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Meghívó a falukarácsonyra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2015. december 19-én, a 16 órakor
kezdődő falukarácsonyra!
Helyszín: az iskola udvara és termei
Az óvoda és az iskola gyermekcsoportjai és a Zimolezeny Asszonykórus karácsonyi műsort és betlehemest adnak elő. Fellép a Bojtorján együttes és tűzzsonglőr bemutató is várja az érdeklődőket. Hagyományos karácsonyi vásár
az iskolaudvaron és a termekben, valamint mézeskalács, sült gesztenye és kolbász, főtt virsli, káposztás lángos, forralt bor és tea.

Könyvbemutató
Az iskola diákjai és tanárai által
„modernizált” régi helyi mesék gyűjteménye.

Naptárvásár
Az iskola életét bemutató, képekkel illusztrált
2016-os naptár lesz kapható – megvásárlásával
az iskola Gyermekszem Alapítványát támogatják!

Ne hagyják ki ezt a hamisítatlan
karácsonyváró szombatot!
Mindenkit szívesen látunk!
Vértesszőlős Önkormányzata

Felkészülés a közterületek
téli karbantartására
A 2015-2019 évek téli időszakaiban a
közutak, parkolók síkosság mentesítését
és a hó eltakarítási munkákat szerződött
partner bevonásával végezzük el.
A jogszabályban meghatározott esetben
(5 centiméter vastagságot elérő hótakaró) valamennyi belterületi útszakaszon
hó eltakarítási, emellett a Valusek útra
merőleges gyűjtő utakon és egyéb meredek útszakaszokon síkosság mentesítési
(sózás) munkákat is fogunk végezni.
Lehetőségeinkhez mérten törekedni
fogunk arra, hogy a közlekedés zavartalan legyen, de nem megvalósítható és
nem elvárható, hogy valamennyi útszakasz „fekete aszfalt” tisztaságú legyen.

Fenti feladatok elvégzéséhez kérjük a lakosok segítségét, hogy lehetőség szerint
ne parkoljanak az úttesten, a gépjárművükkel vagy egyéb közterületen elhelyezett tárgyaikkal ne akadályozzák az útkezelő gépek munkáját.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 14/2014. önkormányzati rendelet szerint az ingatlan használója
köteles – egyebek mellett – gondoskodni
az ingatlan előtti járdaszakasz hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, ezeken a területeken az önkormányzat nem
végzi el a fenti feladatokat.
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztató a Bursa Hungarica
pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata
a 103/2015.(IX.10.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 7 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató („A” típusú pályázat),
valamint 1 fő, jelenleg érettségi előtt álló
középiskolás („B” típusú pályázat) fiatal
nyújtotta be pályázatát érvényesen. Érvénytelen pályázat nem volt.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. november 17-én megtartott
ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a fiatalok szociális helyzete alap2

ján. Pályázat elutasítására nem került
sor. Az „A” típusú pályázók közül 4 fő
havi 5000 forint, 3 fő havi 3000 forint
ösztöndíjban részesül. A támogatást
10 hónapon keresztül kapják a hallgatók. A „B” típusú pályázó a 2016/2017.
tanévtől kezdődően részesül havi 3000
forint ösztöndíjban, 3×10 hónapig,
amennyiben tanulmányait felsőoktatási intézményben 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdi. A megállapított
támogatás így összesen 410 000 forint,
melynek fedezetét az önkormányzat a
2016. évi költségvetésében biztosítja.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
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VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES ENERGETIKAI PROJEKTZÁRÁS VÉRTESSZŐLŐSÖN

Uniós támogatásból valósult meg Vértesszőlősön az általános iskola, az egészség ház, a közösségi
ház és a polgármesteri hivatal energetikai célú korszerűsítése, amely során napelemes rendszer
került kiépítésre a négy középületen. Az önkormányzat 37,42 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv keretében.
A beruházás eredményeképpen a négy épületen összesen 200 db 250W-os polikristályos panelből álló
napelemes rendszer került kiépítésre, melynek köszönhetően évente 42 tonnával csökken az
üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint növekszik a megújuló energiahordozók felhasználása. A projekt
megvalósításával növekszik az energiahatékonyság, jelentősen csökkennek az energiaköltségek, csökken a
káros anyag kibocsátás.
Az önkormányzat célja az intézmények energiaköltségeinek csökkentése, ezen felül az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérséklése. A beruházásnak köszönhetően javult az épületek fenntarthatósága, és a
megtakarított összeget az önkormányzat működésének hatékonyságára, és intézményei további
fejlesztésére tudja fordítani, ezáltal a település egésze nyertesévé vált a fejlesztésnek.
Mindemellett a napelemes rendszer kiépítés példát mutat az iskolában tanuló diákoknak és a település
lakosságának a környezettudatos gondolkodásra és a megújuló energiaforrások felhasználására, ezáltal
közvetlenül megtapasztalhatják a hatékony energiafelhasználás előnyeit, módját és megismerhetik annak
eszközeit.

További információ kérhető:
polg.hivatal@vertesszolos.hu

Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Közmeghallgatást tartott a nemzetiségi önkormányzat
November 11-én tartotta első közmeghallgatását a tavaly októberben megválasztott testület, és számolt be az érdeklődőnek egyéves tevékenységéről.
Fontos célunk az óvoda, iskola programjainak, kirándulásainak támogatása, a
nyelvoktatás segítése, a falu szlovák rendezvényeinek szervezése, a régiós kapcsolatok programokon való részvétel, a
Tájház működésének támogatása. Idén is
támogattuk a Zimozeleny Asszonykórust,
bővítettük a nemzetiségi ruhák készletét,
és számos jeles nap alkalmával ápoltuk
hagyományainkat.
Az elmúlt évben állami támogatásként
379 ezer forintot, feladatalapú támogatásként másfél millió forintot kapott önkormányzatunk, melyet rendezvényekre, gyerekek utaztatására, eszközbeszerzésekre,
előadásokra, kézműves foglalkozásokra
fordítottunk, s melyek gazdagították a falu
kulturális programjait.
Tavaly községünkben rendeztük meg a
megyei nemzetiségi napot, mely nagy sikert aratott minden, a programon részt vett
nemzetiség körében.
Önkormányzatunk idén is szerződést kötött az „Örökségtár E-Könyv- és Médiatár-

ral”, melynek lényege, hogy a nemzetiségi
közösségek történelmi múltját, a hagyományokat megörökítse az utókornak, és
digitálisan elérhetővé tegye az érdeklődők
számára.
A hagyományos tollfosztót februárban,
az Orbán napi programot májusban rendeztük meg. Táncházat szervezett iskolánk Ogyevacska néptánc csoportja és az
Aszúszemek felnőtt néptánc csoport, a kis
táncosok tánctáborban is részt vehettek júniusban. Az idei évben lehetőség nyílt kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására. A
Tájházban, az iskolában, valamint a falusi
rendezvényeken adminisztrációs, információ-terjesztő munkában foglalkoztatjuk.
Iskolánk szlovák nyelvet tanuló diákjai
számára két napos kirándulást szervezünk
májusban. Fontos célunk, hogy a fiatalokat
is bevonjuk a helyi kulturális életbe. Élni kívánunk az érettségihez előírt kötelező közösségi munka adta lehetőségekkel.
Köszönetet mondunk a helyi civil szervezeteknek, tagjainak, a faluban élő lelkes
segítőknek, akik az év folyamán a közösségi programok megvalósulásában aktívan
közreműködtek.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnök

gyon szeretnénk, de a jelek szerint nem valósul meg. Ahogy Godot sem érkezik meg.
Kinek milyen gondolatok kezdenek el
cikázni az agyában, ha meghallja a várni
szót? Ülni a dugóban, várni a vendégeket, akik késnek, állni egy hosszú sorban
a bankban – netán várni a hétvégi kirándulást, a születésnapot, egy régi ismerős
viszontlátását?
Az építő várakozás szépsége abban rejlik, ha olyasmire várunk, ami be is következik. Egyszerűnek tűnik, de hiszen éppen az
is! Fel kell készülnünk a pillanatra. Mert az
sem jó, ha kimarad az életünkből a várakozás: bár lehet örülni olyasvalaminek is, ami
meglepetésszerűen érkezik, a felkészületlenség érzése azonban nyomot hagyhat.
Nem véletlenül feddi meg a róka a kis
herceget, amikor a második találkozásukkor meglepetésszerűen jelenik meg. „Jobb
lett volna, ha ugyanabban az időben jössz.

Vladimir és Estragon hiába vártak az országút mentén a fánál. Sem egyik, sem
másik nap nem érkezett meg Godot úr. Az
első este ugyan még üzent a kecskéket
őrző fiúval, hogy aznap már nem jöhet, de
másnap feltétlenül érkezik, ám a következő alkalommal is eredménytelenül töltötte
az egész napot Vladimir és Estragon az út
mentén.
Samuel Beckett franciául írt műve, a
Godot-ra várva a világirodalom egyik nagy
klasszikusa. Talán nagyon kevés olyan olva4

sója vagy a színházi feldolgozást élvező nézője van a drámának, aki nem tudná, hogy
Godot nem fog megérkezni, ám mégis átéljük a két csavargó reményét és közös magányát, hátha most, hátha ma mégiscsak
eljön az ismeretlen. A két főhős vitatkozik,
civakodik, megismerkednek Pozzóval és
Lucky-val, de a művet végig körbelengi a
hiábavaló várakozás negatív élménye.
A várakozás ugyanis lehet pozitív, de
negatív is. Már-már patológiássá válik, ha
olyasvalamihez fűződik, amit ugyan na-

dr. Pataki Gábor

Vértesszőlősi református alkalmak 2015. decemberében
(Református imaház, Gagarin u. 10).
Vasárnaponként (December 6., 13., 20., 27.)
10.00 órakor Istentisztelet

Vendégünk: Márkus Gábor lelkész-tanár,
pedagógiai szakértő

Adventi esték (három előadás):

Az előadásokat követően lehetőség nyílik kérdések feltevésére, kötetlen beszélgetésre.

DECEMBER 2. SZERDA 18.00 ÓRAKOR

A jó várakozás megélése

Ha például délután négykor érkezel majd,
én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek.
Négykor már tele leszek izgalommal és
aggodalommal; fölfedezem, milyen drága
kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára
öltöztessem díszbe a szívemet… Szükség
van bizonyos szertartásokra is.”
Ezek jutottak eszembe az adventi időszakkal kapcsolatosan. Mert ha megéljük
és a négy hét alatt folyamatosan, kis lépésekben, de díszbe öltöztetjük a szívünket,
a szobánkat, az emberi kapcsolatainkat,
akkor a Szenteste nem váratlanul toppan
be december 24-én. Bizony, szükség van
a pozitív várakozásra, azokra a bizonyos
szertartásokra. Még a – de elcsépelt, mégis – rohanó, felgyorsult és habzsoló XXI.
századunkban is.

Hit és erkölcs – ismeret és tudomány.
Egyházi középiskola Tatán.
Vendégünk: Illés Dániel igazgató
DECEMBER 9. SZERDA 18.00 ÓRAKOR
Ami összeköt bennünket. Katolikus tanárként
egy református középiskolában.

Ünnepi Istentiszteletek:
DECEMBER 24. CSÜTÖRTÖK 16.00 ÓRAKOR
Karácsony szentesti énekes-zenés
Istentisztelet, együtt a hittanos gyermekekkel
DECEMBER 25. PÉNTEK 10.00 ÓRAKOR
Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet
Úrvacsoraosztással

Vendégünk:
Geiszelhardt Zsófia igazgatóhelyettes

DECEMBER 31. CSÜTÖRTÖK 16.00 ÓRAKOR

DECEMBER 16. SZERDA 18.00 ÓRAKOR

Óesztendei Hálaadó Istentisztelet

Szavatosság – harminc év
Mit tanítsunk most, hogy a diákok
harminc év múlva is hasznát lássák?

Dicsőség Mennyben A z Istennek
– Békesség Földön A z Embernek!
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„LIBA HÉT” AZ ÓVODÁBAN
Márton napja, november 11.
Ezen a héten minden óvodai csoportunk
a heti tervezett tevékenységét úgy építette fel, hogy a gyermekek megtalálják
a fejlettségüknek megfelelő differenciált
élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A hét elején „liba lesen”voltunk,
Kutenicsné Ági néni udvarában, ahol közvetlen tapasztalás útján történő megfigyeléssel próbáltuk felkelteni a gyermekek
érdeklődését a hét további történéseire.
A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus, illetve néphagyományokat követő tevékenységek segítették
elő a Márton napi szokások, néphagyományok megismerését. Ismerkedtek a
gyerekek népszokásokkal, mint a kukoricamorzsolás, tollfosztás, de tanultak népi
játékokat, meséket, mondókákat, dalokat,
verseket, időjárás és libás jóslatokat.

2015. december 5-én, szombaton,
16-18 óráig
a vértesszőlősi
Sportcsarnokban.
Nagyon sok szeretettel várjuk a gyermekeket és a velük
érkező kedves szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket!

16:00 – érkezés
16:15 – MEGLEPETÉS MŰSOR!
(Az előadás idejére az ajtókat bezárjuk!)

16:45 – Óvodás és Kisiskolás mazsorettek műsora

„Aki Márton napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik.”
Kézügyességüket, kreativitásukat fejlesztette a különböző technikával készült
libák illetve a felvonulásra készített mécsesek elkészítése. A gyerekek a délutáni
pihenésnél tollból készült dunyhába alhattak felváltva egész héten. Az iskolásokkal
több éve közös programunk a hét zárásaként a Márton napi közös lámpás felvonulás. Az iskolások ajándékot hoznak óvodás gyermekeinknek, és mi is meglepjük
őket saját készítésű finomsággal.
Az óvó nénik, a dajka nénik együttes
összefogása által a gyerekek egy vidám,
ismeretekben bővelkedő hetet tudhattak
maguk mögött.

A kötetlen programok között lesz arcfestés,
csillámtetkó, zsákbamacska, tombola, ugráló
vár, trambulin.
A kézműves asztaloknál a télhez és az
ünnepekhez kapcsolódóan lehet különböző
technikákkal díszeket, ajándékokat készíteni.
A parti alatt büfé üzemel, ahol a felajánlott
sütemények, szendvicsek, és a Szülői közösség
által biztosított italok megvásárolhatók.
Belépőjegy: 300Ft
(Az intézménybe járó óvodás és
bölcsődés gyerkőcöknek ingyenes.)
Szeretettel várunk Mindenkit!

Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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Iskolai hírek
Hulladékot gyűjtöttünk
2015. október 13-án vasat gyűjtöttünk
a faluban osztályfőnökünkkel, Skrován
Joci bácsival és osztálytársaimmal, Jenei Péterrel és Jenei Bernáttal. Nem a
legjobb időt fogtuk ki, kicsit esett az eső,
de ez nem tartott vissza minket. Végigjártuk Vértesszőlős utcáit az önkormányzat
által biztosított autóval. Nagyon szépen
köszönjük a felajánlott vas- és egyéb
fémhulladékot! Miután minden bejelentett címet végigjártunk, Tatára indultunk,
ahol 40 000 forintot kaptunk érte. Az ös�szeget az iskola a tanulók jutalmazására
fordítja majd. Köszönjük Zoltánfi Zsuzsa
néni és Scsibrán Zoli bácsi segítségét,
akik részt vettek a szállításban!

tása mellett a Múzeum utcából átsétált a
Templom utcába. Az általános iskola udvarán az első osztályosok Szent Márton
legendáját elevenítették fel nagy sikerrel.
Szabó Mária és Szalczinger Józsefné
tanító nénik készítették fel a gyerekeket, akiknek ez volt az első szereplésük
iskolásként. Ezután Paxy Éva igazgató
asszony a szeretet kenyerét osztotta
szét a gyermekek között, amit Scsibrán
Zoltánné Zsuzsi néni kemencében sütött.
A Szülői Munkaközösség zsíros kenyérrel és meleg teával vendégelte meg a
résztvevőket.

Gábor, Jenei Péter, Andai Roland, Kelemen Dóra, Skrován Lilla, Fábik Sarolta és
Vida Milán képviselték, valamint Skrován
József tanár úr irányította csapatunkat.
Különböző feladatokban mérhettük ös�sze tudásunkat. A csapatmunkában 6.,
a kutatásban 5., a robot designban 10.,
a robotversenyen pedig 7. helyet értünk
el. Összesítve a 7. hely lett a miénk. Bírói
különdíjat kaptunk a legtöbb újrahasznosított tárgy miatt.

Szavalóverseny Tardoson

A Terror Házában voltunk

Zoltánfi Zsuzsanna

Lego-robot versenyen voltunk

Márton nap az óvodában
és az iskolában
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Szűcs Imre
kísérő tanár

Andai Roland
8. osztályos tanuló

Besenyei Gábor
8. osztályos tanuló

Az idei Márton-napi felvonulás ismét
rekordszámú érdeklődőt vonzott! A Közösségi Háztól indult a menet. Kicsik és
nagyok színes lámpásokkal, ének- és zeneszóval vonultak az óvodáig. Teával és
perecekkel vártak bennünket az óvó nénik, majd a hatalmasra duzzadt tömeg, a
Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület biztosí-

mányoztuk. Ekkor a tanulók már nagyon
várták a nap fénypontját, ugyanis az este
utolsó programjaként egy 4D-s moziba
látogattunk el. Késő este, élményekkel
gazdagodva tértünk haza.

Iskolájának csapata részt vett az idei
FLL (First Lego League) robotprogramozó versenyen november 11-én a Vértes
Agorájában. Az újrahasznosítás témakörben kellett anyagot gyűjteni, és egy
prezentáció formájában be kellett mutatni, valamint az előre elkészített pályára
robotokat kellett programozni. A tatabányai regionális fordulóban a nyugatmagyarországi csapatok mérkőzhettek
meg. Ajkáról, Budapestről, Tatáról, Tatabányáról, Győrből, Sopronból és Vértesszőlősről jött diákok mutathatták be
tudásukat. Iskolánk csapatát Besenyei

November 20-án iskolánk végzős tanulóival és osztályfőnökükkel, Skrován
Józseffel egy tanulmányi kirándulást tettünk Budapestre. Először a Terror Házát
látogattuk meg, ahol az idegenvezetőnk
segítségével megismerkedtünk a XX.
század két nagy diktatúrájával, mely hazánkban is rengeteg emberéletet követelt.
A gyerekek bepillantást nyertek a II. világháború időszakába, valamint a kommunista rendszerek hétköznapjaiba.Ezután
egy rövid gyaloglás után megérkeztünk
a Magyar Elektrotechnikai Múzeumba,
ahol egy rendhagyó fizika óra keretében
az elektromos áramról szereztünk érdekes információkat. A tanteremben villámok jelentek meg, bepillantást nyertünk
az atomerőművek működésébe, és az
elektromágnesesség jelenségét is tanul-

Idén novemberben is megrendezésre
került Tardoson a szlovák nyelvű szavalóverseny. Iskolánkból több kisdiákunk töretlen lelkesedéssel készült és
nagy izgalommal vett részt a hagyományos megmérettetésen. A 2. osztályból
Skrován Lídia, Miletics Lilla, Bánóczki
Viktor, a 3. osztályból Kotra Dóra, Tamás
Ivett, Juvancic Attila Ármin, és a 4. osztályból Buzási Zora tanulók. A sikeres
szereplés eredményeként 1. helyezett
lett Bánóczki Viktor, 3. helyezett Skrován
Lídia és Juvancic Attila Ármin. Gratulálunk nekik! Amíg a zsűri döntött, a gyerekek kézműves foglalkozáson Márton
napi lámpásokat készítettek. A résztvevő pedagógusoknak Lázár Erika, az Országos Szlovák Önkormányzat oktatási
referense tájékoztatást adott az új interaktív tananyag használatáról, mely segíti
a szlovák nyelv oktatását. Köszönjük Tamás Ivett és Bánóczki Viktor édesanyjának az utazásban nyújtott segítségüket!
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító
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Mustáros
Kelkáposzta
csirkemellcsik
fözelék
rízs
sertéspörkölt

Gombás
Hentes tokány
tokány
tészta
tészta
2015.11.03
2015.12.01
Kedd
Karfiol
Csontleves
leves

Tejfölös
Párizsi szelet
csirkepörkölt
rizi-bizi
galuska
2015.11.02
2015.11.30
Hétfő
SárgaborsóZöldborsókrém
krém leves
leves
sonkával
Marhapörkölt
Sertéspörkölt
főttgaluska
burgonya

Főétel

45. hét
49.
Leves

Főétel

Sonkás
Csontleves
karfiolleves
Rántott csirke
Lencsefözelék
burgonyapüré
sűlt virsli

Zöldborsós
Fokhagymakrém
csirkeaprólék
leves
leves

Tejfölös szelet
Csülökpörkölt
tészta
törtburgonya

Leves

Főétel

Péntek

2015.
2015. 11.06.
12.04

Brassói apró
Hortobágyi
pecsenye
húsos palacsinta
sült krumpli

Csontleves
eperlevél
Zöldségleves
tésztával

2015.
2015.11.27
10.30.
Péntek

GombásKapros sertéskolbászos
ragú leves
burgonya leves

Lekváros
Fahéjas csiga
bukta

Zöldborsó
Paprikás
fözelék
krumpli
sült
kolbász
kolbásszal

2015.
2015. 11.19.
12.17
Csütörtök

Mákos
kalács
Palacsinta

Csirkeragu
Csülkös
leves
babgulyás

2015.
2015. 11.12.
12.10
Csütörtök

Káposztás
Pogácsa
kocka

Zúza pörkölt
Tejfölös szelet
hagymás tört
rízs
burgonya

Tejfölös
krumplileves
Burgonyaleves
kolbászkarikákkal

2015.
2015. 11.20.
12.18
Péntek

Tejszines
Cigánypecsenye
csirkemell
tört krumpli
rízs

Kacsanyak
Kacsaszárnytő
leves

2015.
2015. 11.13.
12.11
Péntek

850

Töltött
Rántott szelet
csirkecomb
kukoricás rizs
rízs

Csülkös
Erőleves
Lencsegulyás Sertéshús leves
babgulyás
fridattó módra

Csütörtök

2015.
2015. 11.05.
12.03

Tócsi
Túros
csúsza

Alföldi
Marhagulyás
gulyásleves

2015.
2015.11.26
10.29.
Csütörtök

Csirkeszárny
Zöldbableves
leves

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes, más esetben +100 Ft.-

2015.11.17.
2015.12.15
Kedd

2015.11.16.
2015.12.14
Hétfő

2015.11.18.
2015.12.16
Szerda

BurgonyaGombás szelet
főzelék
orsó tészta
vagdalt

Őszibarackos
Piritott
csirkemell
csirkemáj
rízs
főtt burgonya
Pásztortarhonya
Rakott káposzta
gazdagon

Főétel

47. hét
51.

Fejtettbab
Zöldségleves
leves
csirkemájjal

ZöldborsóGombaleves
krém leves

Vágottborsó
Lebbencsleves
leves
Leves

2015.11.11.
2015.12.09
Szerda

2015.11.10.
2015.12.08
Kedd

2015.11.09.
2015.12.07
Hétfő

46. hét
50.

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes, más esetben +100 Ft.-

Szárazbab
Majonézes
Töltött hús
burgonya
fözelék
Húsos
káposzta
kemencés krumpli
sült csirkecomb
sertéspörkölt

Tojás
Tojásleves
leves

Szerda

2015.11.04
2015.12.02

Gombaleves
Zöldség
sajtgaluskával
leves

Vágott
Gyümölcsborsó
leves

Paradicsom
Zöldbableves
leves

Leves

2015.11.25
2015.10.28
Szerda

2015.11.24
2015.10.27
Kedd

2015.11.23
2015.10.26
Hétfő

44. hét
48.

850



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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A Közösségi Ház hírei

Net-nagyi 2.0

A november a töltekezésről szólt – minden szakmai partnerünk együttgondolkodásra,
továbbképzésre, műhelymunkára hívta Vértesszőlős kulturális csapatát. Bepillantást
nyerni szűkebb hazánk, a térség vagy akár egy egész régió fejlődésébe mindig érdekes és inspiráló. Ebben a hónapban a tatai Turisztikai Egyesület, a Vértes Agórája, a
Kuny Domokos Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet rendezvényein vehettünk
részt, melyek során új projektötletekkel, kapcsolatépítéssel, pályázati lehetőségekkel találkozhattunk. Kiemelkedő volt a sorban a Nemzeti Művelődési Intézet 2 napos
szakmai tréningje Balatonalmádiban, ahol 8 dunántúli megye mutathatta meg magát.
Minden úgynevezett jó gyakorlat bemutatása megerősítette, hogy a helyes út a közösségben gondolkodás, a célok meghatározása és a közös tervezés.

Tekintettel a tavalyi nagy sikerre, januártól
folytatjuk Net nagyi tanfolyamunkat. Ismét 10
alkalomra várjuk kezdő és haladó netezőinket
– tananyagunk lesz: elektronikus levelezés,
E-ügyintézés, facebook, skype és minden
egyéb, ami a tanulókat érdekli. Skrován József tanár úrnak 3 tatai végzős Eötvös gimnazista segítője lesz, akik Közösségi Szolgálat
keretében segítik a Könyvtár ezen programját. Jelentkezni lehet: személyesen a
Közösségi Házban és a Könyvtárban, valamint telefonon (06-30-578-5116).

Decemberi naptárunk
December 2.

Adventi Sütiház

December 9.

Adventi Sütiház

December 11. 15.00 óra

Karácsonyi játszóház

December 15. 14.00 óra

ÖNO Karácsony

December 16.

Adventi Sütiház

December 16. 17.00 óra

SZNÖ Karácsony

December 17. 16.00 óra

Önkormányzati Karácsony

December 18. 19.00 óra

Hangfürdő

December 20. 17.00 óra

Őszirózsa Nyugdíjasklub Karácsonya

A közösségi ház rendszeres programjai, szakkörei a következők:
Hétfő:

• 16.00-17.00 óra: AIKIDO
• 17.45-19.00 óra: JÓGA
Kedd:
• 19.00-tól NÉPTÁNC
Szerda: • 16.00-17.00: AIKIDO
• 17.30-19.00: ZIMOZELENY kóruspróba
• 18.00-19.00: PAPÍRFONÓ kézműves
Csütörtök: • 16.45-17.30: DANCE aerobiKID
• 17.30-18.15: FITT DANCE
A péntek és a szombat délután fenn van tartva a magánrendezvények, a közösségi ház, ill. az önkormányzatos rendezvények részére!
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Könyvtári hírek
Megérkezett a Könyvtári héten elnyert jól megérdemelt
jutalmunk, a 30 000 forint értékű társasjáték csomag,
mely minden korosztály részére tartalmaz meglepetést.
Szeretnénk, ha minél többen részesülnénk belőle, ezért
új programmal várjuk az érdeklődőket. Játékdélután a
Könyvtárban – Minden kedden 17.00 órától!

Hagyományőrző
betlehemezés
2015. december 22-én (kedden) 18
órai kezdettel hagyományteremtő
szándékkal az Aszúszemek Néptánc
Egyesület tagjai
a helyi gyermekekkel közösen
betlehemi köszöntőt tartanak
a Templom utcában. A hagyományoknak megfelelően ellátogatnak
három családhoz, ahová elviszik a
hordozható betlehemet és versekkel,
énekkel kívánnak boldog ünnepeket a
háziaknak. Helyszín: Templom utca
a Tájház érintésével. Az érdeklődőket
szeretettel várjuk!

Egészséghónap
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete az őszi
egészséghónap keretében az
óvásoknak és bölcsődéseknek
gyümölcsöt az iskolásoknak pedig gyümölcslevet ajándékozott.
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsa elnök
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Az egyesületek Márton napja – Vértesszőlősön
A Pátria Faluközösségi Egyesület a
2015. évben immár IX. alkalommal kezdeményezte partner szervezetei felé
a Márton napi borkóstoló programot,
mely végül november 13.-án pénteken
került megrendezésre.
Idén először a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület mellett az Aszúszemek Néptánc Egyesület lelkes tagsága is részt vett
a rendezvényen, amit – szokásainkhoz
híven, több helyszínen is bonyolítottunk.
18 órakor helyi és tatai borok kóstolója
kezdődött a Tájházszínben Biczó Sándor
hegyközségi elnök vezetésével. A borfajtákat a termelők maguk mutatták be a közönségnek, kiemelve azok jellegzetességeit. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy
megismertessék velünk a kulturált borfogyasztás szokás és etikett rendjét.
Ezt követően a szőlőhegyen a középső
pincesorra látogattunk: a hangulatosan
világító lámpásokkal utat mutatva sétáltunk a kellemes, csillagfényes és rendhagyó módon langymeleg estében a pincék
között, ahol is Tóth Ferenc, Gerencsér
Attila és Seregélyes Erzsébet, valamint
Szilágyvári Kálmán volt a vendéglátónk.
Mindegyiküknek köszönjük, hogy lehetőséget adtak a pincékbe való betekintésre
és finom helyi borokkal, zsíros kenyérrel,
sajttal, almával kínálták az érdeklődőket!
A hegyről leereszkedve a Közösségi
házban már tálalásra várt a forró lábszár
pörkölt a galuskával, amit nagy étvág�-

gyal fogyasztottunk. Közben belekezdett
a Töki Cigányzenekar is, akik évek óta kísérői rendezvényünknek, így már jó ismerősökként köszöntöttük egymást. Bizony
sokunk nótáját ismerték kérdezés nélkül
is! Sándor Gábor prímástól megtudtam,
hogy évről-évre már kora tavasszal készülnek hozzánk: a Márton napi időszakra
csak három fellépést vállalnak és abból az
egyik Vértesszőlős!
A szokásos nótázás mellett, egy-egy
pergős csárdást hallva az Aszúszemek
sem tétlenkedtek és a többi vendéget is
bevonva kamatoztatták tánctudásukat
késő éjszakáig. A jó hangulatú rendezvény szervezésében és lebonyolításában
a korábbiakon túl külön köszönetet szeretnénk mondani: Törökné Pátrovics Erikának, aki az egész programot átfogta,
szervezte, igazította, pátyolgatta és Bartal
Vilmosné – Marikának aki szintén feláldozta szabadidejét a siker érdekében.
Köszönet Balázs Zsuzsannának és
Kutenics Gábornénak a finom ételek elkészítésében végzett munkájukért, Kormány
Anitának, valamint Valusek Klárának és
Oláh Gáborné Ilonkának, akik a rendezvény utáni rendcsinálásban voltak vezetőségünk segítségére, továbbá a Közösségi
ház kollektívájának a gyönyörű terem- és
terítékrendezésért!
Találkozunk jövőre a X. Márton napon!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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10 éves a vértesszőlősi kötő-horgoló szakkör
Ismét jótékonykodtak a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
és a Nyugdíjas Klub tagjai. Szívvel, lélekkel, nagy
örömmel kötnek-horgolnak,
hisz tudják hogy nemes
célt szolgál a munkájuk.
A szorgos kezek által kötött
kis kardigánokat, sapkákat,
sálakat, kocsitakarókat ünnepélyes keretek között vette át Gillichné Federics Éva

Vértesszőlősi védőnő, aki tovább juttatja a rászoruló családok részére. Köszönjük szépen
a szakkör munkáját és az önzetlen felajánlását. További jó egészséget, kitartást kívánunk
minden Kedves szorgos kezű tagunk részére.
Tóthné Magdi

Névnapi köszöntő

A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat Klub tagjai és dolgozói, nagyon nagy szeretettel
köszöntötték névnapjuk alkalmából Ocskai Józsefné Erzsikét, Tomasik Béláné Erzsi
nénit és Muk Ferencné Jolikát. Kívánunk számukra nagyon jó egészséget és még sok
ilyen boldog névnapot töltsünk együtt a klubban.
Tótné Magdi
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Vendégek a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
Idősek Klubjában

AHA!

• 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

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.

tteinek
Karácsonyra ajándékozzon szépséget szere
ben!
érték
s
AJÁNDÉKKÁRTYÁVAL , tetszőlege

Nagy szeretettel fogatták klubtagjaink a kincset érő gyógyvizéről híres Földesi vendégeinket. Olyan szeretettel, amilyenben tagjaink is részesülnek immár kilencedik éve,
mikor ellátogatnak a Földesi fürdőbe. Kedves vendégeink egy nagyon szép festmén�nyel ajándékozták meg klubunkat, melyet nagyon szépen köszönünk. Terített asztalnál folytatódott a beszélgetés, emlékezés és természetesen nem maradhatott el a
kölcsönös ajándékozás sem, amit tagjaink készítettek saját kezűleg. Muk István (Pista
bácsi) meghívására ellátogattunk egy kis borkóstolóra a pincéjébe ahol nagyon jó
volt a hangulat. Kovács Lajos és felesége Gyöngyike saját készítésű kürtős kaláccsal
kedveskedtek, Tóthné Magdi vacsorára invitálta a vendégeket, a menü szőlősi töltött
káposzta volt. Sajnáljuk,hogy csak három napig maradhattak, reméljük hogy szép,
felejthetetlen emlékekkel tértek haza kedves vendégeink.
Tóthné Magdi

további információkért érdeklődjön személyesen a
szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

szakoktató kozmetikus

06 20 80 283 08

e- maIl :

kalIderma @ kalIderma . hu

Női-férfi-gyermek
Fodrászat
Extra szolgáltatások:

Keresünk egy leinformálható hölgyet
legfeljebb 65 éves korig, lehetőleg gépjárművel rendelkezőt,
aki heti 3-4 alkalommal, alkalmanként 3-5 órában
a ház körüli munkákban (vasalás,tavasztól őszig kerti munka
– kivéve fűnyírás, gyermekfelügyelet heti néhány órában stb.)
be tudna segíteni. Érdeklődni: 30-749-0676

Kali Ildikó Henriette

egyeztetés :

• egyedülálló meleg ollós hajvágás
• keratinos tartós hajsimítás

.

k a l I d e r m a

.

h u

Lakberendezés,
ajándékok, dekoráció!
Ünnepekre
AJÁNDÉKUTALVÁNY
bármilyen összegben kérhető!

• tartós volumennövelés

Mélyen ápoló
paraffinos
kéz- és lábápolás
a téli hónapokra.
Nyitva a hét minden napján!

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata

w w w

Érdeklődni telefonon, vagy személyesen
az alábbi elérhetőségeken.
06 30 3357 829 • Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com

• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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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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