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Újévi jókívánság

Ballag már az öregedő, megfáradt Esztendő,
vele tart a sok-sok gyermek; mind a tizenkettő.
Van, ki tarka virághaját lenge copfba fogva,
lombot rázva, avart hintve, mások fogvacogva.
Hálát adva a sok jóért, siratva a rosszat,
fogadkozva, hogy jövőre még szebb évet hoznak.
Sorba állnak mindahányan… Január az élen,
s imádkoznak, hogy ölükbe sok boldogság férjen.
S ne csak derű, egészség is, bőség elegendő.
Így köszöntsön minden házhoz be az Új Esztendő!

Békés, sikerekben gazdag
boldog új évet kíván
Vértesszőlős Község Önkormányzata!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS BEVEZETÉSE

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Vértesszőlős Tisztelt Lakosságát,
hogy 2016. év januárjától bevezetjük községükben
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az eddigiekben megszokott heti rendszeres háztartási
vegyes hulladékszállítás mellett, ezen időponttól
kezdődően negyedévente egy-egy alkalommal
külön-külön zsákokba gyűjtve szállítjuk el Önöktől

egyik héten a papírt,
másik héten a műanyag hulladékot.
A tájékoztató levél mellett az első gyűjtést megelőzően eljuttatjuk Önökhöz a gyűjtéshez szükséges
zsákokat, a papír gyűjtésére 3 db 100 literes kék
színű zsákot, a műanyag és fém italos doboz gyűjtésére pedig 3 db 100 literes sárga színű zsákot.
A későbbiek során a felhasznált zsákokkal megegyező darabszámú és színű zsákot helyezünk el
a gyűjtéssel egyidejűleg, mint amennyit az Ön
ingatlanától az adott napon elszállítunk.
Amennyiben több papír vagy műanyag hulladék
keletkezik a háztartásban, és azt átlátszó zsákban
a meghirdetett gyűjtési napokon az erre rendszeresített zsákok mellé kihelyezik, a szolgáltató azt
is elszállítja.
Papírhulladék gyűjtése: kék színű zsákban történik, melybe maximum 25 kg papír helyezhető el. A
kék színű zsákokba újságpapír, prospektus és egyéb
csomagolópapír, valamint kartonpapír gyűjthető. Az
elkülönítetten gyűjtött papír csomagolási hulladék
nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Műanyaghulladék és fém italos doboz gyűjtése:
sárga színű zsákban történik, melybe maximum
20 kg műanyaghulladék helyezhető el. A sárga
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színű zsákokba • üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok •
tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű
csomagolóanyagok) • fóliák, bevásárló szatyrok,
zacskók, fém italos dobozok gyűjthetők.
A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű
csomagolóanyagokat laposra taposva, kupakot
visszatekerve, tisztán szíveskedjenek a gyűjtőzsákba helyezni, annak érdekében, hogy minél
több férjen bele.
A műanyag hulladékok esetében különösen
fontos, hogy csak tisztított hulladék kerüljön a
zsákokba, mivel az újrahasznosítás csak ebben az
esetben lehetséges. A tisztítószeres flakonokat, az
üdítős palackokat, a tejes és joghurtos dobozokat,
valamint az egyéb műanyag hulladékot is csak
tisztára mosva szabad a zsákokba helyezni.
Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható
anyagokat a jelzett szállítási napot megelőző este,
de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig
szíveskedjenek az ingatlanjaik elé kihelyezni.
Kérjük továbbá, hogy a kék illetve sárga gyűjtőzsákokba csak a fent felsorolt anyagokat szíveskedjenek elhelyezni. A kommunális hulladék
ezekbe a zsákokba nem helyezhető (amennyiben
kommunális hulladékot tartalmaz, nem szállítjuk
el), azt változatlan módon és a már megszokott
időben szállítjuk el.

Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700
telefonszámon bármilyen kérdésben
az Önök rendelkezésére áll.

A papírhulladék gyűjtése 2016-ban
az alábbi napokon történik:
2016. február 5.
2016.május 6.
2016. augusztus 5.
2016. november 4.

A műanyaghulladék és fém italos
doboz gyűjtése 2016-ban
az alábbi napokon történik:
2016. február 12.
2016. május 13.
2016. augusztus 12.

megmaradnak, nem szűnnek meg! A szelektív
hulladékgyűjtő szigeteknél kérjük, a konténerekbe ne dobják bele, és a konténerek mellé ne
helyezzék ki a nem oda illő hulladékokat. (pl.:
lomhulladékok, építési törmelékek, szelektíven
nem gyűjthető hulladékok, veszélyes hulladékok,
komposztálható hulladékok, állati tetemek, kommunális hulladékok)!

2016. november 11.
A településen kihelyezett szelek tív hulladékgyűjtő szigetek a házhoz menő zsákos
szelektív hulladékgyűjtés mellett továbbra is

Köszönjük együttműködését,
tegyünk együtt
a tisztább környezetért!

Tájékoztatás a helyi jövedéki adó
bevallásáról és az adó megfizetéséről
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet
követő év január 15-ig együtt teljesíti a
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ezt a kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni,
a 2015-ben előállított párlat után.
A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem
állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Vértesszőlősőn lakóhellyel rendelkező
magánfőzőknek az adófizetési kötelezettséget a Pannon Takarék Bank Zrt. fiókjaiban pénztári befizetéssel, átutalással,
vagy készpénzátutalási megbízáson az
alábbi számlaszámra kell teljesíteni:

jövedéki adó beszedési
számlaszáma: 63300037-11076113
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös sza-

bályairól 2003. évi CXXVII. törvény
63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint:
„magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100
liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen
a magánfőző által végzett előállítása
évente legfeljebb 50 liter mennyiségig; évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a
többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak
és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség
megsemmisítéséről.”
Amennyiben egy háztartásban több
magánfőző él, a meghatározott éves
mennyiségi korlátok szempontjából az
általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
A 2015. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor
hatályos szabályokat kell alkalmazni.
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Falukarácsony

Köszönet a segítőknek, akik
összefogása nélkül nem
valósulhatott volna meg a program

December 19-én délelőtt kellemes időben állította és díszítette fel pár segítőkész szülő, a Pátria Faluközösségi
Egyesület néhány tagja, a polgármester és az önkormányzati képviselők,
valamint a polgármesteri hivatal szakemberei a színpadot és az árusoknak
helyet adó standokat az iskola udvarán.
Délután négy órára minden készen állt: a
tantermekben a gyerekek elfoglalták helyüket a karácsonyi vásárhoz, a felnőttek
pedig az udvaron az árusító standoknál.
A régi épület konyhájában kelt a káposztás lángos, az udvaron sült a gesztenye
és a kolbász, főtt a forralt bor és a virsli.
Paxy Éva igazgató ünnepi köszöntője
után Megas Larissza, 8. osztályos tanuló
lépett a színpadra, két szép karácsonyi dalt
énekelt. Majd három generáció megható
találkozásának lehettünk tanúi: az ovisok,
az iskolások és az asszonykórus tagjai
betlehemest mutattak be. Amikor a kicsik
levonultak a színpadról, a Zimozeleny As�szonykórus egy szlovák és magyar nyelvű
dalcsokrot adott elő karácsonyi dalokból.
Ezután Gedő Attila atya vette át a szót,
köszöntve a betlehemi lángot, mely vándorútja során Gyermelyről érkezett falunkba. Sok család hozott otthonról mécsest, gyertyát, hogy azokat meggyújtva
hazavigye a szeretet melegét. Majd Ben-

csik János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte
Nagy Csaba polgármesternek és Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármester asszonynak
az esztendő során végzett szolgálatát,
az óvónők és a tanárok egész éves munkáját és kívánt szeretetteljes karácsonyt
és boldog új esztendőt mindenkinek.
A Hestia Fire tűzzsonglőr csoport bemutatója következett, mely minden nézőt
elvarázsolt. A színpadon ezt követően a
Bojtorján együttes lépett fel, nagy sikert
aratva a kicsik és a felnőttek körében is.

Hat óra után járt már az idő, mikor a 3.
osztályosok Iványi Beáta osztályfőnök
irányításával előadták műsorukat. Ez
négy nyelven énekelt dalokból, karácsonyi köszöntőkből állt, amit egy kis fenyőről szóló színdarab zárt. A gyerekek
nagy izgalommal készültek, s munkájuk
eredményét az előző napokban a Szent
Borbála Kórház gyermekosztályán, a
Sárberki iskolában, a helyi óvodában,
az ünnepi testületi ülésen, az első osztálynak és egy mozgássérült kisfiúnak is
előadták. Műsoruk végén „Béke” feliratú
lufikat engedtünk az égbe a Republik
együttes „Szeretni valakit valamiért”
című dalára.
Az ünnepre készült el egy kiadványunk
Szűcs Imre gondozásában, melyet iskolánk 21 tanulója alkotott meg régi, helyi
vonatkozású mesék mai magyar nyelvre
való átültetésével. Ennek bevételét az
iskola alapítványa kapta meg, csakúgy,
mint a tanulóink képeiből összeállított
naptárakból befolyt összeget. Ezúton is
köszönjük a helyi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat anyagi támogatását a kiadványhoz és a rendezvényhez!
Örömünkre szolgál, hogy évről évre
egyre többen látogatnak el a falukarácsonyra, s visznek magukkal egy kis
lángot, hangulatot az igazi, családi karácsonyra.

Balázs Zsuzsanna, Bartalné Takács
Mária, dr. Bogár István, Borbély Zsolt,
Borbélyné Paxy Erika, Budaházi
Lászlóné, Bujdos Gábor, Bujdosné
Pap Éva, Dibusz Pál, Egervári Judit, Erbeszkornné Aranyos Gyöngyi,
Eszlári Erika, Gáspár Edit, Gombás
Lajos, Gombásné Bartal Zsuzsanna,
Gyurász Tamás, Horváthné Lenhardt
Aranka, Iványi Beáta, Jánk Róza,
Komlósy Marianna, Kornéli Ilona,
Kovács Enikő, Krajczárné Száraz Erzsébet, Krupánszki Emilné, Kulcsárné Szabó Mónika, Kutenics Károly,
Kutenics Kinga, Kutenics Szilvia,
Magyar Józsefné, Mátyási Piroska,
Mezőfi Tibor, Mészáros Vendelné,
Molnár István, Nagy Csaba, Nagy
Imre, dr. Nagy Sándor, Orbánné Kozák
Beáta, Pappné Bedei Sarolta, Patóné
Nagrand Krisztina, Paxy Éva, dr. Pluhár
Szilvia, Rakó László, Rekettyei Natália, Scsibrán Zoltán, Seregélyes Erzsébet, Skrován József, Szabó Mária,
Szádeczky Jenő, Szalczinger Józsefné, Száraz János, Szűcs Imre, Sternné
Muk Andrea, Talliánné Skrován Ildikó,
Tóthné Gombkötő Alexandra, Töltési
Nóra, Török Csaba, Törökné Pátrovics
Erika, Wünsch Lajos, Zachara Norbert, Zöld Andrásné.

Jószolgálat!
A Falukarácsonyon, egy férfi bőr és
szőrme kombinációjú kucsmát találtak, mely átvehető az iskolában.

Szabó Mária képviselő
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Az óvoda hírei
A Samufalvi óvoda és Bölcsőde gyermekei, és alkalmazottai nevében köszöntöm az olvasót az új évben. Ezen a
napon régen szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról-házra járva,
amiért a háziak almával, dióval kínálták
a köszöntőket. Azt gondolták, hogy ami
újév napján történik az emberrel, vagy
amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. Én most egy kis emlékezésre
invitálom az olvasót, visszakacsintok az,
épp hogy elköszönő Adventi időszakra,
mert ha csak egy- egy pillanatát is sikerül átmenteni az új év bármely napjára,
az már csak szebb, és jobb lehet tőle.

Ó évi visszatekintő, Advent idejére
Belépve az év utolsó hónapjába, eljött az
Advent, a várakozás ideje, mely felvezeti
számunkra az ünnepet, felkészít minket a
karácsonyra Az óvodánk, bölcsődénk is
felöltötte ünnepi ruháját, meleg fényével,
fahéjas, illatával puhán, melegen ölelte
kis lakóit. Minden csoportunkban izgatottan sürögve-forogva, olykor rácsodálkozva, meg-megállva vártuk a csodát, s
megpróbáltuk ebben a rohanó világban
lassan, megélni a pillanatokat, időt, adni
egymásnak egymásra (én mondom nem
könnyű, de megéri). Minden tevékenységünk (gyertyagyújtás, mézeskalácssütés,
pásztorjáték..) advent jegyében telt, úgy
ahogy tavaly, s annak előtte, hiszen HAGYOMÁNY, amit évről évre élünk, s már
ismerősként köszönt ránk, így teremtve
meg számunkra a hovatartozás, és az
összetartozás biztonságát.

S melyek is azok a HAGYOMÁNYOK?
Levelet írtunk a Mikulásnak, s naponta
vártuk, hogy mit üzen számunkra, úgy
titkos írással, amit csak a felnőtt szeme
láthat (hiszik, ha nem, de így van, ezt
minden gyerek tudja).
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A Közösségi ház szervezésében már HAGYOMÁNY, hogy a Faluház az ünnepi
hetekben átalakul, és finom mézeskalács, linzer illata hirdeti, hogy megnyitotta
kapuját a SÜTIHÁZ. Minden csoportunk
meghívást kapott, s külön öröm volt gyermekeink számára, hogy a sütőasszonyok
személyében édesanyjukra, nagymamájukra találtak. A gyerekek maguk is aktívan
kivehették részüket a sütemények készítésében, s bőséggel lakomázhattak a finomságokból. Köszönjük a szervezők, és
önkéntes segítők szeretetteljes munkáját.

HAGYOMÁNY, hogy bekopogtat a Mikulás. Igazi a szakálla, vagy mégsem? Ő
az, vagy tán mégsem? Ki tudja? A csoda
azonban még oly erős, hogy legyőz minden kétkedőt, s bátran, vagy kicsit félőn,
de messze szállt a dal, a vers, s minden
gyermek megkaphatta a Mikulás ajándé-

kát. Köszönjük a szülői közösség támogatását, és Kutenics Károly szívből jövő
segítségét
HAGYOMÁNY, s immár 5. éve került
megrendezésre a szülői közösség szervezésében a Jótékonysági Mikulás parti, s az is HAGYOMÁNY, hogy az óvoda
„Samufalvi kis színháza” mesés előadást
varázsol a sportcsarnok küzdőterére Ez
alkalommal Tatárné Gőgh Ildikó kolléganőnk rendezésében a Kiskakas gyémánt
fél krajcárja c. népmesét láthatta a nagyérdemű közönségünk. A rendezvényen büfé,
ugráló várak, játszóház, gondoskodott a
gyermekek, és felnőttek jó hangulatáról.
A fergeteges délutánt a tombolahúzás zárta. Köszönjük a szervezők, az adományozók, és minden, a program sikerében közreműködő szülő, támogató, segítő munkáját.
A rendezvény bevételéből a szülői közösség a gyermekcsoportok tavaszi kirándulását, illetve eszközfejlesztését támogatja.

HAGYOMÁNY, hogy évente más-más
óvodai csoport ad Karácsonyi köszöntő
műsort az Idősek Napközijében. A legkisebbek csillogó szeme, csengő hangja
idézte meg a régmúlt ünnepeit, könnyet
fakasztva az ünnepeltek arcára. Köszönjük a Katica csoportos gyermekeinknek,
és nevelőiknek, hogy gondoskodtak a
meghitt, ünnepi hangulatról.
HAGYOMÁNY, az iskolások karácsonyi ajándékműsora is. A harmadikos tanulók, Iványi Bea tanítónő kíséretében
érkeztek, s dalos, verses, mesés előadásukkal kápráztatták el az óvoda-bölcsőde apraját, nagyját. No azért körbe
is szaladtak a termeken, hisz nem olyan
rég még ŐK játszottak benne. Köszönjük
sulisok, büszkék vagyunk rátok.

HAGYOMÁNY a karácsony közös ünneplése az óvodában – bölcsődében,
közös énekszóval, csillagszórókkal,
kézzel, s meleg szeretettel készített pihe-puha ajándékokkal. Megtisztelő volt
számunkra, hogy a község polgármestere, jegyzőasszonya velünk ünnepelt.
polgármester úr ajándékot is hozott számunkra, egy régóta dédelgetett álmunk
válhat valóra az új évben, egy szép ÚJ
ÓVODA képében
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Így telt az Ó év Samufalván, s a szépen
megélt hagyományainkat immár az új,
2016-os év soron következői követik.
Kívánom, hogy az Új évben minden család élhesse meg a maga hagyományait,
s e rohanó világunkban legyen is ereje
megtartani azokat. Ehhez, kívánok egy
hagyományos népi jókívánsággal mindannyiunk számára erőt, és egészséget!
S az is HAGYOMÁNY, hogy intézményünk kapuján túl egy nagyobb, a falu
megtartó hagyományainak is részeseivé válunk. Így történt ez 2015 Adventjén
is. Sokak által várt szép HAGYOMÁNY a
Vértesszőlős Község Önkormányzata által megrendezése kerülő Falukarácsony
az iskola udvarán, és termeiben. Ilyenkor a község apraja, nagyja összegyűlik, hogy együtt ünnepelhessen, örüljön
egymásnak, s gyönyörködjön az ünnepi
ajándékműsorokban, ahol óvodásaink is
évről évre színpadra állnak. Az Ó év falukarácsonyi rendezvényén megtisztelt
bennünket, és ünnepi köszöntőt mondott Bencsik János országgyűlési képviselő úr is. Az adventi időszak zárásaként
örömünkre egy újabb eseménnyel gazdagodott a faluközösség HAGYOMÁNYtára. Az Aszúszemek Néptánc Egyesület
tagjai helyi gyermekekkel – köztük óvodásainkkal – közösen új életre keltették
a régmúltból a hordozható betlehemes
köszöntőt s örvendeztették meg a Tájháznál megjelent érdeklődőket.
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ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde közössége
nevében, Zsidek Judit óvodapedagógus

A Mikulás-kommandó
újra színre lépett!
A Vértesszőlősi Általános Iskola 3.
osztályos tanulói az idei évben is készülődéssel töltötték minden kis szabadidejüket novemberben és decemberben.
Ajándékot készítettek és kedves verseszenés műsort állítottak össze a karácsonyi ünnepkörről, amivel elsősorban a
Tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekosztályának kis betegeit szerették
volna megörvendeztetni
Dr. Czelecz Zsuzsanna főorvos as�szony szombaton délelőtt már jól ismert

vendégként üdvözölte őket, és örömmel
fogadta a tiszta szívből jövő kedvességeket. A kis betegek és szüleik csillogó
szemmel tekintették meg az ünnepi műsort, jóízűen ropogtatták a gyerekek által
sütött mézeskalácsot. A kis előadókat
pedig boldogsággal töltötte el, hogy a
szeretettel átitatott szereplésük hozzájárulhatott a kórházi tartózkodás fájdalmainak enyhítéséhez.
A délelőtt következő állomása a Sárberki Általános Iskola volt, ahol az 1. b
osztályosokat lepték meg karácsonyi
színdarabjukkal, majd közös éneklés és
tánc következett a kicsikkel.
Izgalmas és tartalmas délelőtt volt, ami
mindenképpen hozzájárult a gyermekek
empátiájának növeléséhez, a segítségnyújtás és a mások iránti nyitottság és
figyelmesség kialakításához.
Iványi Beáta
osztályfőnök

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Szülői Közösségének nevében köszönjük támogatóinknak, hogy
felajánlásaikkal hozzájárultak a jótékonysági
Mikulás-parti megvalósításához: • Vértesszőlős Község Önkormányzata • Pátria Faluközösségi
Egyesület • Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
• VSE Mazsorett Szakosztály • Jenei Kávéház •
Cool Ball Bowling Club • Kiss Virágüzlet • Fókusz
Fotó - Videó Stúdió • McDonald's Kft. • Boris Borszaküzlet & Delikátesz • Rapid Market • Tatai Pizza
Corner. Az óvó nénik, dadus nénik színvonalas és
gyönyörű előadásában a gyerekek megtekinthették
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékot,
valamint szöszmötölő foglalkozáson alkothattak
szebbnél szebb karácsonyi díszeket, dekorációkat.
Köszönjük a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde minden
kedves dolgozójának! Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, nagyszülőnek,
hogy részvételével, büfé- és tombola-felajánlásával
támogatta rendezvényünket,melynek bevételét az
óvodás, bölcsődés gyermekek év végi programjaira
fordítjuk!
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A Közösségi Ház hírei
A december évek óta programokban gazdag a házban – minden csoport, közösség évzárót, karácsonyi ünnepséget tart.
Ajándékoztak, ünnepeltek az aikidosok,
a jógások, a papírfonók, a kis táncosok.
A Zimozeleny asszonykórust a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül, az Idősek Klubjának tagjait a hagyományos beiglizéssel várták a dolgozók,
itt ünnepelt az Aszúszemek egyesület, az
Őszirózsa Nyugdíjasklub és természetesen az Önkormányzat is. Tartottunk Hangfürdőt a hónapban zajlottak céges és magánrendezvények, dolgoztunk a Falukarácsonyon, ahova elhoztuk Héregről a betlehemi
Szeretetlángot, 6 csoportot láttunk vendégül a Sütiházban, ahol az SZNÖ karácsonyi
ünnepségére és az Aszúszemek Betlehemes programjára is elkészült a sütemény.
Köszönet illeti Sütiházunk lelkes segítőit: csapatunk tagjai Nagy Zoltánné Marika,
Dávidné Marika, Virtás Klára, Kozicz Marika, Imre Istvánné, Kovács Enikő, Lőke-Szabó
Krisztina és Tóth Zsuzsanna. Mérő Évi egy pillanat alatt elvarázsolt minket terítékeivel.
Köszönjük munkájukat! Ki kell emelnünk a programokat színesítő óvodai Katica csoportot, akik összesen hat rendezvényen szerepeltek különböző műsorokkal, hol önállóan,
hol iskolásokkal, asszonykórussal, a betlehemesen pásztorokkal. Köszönet a felkészítőknek: Ildikó néninek, Nóri néninek, Maya néninek és Törökné Pátrovics Erikának.
Reméljük, az idei évben is sikerül tartalommal megtölteni a házat. Sok szeretettel
várunk minden érdeklődőt a 2016-os évben is!
Januári kiemelt programjaink: Január 22. péntek 17.00 óra – Magyar Kultúra
Napja Krajcsirovics Henrik festménykiállítása. Január 30. péntek 20.00 óra – Pátria Disznótoros Bál.

Karácsonyi ünnepség a Vértesszőlősi
Segítő Szolgálat Idősek Klubjában!
Karácsony a legszebb ünnepünk, melyet idén közösen ünnepeltünk a Mentálhigiénés Klub tagjaival és dolgozóival. Örömteli pillanatokat szereztek ünnepi
műsorukkal és kézzel készített ajándékaikkal a helybéli kis óvodások, iskolások
klubtagjaink számára.

Kedves Net-Nagyik!

Szeretettel várunk
a II. Net-Nagyi
tanfolyamunk indító
megbeszélésére
2016. január 28-án, csütörtökön, 16 órától
az iskola számítógép termébe!

A Segítő Szolgálat Klub dolgozói ezúton is szeretnék megköszönni, Községünk
Képviselő-testületének, a Vértesszőlősi Vöröskereszt részéről Ispán Mónikának és az Egyesített Szociális Intézménynek, anyagi támogatásaikat. Köszönjük
Szilágyvári Kálmán, Kovács István és Muk Pista bácsi borosgazdák nedűjét a jó
hangulathoz.
Tótné Magdi

Üdvözlettel: Kutenics Kinga és Skrován József
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A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása lehetővé tette, hogy
részt vegyünk a Dorogon megrendezett
programon, advent első vasárnapján.
Szőlősről azok jöttek el, akik idei programjainkon segítették munkánkat. Az Érsekújvárról érkezett vendégek színvonalas
műsora mindenki számára kellemes karácsonyi hangulatot teremtett.

December 13-án a pozsonyi adventi kirándulásunkra busszal utaztunk el Szlovákiába. Az egész napos program hűvös, napsütéses időben zajlott. A hangulatos vásár
sok érdekességet kínált. Megkóstoltuk a
jellegzetes karácsonyi ételeket, puncsokat,
a finom forralt borokat, az ízesített ostyákat.
Megtekintettük a Mihály kaput, a koronázási templomot, az érdeklődők felsétáltak
a pozsonyi várba. Lehetőség volt szlovák
nyelven beszélni, kérni, olvasni, mely külön
élmény volt a jelenlévőknek. A kiránduláson
önkormányzatunk munkáját segítők vettek
részt. Munkájukat ez úton is köszönjük.

A VSZNÖ idei karácsonyi ünnepét a Közösségi Házban rendeztük. Köszönetünket
fejeztük ki a meghívottaknak: a Zimozeleny
asszonykórusnak, vezetőjének, Urbanics
Vilmosnak, az óvoda szlovákos óvónőinek,
a polgármesternek, az alpolgármesternek,
a képviselőknek, a katolikus egyháznak, a
civil szervezetek vezetőinek, a Közösségi
Ház dolgozóinak, és a többi lelkes segítőnek. A programot közös énekléssel zártuk.
Boldog új évet kíván a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat!
Šťastný nový rok praje Sílešská Slovenská
Národnostná Samospráva!
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök

Betlehemezés
Kedves hagyományt elevenítettek fel a Vértesszőlősi Aszúszemek néptánccsoport
férfitagjai a karácsonyi ünnepkörből. A betlehemezés a családoknál régen szokás
volt falunkban, ilyenkor a „pásztorok” énekszóval köszöntötték a háziakat, akik ezután vendégül látták a köszöntőket. Így történt ez az idei karácsony előtt is, a Templom utcában három helyszínre is elvitték a Betlehemet.
A Tájháznál a Zimozeleny
Asszonykórus és Skrován
Józsefné fogadta a betlehemezőket szlovák népviseletben, házi süteménnyel,
forralt borral arany dióval
és almával. Az asszonyok
szlovák nyelvű karácsonyi
dalokat énekeltek Urbanics
Vilmos vezetésével és elmondták szlovák nyelven is
az új évi köszöntőket. A betlehemezőkhöz csatlakoztak
a helyi óvoda és iskola gyermekei közül is, így minden korosztály képviseltette magát. Csanálosi László harmonikaszóval kísérte a pásztorok énekét, ezzel is hangulatosabbá téve az ünneplést.
Köszönjük ezt a szép és megható együttlétet a betlehemező pásztoroknak: Biczó Sándornak, Dr. Bogár Istvánnak, Gödri Lászlónak, Krajczár Ferencnek, Török Csabának, valamint az iskolás fiúknak: Besenyei Gábornak, Gyurász Martinnak, Jenei Bernátnak, Jenei
Péternek.
Az óvodások közül Nagy Lilla, Tóth Panna, Horváth Hanga, Hegedűs Fanni és Gazder
Adrián szlovák nyelven köszöntötte a háziakat. Kutenics Péter és családja a hagyományoknak megfelelően kolbásszal és házi kenyérrel várta a pásztorok betlehemes játékát
népes szomszédsága körében. Krupánszki Istvánné és Szabó Mária háza tájékán is nagy
szeretettel és meleg vendégvárással fogadták a betlehemezést.
A szőlősi hagyományok felelevenítésébe bekapcsolódott a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is, ezzel is példát mutatva arra, hogy együtt, közösen tudjuk őrizni falunk
múltját, hagyományait!
A mai rohanó világban
nagyon fontos, hogy legyenek ilyen örömteli,
megható
együttlétek,
ahol a fiatalabb generáció is átélheti, hogyan is
éltek, ünnepeltek régen
a falunkban.
Köszönet
minden
résztvevőnek és segítőnek ezért a szép
estéért!
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Hagyományos gesztenyesütögetés a
községi Falukarácsonyon Pátria módra

I.Vértesszőlősi
Disznólkodás és
Torosbál!

Vértesszőlős község Önkormányzata az idei
évben is megrendezte immár hagyományosnak mondható karácsonyi ünnepségét 2015.
december 19-én szombaton.
Egyesületünk már a kezdetektől résztvevője
ennek a fontos programnak s ahogy az elmúlt
években is, így most is megépült a kisházunk az
iskola tövében, hogy jó illatú, forró gesztenyét kínáljunk a közönségnek. A nagyszámú érdeklődő
nagy örömünkre mintegy 2 óra alatt elvitte a 15 kg
gesztenyét, mellyel bizony néha nehezen birkózott a csapat: az igény túlnőtte a sütőkapacitást!
A gesztenyeárusításból befolyt összeg: 35 400 Ft. Ezt az összeget a falu gyermekei kapják meg, a pontos felhasználásról januári vezetőségi ülésünkön döntünk, mely
döntésről a közösséget tájékoztatni fogjuk!
Boldog új esztendőt kívánunk a község lakósságának!

A Pátria Faluközösségi Egyesület szervezésében

Program
Tájház:

07 órától

Közösségi ház:

Török Csaba elnök

2016. január 30.

Disznóvágás és feldolgozás

Torosbál!

20 órakor Vacsora:

Díszmadár kiállítás
2016. január 30-31-én
Díszmadár kiállítás lesz
a Sportcsarnokban,
az MGKSZ V-71-es
Vértesszőlősi Egyesület
szervezésében.
29-én pénteken délelőtt
az óvodás és iskolás
csoportokat
fogadják.
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A Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinek közreműködésével, a véradások
mellett, számos gyűjtés és adományosztást szervez egész évben, hogy minél
több nehéz sorsú családnak segítsen.
Karácsonykor ez különösen kiemelt
feladat.
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete ennek szellemében, idén 10 családot támogatott
karácsonykor tartós élelmiszer csomaggal, mellyel reméljük sikerült
szebbé tenni az ünnepeket.
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

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

Zenél: Kummer Tibor
/kummertibor.hu/

A Torosbálon BÜFÉ nem működik, a rendezvény batyus jellegű!
Tombolán:

Ne feledje: Itt a helye!

A malacságok!
Fődíj:

Élő választási
malac!

2016. január 30.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényfolyamunkon!

Számunkra fontos
az Ön szórakozása:
Ezért a bál
létszámát

100 főben
limitáljuk!

A bálon való részvétel feltétele: egyesületi támogatójegy vásárlása
2000 Ft értékben, mely egyben a tombolajegy is!
A támogatójegyek elérhetők a Közösségi házban január 04.-től nyitvatartási időben!
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Kedves gyerekek, felnőttek!
A vértesszőlősi Karate szakosztály kis csapata szeretettel vár minden 6–99
éves korú embert, a hétfőn és szerdán 17.30-tól 19.00-ig tartandó shotokan
karate edzésünkre.
Legyél gyerek, férfi vagy nő, ha szeretnél ennek a jó hangulatú csapatnak a tagja lenni látogass el hozzánk a Vértesszőlősi Sportcsarnokba. Edzéseinken jó erőlétre, kikapcsolódásra lelsz.
Csapatunk a gyermekeknek segít a fizikai, szellemi felkészítésben, növeli az akaraterőt,
koncentrációs képesséElérhetőségek:
get, szorgalmat, csiszolja
Hoffmann Sándor
a jellemet, megtanít maTel: 06 30 498 9305
gad és mások tiszteletére.
Molnár István
Gyertek el hozzánk akár
Tel: 06 20 962 0921
egyedül vagy családostul!
Garantáljuk, hogy jól érHavi tagdíj: 2500 Ft
zitek majd magatokat.

4 alkalom INGYEN, vágd ki és hozd magaddal!
Vértesszőlősi Sportcsarnok • Tel.: 30/498-9305
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom önöket, hogy januártól indul az „Ovi karate” Vértesszőlősön a Sportcsarnokban,
ahol a gyermekek elsajátíthatják a karate rejtelmeit. Gyermekük egy olyan sportot űzhet, ahol
megismerheti és megtanulja kezelni önmagát. Ez a sport erősíti gyermeke testét, lelkét, pszichikai
állóképességét. Fegyelmet, kitartást tanulnak az edzéseken, amelyet minden hétfőn és szerdán
17.30 órától – 19.00 óráig tart Molnár István 2 danos karate mester.
Ezen felül havonta egy alkalommal – hozzáértő szakember segítségével – foglalkozás keretén
belül megismerkedhetnek a gyermekek a biztonságra nevelő programunkkal.
Kedves Szülők!
Természetesen benneteket is szeretettel várunk, ha szeretnétek kicsit kikapcsolódni, feltöltődni a
mindennapok küzdelmei után. Dolgozzunk együtt a saját egészségünk és gyermekeink egyéniségének fejlődése érdekében.

• 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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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 (Virág Pálné) 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

AHA!

Hidratált, feszes, vitaminizált bőr
a hidratált, vitaminizált bőr télen is!
A ragyogó, feszes bőr titka
az őszi/ téli hámlasztó kezelésekben rejlik!
Minden bőrtípusnál, bőrproblémánál azonnali, látható és
hosszútávú eredményt érünk el a termékekben található
alma, szőlő, naspolya, meggy, kökény magas ásványi anyagés vastartalmának köszönhetően.

a hűséget,
Minden kedves vendégemnek köszönöm
k
ókna
olvas
az
és
nekik
ok
egyben kíván
békés, örömteli új esztendőt!
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

.

h u
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dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos
Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS
2013. március 1-jétől az új közszolgálati
feladataim miatt a délelőtti rendelési
időben gyakran helyettesítés lesz, ezért
előjegyzés (bejelentkezés) szükséges.
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás

HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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Vértesszőlősön időpont egyeztetéssel rendelési időn kívül elérhető
további speciális szolgáltatások

• lágy szöveti sebészeti
beavatkozások
• szülészeti műtétek,
ivartalanítás
• műszeres diagnosztika: ultrahang,
EKG és Röntgen vizsgálatok
• éjszakai és sürgősségi ellátás
Mikrocsip akció

2013. január 1-jétől kötelező az ebek mikrocsippel történő megjelölése és regisztrációja.
• Ha oltással, kezeléssel vagy műtéttel egy időben kéri a mikrocsip
beültetését, a regisztráció költségét
átvállalom.

• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy a
regisztráció rendben van-e!
PET-SHOP HÍREK
Száraz tápok
1950 Ft/10 kg-tól
Bolhairtó cseppek
1910 Ft-tól
Bolhairtó nyakörvek 740 Ft-tól
Jutalom falatok
260 Ft-tól
Pórázak
1450 Ft-tól
Nyakörvek
540 Ft-tól
Ha állatorvosi ellátást követően legalább
kétféle terméket vásárol a patikában és a
pet-shopban, vagy háromféle terméket vásárol, az olcsóbbat ajándékba kapja.
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