kiabálta minden
kisgyermek:
„Maskarások, bolondok!
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen, aki él!”
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Február 2. – Gyertyaszentelő: a leginkább elterjedt
időjóslás: ha ezen a napon a téli álmából ébredő
medve napos időt talál, és
meglátja a saját árnyékát,
akkor visszabújik, mert
még hosszú lesz a tél.
Február 3. – Balázs napja: Szent Balázs a diákok
patrónusa. Hagyomány e
napon a „Balázs-járás”, amikor házról
házra járva toborozzák a diákokat az
iskolába. Február 6. – Dorottya napja:
kedvelt nap farsangi mulatság tartására.
Február 14. – Bálint napja: a tyúkültetés
napja. Ilyenkor raknak fészket a verebek
is. Először szólalnak meg a madarak.
Bálint a szerelmesek napja is. Február
19. – Zsuzsanna napja: A megfigyelések szerint ekkor szólal meg a pacsirta,
melynek éneke a tavasz közeledtére utal.
Február 24. – Mátyás napja: azt tarják,
ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget,
ha viszont nem talál, akkor csinál. Azaz

hirtelen időjárás változást vártak ettől a
naptól. Egyes vidékeken azt tartják, hogy
a Mátyás-napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
Óvodánkban Kutenics Kinga szervezésének jóvoltából tovább folytatódott a
korcsolyázás a tatai fedett pályán. Minden csoport vállalkozó szellemű gyermekei részt vehettek a programban. Az önkormányzat biztosította hozzá a kisbuszt
és az utaztatási költségeket, amit ezúton
is nagyon köszönünk!
A Samufalvi Óvoda gyermekei
és dolgozói nevében: Tatárné Gőgh Ildikó

Felhívás
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás – amelynek Vértesszőlős is tagja
– legutóbbi ülésén TDM szervezet létrehozásáról fogadtak el határozatot az
érintett önkormányzatok.
A Turisztikai Desztináció a helyi, turisztikai
értékeket felkutató és a látogatókat vonzó falusi turisztikai lehetőségeket ötvözi a
megnyíló pályázati lehetőségekkel. Ebben a
szervezetben kínál aktív részvételi lehetőséget a település falusi turizmusban lehetőséget látó vállalkozói rétegének a Tatabányai
Többcélú Kistérségi Társulás. Az önkor-

mányzatok, döntésük alapján, a pályázati
lehetőségek, és a közös turisztikai érdekvédelem kihasználása érdekében önálló nonprofit kft.-t kívánnak létrehozni. A Nonprofit
kft. tulajdonosi körének kialakítása, és az
információk átadása érdekében hívjuk és
várjuk a helyi érdekelteket a Fórumra. Helyszín: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal. Időpont: 2016. március 9, 17.00 óra.
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
felkérésére, az előkészületek szakmai támogatását a Vértes Agorája végzi.Részvételi szándékát kérjük, jelezze a feher.peter@
avertesagoraja.hu e-mail címen.
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Iskolai hírek

Irány az űr!

Itt a farsang!
Február 5-én rendeztük meg a Közösségi Házban a hagyományos iskolai
farsangot, melyet az alsó tagozatosok
jelmezes felvonulása nyitotta.
A csoportos kategóriát a másodikosok
nyerték, akik ceruzáknak öltöztek, és
igyekeztek beszínezni az egész világot.
A harmadikosok Veresegyházi Asszonykórus című produkciója második helyet
ért, az elsősök a cirkusz világát idézték
a színpadra, míg a negyedikesek vidám „smile” jelmezekben vonultak fel.
A szokásokhoz híven az egyéni indulók
rendkívül ötletes maskarákat mutattak
be: a legsikeresebb a szalmabábú, a
kakukkos óra, a robot, a kaszás, a denevér, valamint a pantomimművész volt.
Következett a végzősök palotás tánca,
mellyel egyúttal a felső osztályosok ren-

dezvénye kezdődött. A hagyományoknak megfelelően itt már a csoportos
produkciók domináltak: az ötödikesek
Hungary Got Talent világát varázsolták
a színpadra, a hatodikosok minyonoknak öltöztek, a hetedikesek a Wellhelo
együttes „Apuveddmeg” című számát
mutatták be. A 8. osztály a 70-es 80as évek hangulatát idézte fel. Ez utóbbi
produkció érdemelte ki az első helyet.
Idén a tanárok is külön produkcióval készültek, Michael Jackson Thriller című
videoklipjét vitték színpadra. Természetesen nem maradt el a zsákbamacska,
a tombola, a sok-sok zene és tánc sem.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség
tagjainak, hogy az idei évben is egy jó
hangulatú farsangot rendeztek tanulóinknak!
Szűcs Imre

Február 19-én az 5. és 6.
osztályosok Budapestre
látogattak a Millenárisra,
ahol az űrkutatásról nyílt
kiállítás. A tárlat a kezdetektől a mai napig mutatja
be az űrkutatás történetét, sok-sok érdekességet
tárva az érdeklődő látogatók elé.
Rengeteg kuriózumot megtudhattunk az asztronauták
különleges világáról: megismerkedhettünk az ételeikkel, az űrbéli WC-k használatával, megérinthettünk egy igazi holdkőzetet, megnézhettük az űrhajók belsejét. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatták, milyen érzés, amikor egy űrhajó vadul pörögni kezd
az űrben (gyengébb gyomrúaknak nem igazán ajánlott program), hogyan kell javításokat végezni az űrben az űrhajó külső részein, szimulátor segítségével landolhattak
egy űrsiklóval, sőt, egy vadászgépet is vezethettek virtuálisan. A legutolsó teremben
egy filmvetítés az űrkutatás jövőjét vázolta fel, melyből megtudhattuk, hogy a tudósok
következő fontos célja embereket juttatni a Marsra. Persze az emberi képzelet itt sem
ismer határokat, hiszen némely kutató már azt is megálmodta, hogyan fog működni
egy közvetlen internetes kapcsolat a vörös bolygóval.
Reméljük, hogy tanulóink sok érdekes információval gazdagodtak a kiállításon, s
talán egyszer közülük is részese lesz valaki az emberiség nagy kalandjának: az űrkutatásnak!
Szűcs Imre

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2015. évben 349 684 forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2015. 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

8

9

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is elektronikai hulladék, valamint papírgyűjtést szervez az alábbi időpontokban:

Elektronikai hulladék gyűjtése: március 16. szerda és 17. csütörtök
Ezeken a napokon iskolánkba (gyógyszertár felőli bejárat) várjuk a használaton kívüli,
működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikai hulladékokat nem áll módunkban címről/háztól elszállítani! A felajánlott eszközöket, gépeket a hátsó bejárat előtti területre szíveskedjenek
elhelyezni (legkésőbb csütörtök estig). A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral együtt
szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így veszik át. Az elszállításról az EU
szabványnak megfelelően gondoskodunk.

mellett a klasszikus indiai húros hangszer, a szitár volt.
Véget ért a Nemzeti Művelődési Intézet
által koordinált Kulturális közfoglalkoztatási program III. üteme. Itt szeretném
megköszönni a résztvevők eddigi munkáját – Ballabás Andrea, Eszlári Erika és
Komlósy Marianna az iskola, az óvoda,
a Könyvtár, a Tájház, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és természetesen
a Közösségi Ház programjait segítették.

Lehetett a feladat napi nyitva tartás, ovis
úszás vagy éppen ovikori, iskolai csoport
kísérése vagy egész hetes tábor, Közmeghallgatás vagy több szerdán át zajló
Sütiház, vasárnap esti Nyugdíjas Klubos
rendezvény, karácsonyi ünnepség vagy
kiállítás megnyitó, játszóház, adminisztráció vagy éppen Tájház takarítás – mindenben számíthattunk rájuk. Reméljük, a
program folytatódik és újra sorainkban
köszönthetjük őket!

Márciusi naptárunk

Papírgyűjtés: április 13. szerda 14.00-17.00 óra között. Helyszíne: Tűzoltószertár

Március 5. szombat 17.00 óra

Pátria Faluközösségi Egyesület Közgyűlése

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

Március 10. csütörtök 17.00 óra

Közmeghallgatás

Március 11. péntek 12.00 óra

Március 15-ei ünnepi megemlékezés

Március 11. péntek 15.00 órától

Véradás

Március 18. péntek 19.00 óra

Hangfürdő

Március 22. kedd 14.00 óra

Húsvéti játszóház – SZNÖ

Március 25. péntek

Színházlátogatás: Thália Színház – Boeing, Boeing

A Közösségi Ház hírei
A február a farsang és a tervezgetés
jegyében telt a Házban.
Gondos előkészületek, a palotás és
osztályprodukciók délelőtti próbái után
farsangolt az iskola alsó és felső tagozata, majd az Idősek Klubja ünnepelt telt
házzal, fergeteges, jelmezes fánkpartival. A már hagyományosnak mondható
húshagyókeddi Farsangtemetés is nagy
sikerrel zajlott – mind a Tájháznál, mind
a Közösségi Házban zajló események
sok érdeklődőt vonzottak – köszönet
az Aszúszemek egyesület tagjainak a
komoly szervező munkáért, lebonyolításért, vendéglátásért.
A 2016-os év tervezése is megkezdődött: vezetőségi ülésre ültek össze a
Nyugdíjas Klub, a Pátria,az Aszúszemek,
a Hegyközösségi Egyesület tagjai és a
Civil kerekasztal is folytatta a januárban
megkezdett munkát. A kistérséget egyre
jobban megismerve bátran állíthatom,
kevés olyan szomszédos település van,
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ahol ilyen sok rendezvény és ennyire színes programkínálat várja a lakosokat.
A hónap végén például különleges
hangszerek, különleges hangzások világába látogathattunk el Kőrösi Gábor
Hangfürdőjén. A koncert soráninstrumentális saját szerzemények, improvizációk, valamint vokális feldolgozások
hangzottak el a varázslatos XXI. századi
ütőhangszer, a handpan segítségével.
A koncert különlegessége volt, hogy a
három eltérő hangolású Caisa handpan
egyszerre szólalt meg. A teltházas est
kuriózuma a varázslatos tibeti hangtálak

Könyvtári hírek
Folytatódik számítógépes tanfolyamunk
Februárban telt házzal, azaz 22 lelkes nebulóval elindult a
Net-nagyi 2.0. Skrován József tanár úr az iskola számítógép
termében immár két csoportban – kezdő és haladó tempóban - oktatja az érdeklődő tanulókat. A tanfolyam továbbra
is ingyenes, a programot a Vértesszőlősi Önkormányzat és
a Megyei Könyvtár közösen finanszírozza. Reméljük, segíthetünk egy új, digitális világ feltérképezésében, lehetőségeinek kiaknázásában – legyen az a családtagokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás,
sikeres regisztráció egy üdülési pályázaton vagy egyszerűen csak egy jó recept!

2016-os rendezvényterveink
Célunk, hogy minden korosztállyal sikerüljön megismertetni és megszerettetni a könyvtár
világát. Ennek fényében idén a gyerekeket a Zsebsün zenekar koncertjével, és Szerencsi Edina Az elvarázsolt könyvtár című olvasás népszerűsítő foglalkozásával, a felnőtt
korosztályt író-olvasó találkozókkal várjuk. Idén a Megyei Könyvtár közreműködésének
köszönhetően Nyáry Krisztián, Lackfi János vagy Fejős Éva lehet a vendégünk.

Olvasnivaló
Folyamatosan bővülő könyvkínálatunk mellett a következő folyóiratokkal várjuk az érdeklődőket: Praktika, Csodakert, Minimax magazin, Story, Nők Lapja, Bravo, National Geographic.
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Lencse fözelék
sült virsli
2016.03.08
Kedd
Tarhonya
leves
Kelkáposzta
fözelék
sertéspörkölt

Rántott sajt
rizs
2016.03.07
Hétfő
Daragaluska
leves
Húsos
makaróni

Főétel

10. hét
Leves

Főétel

Gulyás leves

Csütörtök

2016.03.10

Zöldségleves

Cigánypecsenye
hasábburgonya

Májgaluska
leves
Zöldborsó
fözelék
vagdalt

Zöldborsó
leves
Rántott szelet
gombás rizs

Leves

Főétel

Burgonya
pogácsa

Babgulyás

Csütörtök

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

Szerda

Kedd

Hétfő

2016.03.24

2016.03.23

2016.03.22

12. hét

2016.03.21

Fahéjas csiga

Párizs szelet
rizi-bizi

Köménymag leves
betéttel

Péntek

2016.03.25

Kacsasült
hagymás tört
burgonya

Erőleves
sajttal
Sült csirkecomb
majonézes
burgonya

2016.03.18
Péntek

2016.03.17
Csütörtök

Főétel

2016.03.16
Szerda

Húsleves
gazdagon

2016.03.15
Kedd

Krumpli leves

2016.03.14
Hétfő
Leves

11. hét

850

Sült oldalas
tört burgonya

Karfiol leves

Péntek

2016.03.11

Csirkepörkölt
tészta

Sárgaborsókrém
leves

Marha gulyás
leves

Túros batyú

2016.03.04
Péntek

2016.03.03
Csütörtök

Tejfölös tokány
Túró gombóc
tészta

Lebbencsleves

Szerda

2016.03.09

Resztelt máj
főtt burgonya

Csontleves

2016.03.02
Szerda

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

Gomba leves

Tojás leves

Leves

2016.03.01
Kedd

2016.02.29
Hétfő

9. hét

850



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub tájékoztatója
a 2015. évi tevékenységéről
Szeretettel köszöntöm kedves klubtársaimat, kedves olvasóinkat, érdeklődőinket a 2016-os év kezdetén.
Röviden szeretném önöket tájékoztatni
az előző év tevékenységéről. Klubunk
14. éve működik a Közösségi Ház klubjaként, a Ház kulturális munkatársának
közreműködésével, támogatásával. Jelenlegi taglétszámunk 149, vezetőségi
tagok száma 11 fő. Sajnos az évek során
sok kedves tagunkat elveszítettük és az
egészségi állapotuk változásával már
többen nem tudnak részt venni programjainkon. Szeretnénk, hogy a „friss”
nyugdíjasaink megismernék programjainkat és többen jönnének közénk. Mi
szeretettel várjuk őket!
Klubunk éves terv alapján működik
(időnként némi változtatásokkal) figyelembe véve az intézményi és más civil
szervezetek programjait és azok rendszeres résztvevői és segítői vagyunk. A programok szervezésénél figyelembe vesszük
a tagok igényeit, igyekszünk olyan programokat szervezni, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozási
lehetőséget.
Továbbra is legfontosabb feladatunk a
közösségi szellem megtartása, a baráti
kapcsolatok elmélyítése, az egymásra figyelés és szükség szerinti segítségnyújtás. Fontosnak tartjuk hagyományaink
megőrzését, továbbadását, környezetünk
védelmét, a kikapcsolódás, a kulturált
szórakozás és az ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtését.
Jól alakultak kapcsolataink az önkormányzattal, azok vezetőivel, a hivatal
dolgozóival, az intézményekkel, a civil
szervezetekkel, a tatai nyugdíjas klubbal.
A kapcsolatok megőrzésére és erősítésére igyekszünk a továbbiakban is.
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Rendezvényeink
Hagyományos ünnepeinket – évi 4 alkalommal – megtartjuk műsorral, vacsorával és zenés szórakozással. (nőnapszületésnap, anyák-apák napja, idősek
napja, karácsony) Ezen kívül kirándulásokat, gyógyfürdőzéseket, színházlátogatásokat, egészségügyi programokat
is szervezünk, és rendszeresen részt
veszünk a községi, intézményi és a civil
szervezetek programjain.
Továbbra is működik a jótékonysági
kötő szakkörünk az Idősek Klubjában,
szerdai napokon 9 órától Ocskay Józsefné vezetésével. A jó hangulatú délelőttökön nagyon sok szép és hasznos dolgot
készítenek a szorgos kezű hölgyek. A sok
szép holmi a „Mesterkezek” kiállítás után
elajándékozásra kerül. Várjuk a kézimunkázni vágyó és szerető hölgyeket és szívesen elfogadjuk a „fonal-adományokat”.
A női kondicionáló torna is folyamatosan
működik az iskola tornaszobájában. Ibolyáné Katika várja a tornázni vágyókat
(hétfő és szerda 17 óra)! A „Foltvarrók” is
csodálatos dolgokat készítenek Ferencziné Rózsikánál minden pénteken!
A klub működése, a programok megvalósítása csak közös összefogással lehetséges. Hálásan köszönöm a vezetőségi
tagok önzetlen munkáját a klubvezetői
munkám maximális támogatását és mindazok segítségét, akik rendszeresen részt
vesznek feladataink megoldásában.
A tagság nevében köszönetemet fejezem ki az önkormányzat támogatásáért,
úgy értékelem, hogy a mi vezetőink figyelnek ránk, törődnek velünk, igazán „idősbarátok”. Külön köszönet azért, hogy mozgáskorlátozott tagjainkat hozzák-viszik a
rendezvényeinkre. Köszönöm az egyéni
adományokat, az egyénileg készített kará-

csonyi ajándékokat és az év közbeni kedves „meglepetéseket”. A szereplésekért is
hálás köszönetemet fejezem ki.
Az idei év programját részben összeállítottuk. Sajnos az áprilisra tervezett
Országos Kulturális rendezvényre – Balatonfüredre – nem sikerült bekerülnünk
szálláshiány miatt. Két 3 napos programot próbálunk megszervezni Sopronba
és Cserkeszőlőre, június és szeptember
hónapra, ezen kívül fürdést, kirándulást
is szervezünk, a jelentkezések időpontjáról mindenkit értesítünk. Programjainkhoz
továbbra is kérjük segítségeteket, részvételeteket, kívánom, hogy jó egészségben,
„fiatalos” lendülettel működjünk együtt!

2015. évi pénzügyeink
Bevétel: 2014. évi maradvány 104.426
Ft, 2015. évi önkormányzati támogatás
250.000 Ft, Közösségi Ház támogatása 50.000 Ft, 2015-ös tagdíj, adomány,

hozzájárulás 302.610 Ft. Összes bevétel: 707.036 Ft. Kiadás: 4 nagy rendezvény – (ebből 3 vacsorával, 1 batyus), 1
nagy rendezvény a tatai nyugdíjas klubbal. Vacsorák 291.336 Ft, zenedíj 78.000
Ft, takarítás 50.000 Ft, „Élet az Éveknek”
tagdíj 4.700 Ft, névnapi lapok 7.000 Ft,
nyolcvanévesek ajándéka 8.000 Ft, ajándék főzőknek 7.500 Ft, irodaszer 20.000
Ft, takarítószer 20.000 Ft, virág, koszorú
17.500 Ft, beteglátogatás 8.000 Ft, kirándulási költség 70.000 Ft. Összes kiadás:
582.036 Ft. Takarék Szövetkezetben van:
125.000 Ft (ebből szeretnénk az áprilisi
rendezvényt részben megoldani.)
Tisztelettel kérünk benneteket, hogy az
ez évi tagdíjat, ha lehetséges szíveskedjetek az első negyedévben befizetni – március 31-ig. Tagdíj: 1.800 Ft.
Köszönöm előre is az együttműködéseteket!
Busch Józsefné klubvezető

Hagyományőrző vidám, családi
télbúcsúztató délután a Tájháznál
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc

Egyesület hagyományőrző rendezvényét a Farsangzáró, téltemető mulatságot húshagyó kedden – február 9-én
tartották.

A Közösségi háznál gyülekezők jelmezekbe öltözve, majd dudaszós, hangos felvonulással, kerülték meg a templomot, és
érkeztek meg a Tájházhoz. A Tájház udvarán a Zimozeleny Asszonykórussal együtt, énekszóval, vidámsággal búcsúztatták a telet siratóasszonyokkal, tréfás népi rigmusokkal. A gyerekek készítette kiszebabákat, és a gondűző cédulákat elhelyezték a felállított kiszebábon. Ezt
követően elégették a télbanyát, közben kerepeltek, az iskolások népi kikiáltókat verseltek.
A Közösségi Házban kínálással egybekötött táncházzal zárták a farsangi időszakot. Az iskolai
Ogyevacska néptáncosai nyitották meg a táncházat, melyet aztán Jakab András néptánc pedagógus vezetett. A gyermekek és a felnőttek egyaránt vidáman vettek részt a körtáncokban.
A talpalávalóról Kurdi Gábor dudás gondoskodott. Sok tréfa, kacagás szakította meg a táncolást a gyermekek nagy örömére.
Aszúszemek Néptánc Egyesület
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Turul-Túra hátulról
A VSE Természetjáró és Túra Szakosztálya február
20-án tartotta első túráját.
9 órakor gyülekeztünk a Tájház előtt. 6 fős kis csapatunk
várakozással telve indult el a Kő-hegyen lévő emlékműhöz
– melyet „hátulról” közelítettünk meg a Kovács hegy – Csemetekert érintésével. A Turul madárhoz érkezve egy kis
előadást hallhattunk a madár történetéről. Szendvicseink
elfogyasztása után kellemes meglepetésben volt részünk,
túravezetőnk jóvoltából finom forralt bor került a poharainkba – koccintás és a bor elfogyasztása után elindultunk.
A Turul tanösvény érintésével megnéztük a Szelim barlangot, majd a Ranzinger Vince Kilátót. Az edzettebb túra
társaink a kilátó tetejéről nézték meg a hegy alatt elterülő
várost. Szerencsére a nap is kisütött és tökéletes látványban volt részünk. Úgy döntöttünk, hogy a kilátótól a meredek hegyoldalon ereszkedünk
le, ami több szempontból is merész vállalkozásnak bizonyult, mivel az előző napokban
rengeteg eső esett. Cserjékbe és a fák ágaiba kapaszkodva sikerült szerencsésen leérkeznünk a hegyoldalról. Következő állomásunk a János forrás, melynek megtekintése után
hazafelé vettük az irányt. Nagyon jól éreztük magunkat, kellemesen elfáradtunk és várjuk
a következő, március harmadik szombatján a Bundschu kúthoz vezető, szalonnasütéssel
egybekötött túrát. Szeretettel várunk minden túrát, kirándulást kedvelő érdeklődőt.
Ress Mária

Református Böjti esték
(Gyülekezeti ház, Gagarin u. 10)
Március 2. szerda:
A kocka alakú gyümölcs - interaktív előadás
Előadó: Szabó Ákos, szoftver-fejlesztő informatikus
Téma: Milyen fejlődés előtt áll az informatika a következő 30 évben, és ennek milyen
mellékhatásai, milyen társadalmi, lélektani, erkölcsi következményei lesznek.

Március 16. szerda:
Einstein hagyatéka - interaktív előadás
Vendég: Dr. Szeidemann Ákos, az Eötvös József Gimnázium fizika-kémia szakos tanára.
Téma: Hol tart ma a fizika fejlődése? Hogyan befolyásolja a tudomány a
gondolkodásunkat? Vannak-e közös pontok a modern fizika és a vallás között?
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MEGHÍVÓ
1848-49-es megemlékezésre
és emlékműavatóra
A Pátria Faluközösségi Egyesület, Vértesszőlősi Római Katolikus Plébánia, valamint a Vértesszőlősi Református Mis�sziói Egyházközség,a szervezésében.
A Vértes László Parkban felállított kopjafa áthelyezésre került az Ady Endre utca
melletti parkosított területre a temetőnél.
E mellé építi meg az egyesület Fieba József Bánhida-Szőllősi plébános emlékművét, aki az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc – mondhatjuk – vezetője
volt községünkben.

Fieba Józsefről röviden
1819-ben született a Felvidéken egy Alsókorompa nevű községben. Gimnáziumi tanulmányait Esztergomban végezte
eminensként. 1845-ben Szentelik fel katolikus pappá. 1848-ban helyezik a mi
vidékünkre: Bánhida-Szőllősi plébánosként. Szlovák nemzetisége ellenére nagy
pártfogója volt a magyar szabadságharc
eszméjének. Ránk maradt iratok szerint
saját pénzen katonát szerelt fel és fizetett, széles körben gyámolítója volt az
elesetteknek és árváknak.
1849 júliusában kihirdeti a templomban a Habsburg ház trónfosztásáról szóló – Kossuth nevével jegyzett – Függetlenségi nyilatkozatot, ami miatt bujdosni
kényszerült. Pap társaival együtt elfogták
és Nagyigmándon megbotozták. Ezt követően Pozsonyba szállították, ahol több
évi várfogsággal büntették. A börtönéveket Olmützben, majd Josefstadtban
töltötte, ahonnan végül 1852 augusztusában szabadult. Győrbe költözött, mert
a papi hivatástól eltiltották. Itt nyelvtanárként kereste a kenyerét, mígnem 1860-

ban mégis sikerült egyházi feladatot
kapnia: Szárföldén lett káplán, ahol is
1865-ig teljesített szolgálatot. Ebben az
időben ismerkedhetett meg későbbi feleségével Szalánczy Ágnessel, akivel közös leánygyermekük is született.
1867-ben Jókai Mór felszólalt érte a
képviselőházban, kéri kártalanítását az
elvesztett vagyonáért és életpályájáért. Ennek a beadványnak a kimenetele
nem ismert, mert az anyag továbbítva
lett ügyintézésre Vallás és Közoktatási
Minisztériumhoz, melynek irattára a XX.
században megsemmisült.
Minden esetre Fieba 1880-ban elnyerte a Győr megyei levéltár levéltárosi címét, ahol aztán haláláig dolgozott. Nevéhez fűződik a levéltár rendszerezésének
megkezdése, bár az egyre növekvő iratanyag újabb és újabb helyiségeket és
ezzel együtt nagyobb munkát is igényelt.
Leányából Izabellából tanárnőt nevelt.
Halálát közeledni érezvén tért át a református hitre és házassággal szentesítette élettársi kapcsolatát.
1893. november 16-án májrák következtében elhunyt. Győrben temették el,
de sírja már nem fellelhető!
Emlékét Bánhidán és Szárföldén is
őrzik, személye előtt tisztelegnek a március 15-ei megemlékezéseken. Elérkezettnek gondoltuk hát az időt arra, hogy
végre községünkbe is „hazatérjen” és
neve újból a köztudatba kerüljön.

Kérjük, vegyen részt az új emlékmű
felszentelésén és megemlékezésünkön
2016. március 15-én, 11 órakor
az Ady Endre utcai parkban!
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Hoş geldin Türkye’ye!
(Isten hozott Törökországban!)
Interjú sorozatunk most következő
beszélgetésének ötlete az Idegenvezetők Világnapja kapcsán jutott
eszembe.
Zoltánfi Zsuzsa írása

A legvonzóbb munkák egyike az idegenvezetés. A külső szemlélő számára
– felszínesen nézve – ez egy irigylésre
méltó munka, de ha egy kicsit is jobban
belegondolunk, rájövünk, hogy hatalmas
felelősség nehezedik a vállára annak, aki
felnőttek, idősek, fiatalok és gyerekek
idegenvezetését vállalja magára, egy
számukra idegen országban. Aki ezt a
pályát választja, annak bírnia kell a terhelést. Felkerestem Valusek Viktóriát, aki az
év nagy részét Törökországban tölti – az
egyik legnagyobb magyarországi kiutaztató cég idegenvezetőjeként –, hogy egy
kicsit beszélgessünk.
Hogy kerültél Törökországba?
Iskoláim elvégzése után a hazai turizmusban kezdtem el dolgozni. Hét éve
kaptam egy felkérést idegenvezetői
munkakörbe, Törökországba – mivel szeretem az egzotikus kultúrákat, a kihívásokat – örömmel elfogadtam és azóta is
minden évben tavasztól őszig ott várom
a magyar utazóközönséget.
Törökország melyik részén dolgozol?
A Földközi-tengeri régióban, ami földrajzi
adottságait tekintve egyaránt rendelkezik homokos, aprókavicsos, kavicsos,
valamint sziklás partokkal, sík területekkel és csodálatos hegyekkel. Kemer-ben
mely a Taurus-hegység lábánál fekszik.
Antalya-ban ami Antalya tartomány székhelye és a „Földközi-tenger gyöngye”,
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Belek-ben ahol a golfozás szerelmesei
is kiélhetik e sport iránti vágyaikat. Sideben, melyet az ókori görögök alapítottak,
itt látható Apollón temploma és a Toroshegység alatt található Alanya-ban, ami
egy kis ékszerdoboza ennek a régiónak,
melyet egy sziklafal választ ketté, a tetején egy hatalmas várfal (kale) vonul amelyet Alaaddín Kejkubad Szulejmán Szultán építtetett a Szeldzsuk Birodalomban.
Ennyi év alatt sikerült már megtanulnod
törökül?
Első sorban angolul beszélek, de már a
török is egész jól megy, persze amikor
itthon vagyok időm nagy részét, az ismereteim bővítése mellett, török nyelvtanulással is töltöm. Érdekes tudnivaló, hogy
a magyar alapszókincsből körülbelül 300
szó török eredetű, melyek többségét az
Oszmán Birodalom virágzása alatt vehettünk át a török nyelvekből.

Vannak érdekes történeteid?
Igen. Nagyon sok kedves emlékem van,
bár az is igaz, hogy vannak kellemetlen
percek is, de most inkább a kedvenc történetemet mesélem el.
Egy fiatal nászutas pár minden vágya
az volt, hogy delfinekkel úszhassanak,
ezért befizettek egy ilyen fakultatív programra. Amikor az úszás elkezdődött, a
pár hölgy tagjához nem lehetett a delfint
odacsalogatni, még a kedvenc halcsemegéjével sem. Az idomár megkérdezte
a hölgyet, hogy nem állapotos-e? Nevetve válaszolt, hogy nem tud róla. Az
idomár viszont komolyan azt tanácsolta menjenek el orvoshoz, mert a delfin
hangfrekvenciája az ultrahang tartományba esik, ennek köszönhetően megérzi, ha baba van a pocakban és ezért
nem úszik oda. Másnap a pár elment a
helyi orvoshoz, aki megerősítette, hogy a
hölgy valóban állapotos. Így egy delfintől
tudták meg elsőként a jó hírt, hogy szülők lesznek. Számukra ez az utazás egy
örök emlék maradt.
Találkoztál már vértesszőlősi utasokkal
is?
Természetesen, már sokan utaztak falumbeliek is, akiket külön örömmel fogadtam és jól esett a hosszú távollét
után hazai híreket hallanom.

nyáron a 32 fokot is. Mindenki megtalálja
a neki tetsző programot, az is, aki csak
kikapcsolódásra vágyik vagy esetleg az
extrém sportokat szereti és az is, aki az
ország kultúráját szeretné megismerni.
Nem utolsó sorban ár érték arányban az
egyik legkedvezőbb úti cél.
Köszönöm a beszélgetést! További jó
munkát!

Görüşürüz!
(Viszontlátásra!)
Törökország állam, mely területének
3 százaléka Európában, nagyobbik
része pedig Ázsia délnyugati részén
fekszik. Az országot 4 tenger határolja, a Földközi-, Égei-, Fekete- és
Márvány-tengerek. Fővárosa Ankara,
de a legtöbben Istanbulban élnek.
Lakossága kb. 70 millió fő. Éghajlatát
tekintve a mediterrán övhöz tartozik.
Főbb jellemzői az enyhe tél, forró
nyár, kevés csapadék. Törökország
kultúrája igen színes és sokrétű, köszönhetően az oszmán múltnak, a
kultúrák keveredésének és az iszlám
tradícióknak. A török kultúra ma a
„kelet” és a „nyugat” egy igen érdekes és bonyolult keveréke.

Miért ajánlanád Törökországot utazási
célként?
Törökország híres a vendégszeretetéről.
A törökök nagyon szeretik a magyarokat, „arkadas”-ként tekintenek ránk, ami
barátot jelent. Szívesen fogadnak mindenkit finom ételekkel, szórakoztató esti
programokkal, fergeteges hangulattal
próbálnak hosszabb maradásra és mielőbbi visszatérésre bírni mindenkit. De
az is mellette szól, hogy a Földközi-tengernek ez a gyönyörű mediterrán része
biztonságos, családbarát, a tenger eléri
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Disznóvágás és Torosbál
Vértesszőlősön
Pátria Faluközösségi Egyesület
2016. január 30.
A szombat hajnal talán nem volt igazán csípős, télies, viszont így is kissé
kellemetlen volt az indulás 5.30-kor…
A „vágóteam” csak akkor engedett fel
korai álmosságából, amikor megitta
a fogópálinkát a mit sem sejtő áldozat felett. Azután végül is ez maradt
az összes dolga is, mert az összeszokott bokodi csapat – a sajátja mellett - szakszerűen és szenvedés nélkül
prezentálta nekünk is a 150 kilogrammos sertést – holtan! Bizony 7 órára
járt az idő, mikorra visszaérve elkezdődhetett a perzselés a Tájháznál.
A csapat másik fele eddigre már forralta a vizet a katlanokban és előkészítette
az összes eszközt, így már nem lehetett
akadálya a kezdésnek. Néhány érdeklő-
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dő figyelő tekintete mellett folyt a munka s délre már a zsírszalonna is kisült.
A hurkatöltés kicsit elhúzódott ugyan, de
15 órára már a takarításon túl lévén vonultunk átmeneti pihenőnkre, miközben
egy másik helyszínen ekkor kezdődött
csak az igazi sürgés-forgás: A megerősített konyhás csapat keze alól sorban
kerültek ki a finomabbnál finomabb toros ételek: A káposzta, a sült hurka és
kolbász, valamint a friss sült hús.
Az esti bálon visszatérő zenész barátunk Kummer Tibor szolgáltatta a talp alá
valót, az utólagos visszhangok alapján
remekül! Este 20 órától hajnali 4 óráig
szünet nélkül játszotta a jobbnál jobb
slágereket! Csak annyi időre sikerült belefojtani a szuszt, míg lebonyolítottuk a
tombolahúzást.
A díjakat a 2 fődíjon kívül – melyet
az egyesület saját erőből szerzett be –

Valcz Róbert méhész, Dr. Bogár István
és felesége, valamint Török Csaba és
felesége ajánlotta fel. Köszönjük! Fődíjunkat – az élő kismalacot – Jenei Zoltán nyerte, míg plüss másával a Krajczár
család gazdagodott.
A gazdag programmal teli nap végül
vasárnap hajnali 4 órakor ért véget, s
amellett, hogy a csapat majd 24 órát talpon volt, mindannyiunk nevében mondhatom: Nagyon jól éreztük magunkat mi
is és jövőre biztosan folytatjuk!
Támogatóink voltak még: segédeszközök vásárlásánál – Scsibrán Zoltán.
Az asztali savanyúságok felajánlásában
– Jeneiné Milka néni. A főzéshez szükséges tojásmennyiség biztosításában
– Erdélyi Zoltán. A gyorsabb munkavégzést ösztönző helyi borok és a pálinka
felajánlásában – Kovács István, Dobsa

Attila, Biczó Sándor, Nagy Csaba. A Tájháznál a 380 V áram biztosításában – Ritócz László. Mindegyiküknek köszönjük
a felajánlásokat!
Nagy segítségünkre voltak továbbá
a program lebonyolításában munkájukkal és saját eszközeik kölcsönzésével: Bartal Vilmosné, Szelényiné Pátrovics Tünde, Scsibrán Zoltánné, Pátrovics
Miklósné, Törökné Pátrovics Erika, Balázs Zsuzsanna, Kutenics Gáborné, Kovács István, Nagy Csaba polgármester úr,
Mezőfi Tibor, Dobsa Attila, Rakó László,
Magyar Imre, Scsibrán Zoltán, Dr. Bogár
István, Biczó Sándor, Török Csaba. Köszönet érte!
Reméljük mindenki jól érezte magát és
jövőre is vendégül láthatjuk Önöket!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Sporthírek és sportesemények
A közelmúltban a karatecsapat Adonyban volt egy barátság kupán, ahol Hufnágel Hanna
10 éves korosztályban, Kata második helyezést, Harmati Alexandra 17 éves korosztályban
Kata harmadik helyezést ért el. Gratulálunk!
ASZTALITENISZ mérkőzések SPORTCSARNOK
03.27. 9 óra
04.02. 10 óra
04.09. 10 óra
04.23. 10 óra
04.30. 10 óra
05.28. 9 óra

HÚSVÉT KUPA
MEGYEI VERSENY
VSE II. – VÁRPALOTA
NB III
VSE I. – VÁCI-REMÉNYSÉG
NB II
VSE I. – ESZTERGOM
NB II
VSE II. – DUNAÚJVÁROS
NB III
SAMU KUPA
KARATEVERSENY

LABDARÚGÁS SPORTPÁLYA – MEGYEI I. o.

03.26. 15.00 óra
13.00 óra
04.09. 16.00 óra
14.00 óra
04.23. 16.00 óra
14.00 óra
05.07. 17.00 óra
15.00 óra
06.04. 17.00 óra
15.00 óra

OÁZIS A BŐRNEK!
A téli hónapok száraz hidege dehidratálttá,
irritálttá, sérülékennyé teszi bőrünket.
A Csicsókás termékek különleges ápolást
és hosszútávú megoldást nyújtanak,
nemcsak a száraz bőr tüneteivel
rendelkezők, hanem a cukorbetegséggel,
ekcémával, pikkelysömörrel küzdők
számára is. A csicsóka és a kalendula
hatóanyagai javítják a bőr vízmegkötő
képességét, serkentik a hámképzést,
ideálisak a száraz bőr kezelésére.
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 :

VSE – SÁRISÁP
IFI
VSE – NYERGESÚJFALU
IFI
VSE – KECSKÉD
IFI
VSE – BÁBOLNA
IFI
VSE – TATA
IFI
VSE – LÁBATLAN
IFI

03.05. 14.30 óra
12.30 óra

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

.
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• 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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