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Télutó és jégbontó hava

Népies elnevezésében február a télutó és a jégbontó hava – az elmúlt években
azonban sokkal inkább ilyenkor érkezett a hó (ha éppen nem még később, márciusban). Eleink időjárásra vonatkozó jóslatait (sajnos) egyre nagyobb fenntartással kell kezelnünk…
Február 2-án van gyertyaszentelő Boldogasszony. Ekkor mutatta be születése után
40 nappal Jézust Szűz Mária a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása, s vált az egyik legrégebbi
szentelménnyé a szentelt gyertya. Régen gyertya világított az újszülöttek mellett,
hogy a gonosz, rossz szellemek ki ne cseréljék őket.
A naphoz tartozó időjóslás szerint, hogyha február másodikán jó idő van, akkor
későn tavaszodik („gyertyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az ablakon, minthogy a nap süssön”). Az európai hagyomány szerint, ha a barnamedve - egyes helyeken a borz - gyertyaszentelő napján kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor
visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor
kint marad, mert rövidesen jön a tavasz.
Február 3-a Balázs-nap. Régen a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a
beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott – ez a mai napig
megtörténik a szentmisén a Balázs-áldás formájában.
Február 24-én van Mátyás apostol ünnepe, akihez a „jégtörő” jelző kapcsolódott.
A középkorban a szenteket ugyanis különböző állandó tárgyakkal ábrázolták, hogy
az írástudatlan hívek is rájuk ismerjenek. Szent Mátyást vértanúságának eszközét, a
bárdot „kapta” (Jeruzsálemben lefejezték). A néphit a hó olvadását hozta kapcsolatba
az apostollal, aki ha megkönyörül az embereken, bárdjával megtöri a jeget, elűzi a
hideget („ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”).
És természetesen februárban nem maradhat el a farsang sem: az ünnepkör február
18-ig, hamvazószerdáig tart. Igaz, a következő napon a farsangi maradék elfogyasztása okán még felfüggeszthetjük a böjtöt torkos csütörtökön, de aztán kezdődhet a
felkészülés a húsvétra.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 11-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde ünnepi zárva tartására vonatkozó javaslatot.
2. …megalkotta a település építési szabályzatáról, valamint szabályozási tervének módosításáról szóló rendeletet.
3. …megalkotta a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát.
4. …megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet.
5. …döntött a fogorvosi ügyeleti ellátásról, csatlakozott a Tatabányai Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett fogorvosi ügyelethez.
6. …elfogadta a 2015. évi munkatervét.
7. …elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását.
8. …megkötötte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgálati szerződést a Vikom Trans Kft-vel.
9. …megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és szállításáról szóló rendeletet.
10. …módosította a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet.
11. …döntött az önkormányzat dolgozói részére kifizethető jutalom keretösszegéről.
12. …4 millió Ft keretösszeget szavazott meg informatikai fejlesztésre, illetve a Polgármesteri
Hivatal riasztórendszerének korszerűsítésére.
13. …döntött a 064/17 hrsz-ú ingatlant érintő kártalanítási eljárással kapcsolatban.
14. …javasolta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé az Általános Iskola igazgatója,
Paxy Éva vezetői megbízásának meghosszabbítását.
15. …a Települési Értéktár Bizottság tagjának választotta Kutenics Kinga kulturális munkatársat.
16. …elfogadta Felcsút csatlakozását a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
17. …az Aszúszemek Néptánc Egyesületet 2014. évre 150.000 Ft-tal támogatásban részesítette.
18. …döntött arról, hogy figyelemmel kíséri az Agricola Zrt. felszámolását, a vértesszőlősi
060/2 és 04 hrsz-ú ingatlanok értékesítését.

A karácsony különös ünnep!
Alig akad olyan ember,
kinek ne enyhülne meg
ilyenkor egy kicsit a szíve. Összejön a rég nem
látott rokonság, kicsik és
nagyok egy pillanatra átérzik, milyen fontos a család
és a szeretet.
December 17-én a Vértesszőlősi Segítő szolgálat Idősek
Klubjában is megtartottuk
a karácsonyi ünnepséget.
Nagy örömmel köszöntötték
tagjainkat és meghívott vendégeinket a
helyi óvoda Süni csoport gyermekei és
az őket felkészítő óvónők. Kedves és
megható műsorukkal örömet szereztek
mindnyájunknak. Az ajándékok átadása
után a dolgozók által készített finom bejgli elfogyasztásával folytatódott az ünnepség. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Vértesszőlős Község Önkormányzatának volt és jelenlegi képviselő-testületének, polgárnmesterének, a vértesszőlősi

Vöröskereszt helyi alapszervezetének
titkárának Ispán Mónikának, TBMJV ESZI
vezetőinek anyagi támogatását. Köszönjük szépen Gerezdi Norbertnek, az új
gáztűzhelyünk üzembe helyezését és a
hozzávaló alkatrészek megvásárlását.
Külön köszönet Kutenics Milánnak és
Muk Pista bácsinak a finom vörösborért!
Minden kedves vértesszőlősi lakosnak
boldog új esztendőt kívánunk.
Tót Antalné Magdi és a Klub dolgozói

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 18-án tartott rendkívüli ülésén hozott döntései
1. …döntött a gázkazánok cseréjéről a Polgármesteri Hivatalban, Samufalvi Óvodában és
Bölcsődében, valamint a Közösségi Házban.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 15-ei ülésén hozott döntései
1. …módosította a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, a tiszteletdíjak összege csökkent.
2. …döntött a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló igazolással
kapcsolatban.
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Karácsonyi hangulat az iskolában
Az önkormányzat Kulturális Bizottságának szervezésében idén
december 20-án rendeztük meg
az intézmények és a civil szervezetek összefogásának eredményeként a falukarácsonyt.
A kezdés előtt fél órával gyülekeztünk az öreg épület emeletén, ahol
a gyerekek karácsonyi ajándékaként elkészült relaxációs terem
ünnepélyes átadójára vártuk vendégeinket: a Vértesszőlősért és a
Gyermekszem Alapítvány vezetőit, Nagy Csaba polgármestert, dr.
Nagy Sándor és Zoltánfi Zsuzsanna
képviselőket és az érdeklődő szülőket. A projekt a civil szervezetek és
az önkormányzat, valamint egyéni
adományozók anyagi támogatásával valósult meg.
Idén is az iskola udvara és épülete adott helyet a karácsonyi rendezvénynek. A Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai által felállított színpadon 16
órától a Zabszalma Együttes műsorát
élvezhették kicsik és nagyok. Humoros
szlogenjük szerint a felnőttek csak kis-
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korú felügyelete mellett vehetnek részt
műsoraikon. Színvonalas, szép produkciót láthattunk előadásukban, mindegyik
korosztály megelégedésére.
Már a műsor előtt elfoglalták helyeiket
a tantermekben és az udvari standoknál
az árusok, akiknek
kínálata idén is
széles skálán mozgott: a karácsonyi
gyertyáktól és asztaldíszektől kezdve
a díszpárnákon, a
sütemények
garmadáján át a mézig és a kézműves
ajándéktárgyakig.
Hogy a hangulat
igazán karácsonyi
legyen, az új épületet fahéjas mézeskalács aromája

töltötte meg, hiszen ott helyben sütötték
és árusították a finomságot. Az öreg épületben más jellegű illatok vártak ránk: sült
kolbász, káposztás lángos, forralt bor,
főtt virsli, tea, sült gesztenye… egy igazi
vásár ízei és illatai.
A színpadon közben változott a kép.
Először egy betlehemes játékot mutattak be az óvodások, a harmadikos és
ötödikes tanulók a Zimozeleny Asszonykórussal, Csanálosi László harmonika-kíséretével. Ezután a másodikosok versei
és mesejátéka szórakoztatta a nézőket,
végül az asszonykórus karácsonyi dalcsokra zárta a műsort.
Örömünkre szolgál, hogy évről évre
egyre többen látogatnak ki erre a közösségi rendezvényre, s visznek magukkal
egy kis karácsonyi hangulatot az igazi,
családi karácsonyra.
Köszönöm az önkormányzat, az iskola, az iskola Szülői Munkaközössége, az
óvoda és a civil szervezetek közös munkáját, melynek eredményképpen 190 ezer
forinttal gyarapodott az iskola Diákönkormányzatának kasszája. Ezzel az összeggel a gyerekek közösségi programjait fogjuk támogatni ebben az évben is.

Köszönet a segítőknek, akik összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg a program:
Balázs Zsuzsanna, Bartal Lajosné, dr.
Bogár István, Borbély Zsolt, Csanálosi
László, Dibusz Pál, Egervári Judit,
Erbeszkornné Aranyos Gyöngyi, Gombás Lajos, Horváthné Lenhardt Aranka, Jánk Róza, Juhász Máté, Kelemen
Edina, Komlóssy Marianna, Kotra Erika,
Kovács István, Krupánszki Emilné, Kulcsárné Szabó Mónika, Kutenics Károly,
Kutenics Gáborné, Magyar Józsefné,
Molnár István, Nagy Csaba, dr. Nagy
Sándor, Orbánné Kozák Beáta, Pappné Bedei Sarolta, dr. Pluhár Szilvia,
Rakó László, Skrován József, Scsibrán
Jánosné, Scsibrán Zoltán, Scsibrán
Zoltánné, Szádeczky Jenő, Szűcs Ibolya, dr. Pluhár Szilvia, Talliánné Skrován
Ildikó, Török Csaba, Törökné Pátrovics
Erika, Zoltánfi Zsuzsanna, Zsédely Katalin, valamint a Vértesszőlősi Általános
Iskola összes pedagógusa
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke
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Önkormányzati és civil programterv
2015. első félév
Január
Nap
29.
30.
30-1.

Rendezvény
Világjárók – Orosz Est
„Hova, de hova megyek?” Továbbtanulási
délután
Madárkiállítás

Helyszín
Közösségi Ház

Kezdési idő
17.00

Közösségi Ház

17.00

Sportcsarnok

13.
13.
14.
14.
17.
19.
20.
21.
27.

Nap
7.

Ovi-foci

10.

Tavaszi tárlat

11.

Pátria Faluközösségi Egyesület
tavaszi nagytakarítás

11.

Karate verseny

Rendezvény
Helyszín
Kezdési idő
Iskolai farsangi bál
Közösségi Ház
16.00
dr. Lőke János és Lőke-Szabó Krisztina előReformátus gyü17.00
adása: Kezdő és gyakorló szülők a családban.
lekezet háza
Óvodai télbúcsúztató farsangi mulatság
Önkormányzati jelmezes batyus Farsangi bál Közösségi Ház
19.00
Asztalitenisz mérkőzések
Sportcsarnok
9.00-14.00
A Vértesszőlősi Aszúszemek NéptáncegyütTájház
18.00
tes farsangzáró, téltemető mulatsága
Idősek Klubja farsang
Közösségi Ház
13.30
Hegyközösségi Egyesület Közgyűlése
Közösségi Ház
18.00
Asztalitenisz mérkőzések
Sportcsarnok
9.00-14.00
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (SZNÖ)
Közösségi Ház
16.00
hagyományőrző tollfosztó rendezvénye

Rendezvény

12.

Asztalitenisz mérkőzések

17.

Területi Kortárs Szavalóverseny
A Föld napja – tavaszi nagytakarítás a faluban
az önkormányzat szervezésében
Az óvoda családi sportnapja

22.

Február
Nap
6.

Április

25.
25-26.

9.
13.
14.
21.
22.
28.
31.
6

Rendezvény
Asztalitenisz mérkőzések
Nőnapi ünnepség önkormányzati dolgozók
részére
Az iskola március 15-i emlékműsora
Kopjafa koszorúzás
Asztalitenisz mérkőzések
Pátria Faluközösségi Egyesület közgyűlése
Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
Hegyközösségi Egyesület
– Borverseny: eredményhirdetés és bál
Ovis Húsvét
Húsvéti népszokások – SZNÖ

Kezdési idő
9.00-11.00

Közösségi Ház
Vértes László
park, múzeum
környéke
Sportcsarnok

17.00

Sportcsarnok

9.00-14.00

Iskola

14.00

Sportcsarnok

10.00

9.00

Tájházak napja
Május

Nap
10.
22.
24.
25.
30.
30.

Rendezvény
Helyszín
Kezdési idő
Anyák és apák napja – az Őszirózsa Nyugdíjas
Közösségi Ház
17.00
Klub rendezvénye
Az iskola művészeti gálája
Közösségi Ház
16.00
Orbán napi körmenet – Egyházközség
Szőlőhegy
14.00
Vendéglátás a Tájháznál – SZNÖ
Tájház
≈ 15 óra
Pünkösdhétfő – közös református
Református
és katolikus rendezvény
gyülekezet háza
Pátria Faluközösségi Egyesület – egynapos
Plitvicei tavak
kirándulás a tagok részére
Asztalitenisz verseny
Sportcsarnok
9.00-14.00
Június

Március
Nap
8.

Helyszín
Sportcsarnok

Helyszín
Sportcsarnok

Kezdési idő
9.00-14.00

Közösségi Ház

17.00

Nap
4-7
6.

Közösségi Ház
Vértes László
park
Sportcsarnok
Közösségi Ház
Közösségi Ház

12.00
16.30

9.

9.00-14.00
17.00
17.00

12.

Közösségi Ház

17.00

Tájház

16.00

13.
19.
20.

Rendezvény
A Muhr am See-i testvértelepülés
delegációjának látogatása (szervezés alatt)
Tanévzáró a hittanosoknak
Táncház – az óvoda, az iskola, a SZNÖ és az
Aszúszemek Táncegyüttes közös programja
Nyolcadik osztályosok színházi előadása
Bankett
Ballagás
Pátria Faluközösségi Egyesület
– 25. születésnapi bankett

Helyszín

Kezdési idő

Református
gyülekezet háza

15

Közösségi Ház

18.00

Közösségi Ház
Iskola

12 és 16 óra
17.00-21.00
10.30

Közösségi Ház
Vértes László
park

Pátria Falunap
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Iskolai hírek
Karácsonyi
varázsmese
Egyszer volt, hol nem volt...
volt egyszer egy iskola. Ebben az iskolában – ahogy az
minden rendes helyen lenni
szokott – voltak mindenféle
helységek, köztük szertárak
is. Egy szép napon az egyik
szertár gondolt egyet – és
megüresedett. Több sem
kellett az éppen arra járó angyaloknak – fogták magukat
és beköltöztek.
Jó kis szoba! – nyugtázták
magukban, csak szépen ki kellene festeni... és kérésük nyomban teljesült is. Az
ám, de hát egy jó meleg burkolat is kellene a falra... nemsokára ez is elkészült.
Ó, ez egyre szebb, csak hát… ha kaphatnánk valami kellemes puha padlószőnyeget is, amin szívesen ücsörögnénk...
– és lám, erre sem kellett sokáig várni.
Minden kívánságot szorgos munka
követett és hamarosan függöny, párnák
és CD-lejátszó is került a többi adomány
mellé. Már csak egy csodálatos mandala
hiányzott a falról, melyet végül egy arra
járó angyal vendégsége alatt varázsoltak
oda.
Éppen falukarácsony lett, mire az utolsó simítások is elkészültek, így hát a boldog angyalkák meghívták a falu lakóit, a

A Mikulás-kommandó
jócselekedetei
Osztályunk – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is elhatározta, hogy önzetlen
szolgálattal próbálja emelni az advent
hangulatát.
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polgármestert, a képviselőket, a szülőket
és a támogató alapítványok tagjait, hogy
együtt örüljenek az elkészült műnek, melyet hivatalosan relax-teremnek neveztek
el, és az ajtóra felkerült a VARÁZSSZOBA felirat.
Azóta is örömmel laknak itt, és figyelik a csillogó gyermekszemeket, a mosolygó gyermekarcokat, a megnyugvó
gyermeklelkeket, amelyek nap mint nap
hálával gondolnak azokra az emberekre, akik odafigyelésükkel, támogatásukkal segítettek közelükbe hozni a varázslatot, és lehetővé tették hogy ebben a
rohanó világban néhány ellopott percet
nap mint nap eltölthessenek a nyugalom szigetén.
Iványi Beáta

Eredeti tervünk szerint a Szent Borbála
Kórház Gyermekosztályára készültünk
versekkel és egy mesejátékkal. Ajándékként magunk sütötte mézeskalácsot,
saját készítésű karkötőket és magunk
festette díszgyertyákat vittünk a kis betegeknek. Amikor – szülői és önkormány-

zati segítséggel – eljutottunk a
kórházba, gyerekeink nagyon izgultak, s a próbák alatti lazaság
meghatódott, fegyelmezett előadássá alakult. Átéltük a sikert, a
köszönetet, a hálát, s úgy éreztük, ezt jó lenne még megtartani,
újra és újra átélni.
Miután a jól sikerült délelőttnek
sokfelé híre ment, „produkciónkat” előadtuk az elsősöknek, az
ovisoknak, valamint egy kisgyermekünk mozgássérült testvérét
is meghívtuk az osztályunkba
– csakúgy, mint tavaly. Az önkormányzat által szervezett karácsonyi ünnepségre is meghívást kaptunk
a Közösségi Házba, ahol a színpadon,
mintegy 80 ember előtt szerepeltünk.
Az utolsó fellépésünk a falukarácsonyon volt, ahol a szülőknek és tágabb
közösségünknek is bemutatkozhattunk.
Örülünk, hogy ezeket a lehetőségeket
megkaptuk, s az eredeti elképzeléshez

Óvoda
Köszönet nyilvánítás
A Pátria Faluközösségi Egyesület
a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
gyermekeinek meleg takarókat
vásárolt támogatásként. Minden
bölcsődés kisgyermek új takarót
kapott, valamint az óvodások hiányzó takaróit is pótolták. A hideg időben nagy hasznát vettük
az ajándékoknak, melyet ezúton
is köszönünk!
					
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

képest jóval több helyen tudtunk örömet
és karácsonyi boldogságot adni a környezetünkben élőknek.
Úgy érezzük, ezek az események elfogadóbbá, megértőbbé, empatikusabbá
tették gyerekeinket, s jövőre is szeretnénk folytatni ezt a hagyományt.
Iványi Beáta és Szabó Mária
tanítók

MEGHÍVÓ

A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:

Február 10. és 24.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők
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Nemzetiségek napja községünkben
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. december 12-én
rendezte meg a Nemzetiségek Napját,
mely ebben az évben a Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Művelődési
Intézet Megyei Irodája, Vértesszőlős
Önkormányzata és a Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
összefogásával valósult meg. Külön
megtiszteltetés volt számunkra, hogy
Vértesszőlős község vállalhatta el a
házigazda szerepét.
Vendégeink között köszönthettük Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét, Nagy Csabát, Vértesszőlős község
polgármesterét, Hollerné Racskó Erzsébetet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét, Bencsik János országgyűlési képviselőt, Dr. Péntek Pétert, a KEMÖH
főjegyzőjét, Husz Katalint, a Nemzeti Művelődési Intézet KEMI területi koordinátorát, Szabó Istvánnét, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat
elnökét, Waldmann-né Baudentisztl Évát,
a Komárom-Esztergom Megyei Németek
Önkormányzatának elnökét, Duka Lászlót, a Komárom-Esztergom Megyei Te-
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rületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét, valamint megyénk nemzetiségi
képviselőit, akik megtisztelték jelenlétükkel ezt az ünnepséget.
Délelőtt a Tájházban folytatódott a
szlovák nemzetiségi gasztronómiai bemutató, melyet meg lehetett tekinteni az
úgynevezett Sütiházban. Kutenics Kinga kulturális munkatárs szőlősi asszonyok bevonásával négy ádventi héten
át sütött hagyományos süteményeket a
Tájházban. A Közösségi Házban Papp
Kinga, a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa karácsonyi kézműves
foglalkozásán vettek részt az iskolások

és óvodások. A délután
4 órakor kezdődő ünnepi
műsort Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke és Nagy Csaba, községünk
polgármestere
nyitotta meg. A vendégek
hozzászólásai, köszöntői
után a vértesszőlősi 3.
és 5. osztályos általános
iskolások, óvodások szerepeltek. Csanálosi László
harmonikakíséretében a
Zimozeleny asszonykórus
szívet melengető szlovák
nyelvű betlehemes műsora következett,
majd Perger Gyula, a Kuny Domokos
Múzeum igazgatója tartott előadást „A
soknemzetiségű Komárom-Esztergom
megye kialakulása, egyes jellegzetességei” címmel. A műsor zárásaként
a nemrég megalakult Vértesszőlősi
Aszúszemek Néptánccsoport fergeteges produkciója szórakoztatta a jelenlevőket.
A mindenki által ismert főszakács,
Tomasik Tiborné Franciska, irányításával,
Kutenics Mária és Kutenicsné Mészáros
Ágnes segítségével készültek a finomabbnál finomabb étkek: a szőlősi lag-

zis gulyás, oszuska (káposztás lepény),
a jól ismert lagzis hrapla, szegfűszeges
diós sütemény, nem utolsó sorban a szilvalekváros mákos guba. Vendégeink a
szőlősi, híres lagzis Večerán (vacsorákon) elfogyasztott ételekről, valamint a
gyerekek és felnőttek műsoráról is elismerően nyilatkoztak.
Örülünk, hogy megyénk képviselői
igen nagy létszámban vettek részt ezen
a meghitt karácsonyi hangulatú Nemzetiségi Napon.
Krajczárné Száraz Erzsébet
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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Aszúszemes télbúcsúztató mulatság
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes célul tűzte ki a községi éves népszokások újraélesztését, hagyománnyá építve be azokat a település mindennapi
életébe. Első rendezvényünket a Farsangzáró, téltemető mulatságot húshagyó
kedden – február 17-én – tartjuk 18 órai kezdettel.

Program:
18 órakor a Tájház udvarán énekszóval, vidámsággal kísérjük utolsó útjára a telet jelképező bábot, melyet végül elégetünk. Ezt követően kb. 19 órától felsétálunk a közösségi
házba, ahol kínálással egybekötött táncházzal zárjuk le a farsangi időszakot. A táncházat vezeti: Jakab András néptáncpedagógus. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kereplőkkel, kolompokkal, karikás ostorral. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Kedves gyerekek, felnőttek!
A Karate Szakosztály szeretettel vár minden 6–99 éves korú embert,
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 képességet, szorgalmat, csiszolja a jellemet, megtanít magad
és mások tiszteletére. Gyertek el
Elérhetőségek:
hozzánk akár egyedül vagy csaSzabó Alíz
ládostul! Garantáljuk, hogy jól
Tel:
06
30 327 2921
érzitek majd magatokat.
Havi tagdíj: 2500 Ft

Molnár István
Tel: 06 20 962 0921

Ajándékutalvány
Amely feljogosít 1 havi, azaz 8 db ingyenes
karate edzésre
+ hozz magaddal még 1 főt, akinek szintén akciós
csak 1200 Ft az 1 hónap.

Edzések helye és ideje:
Vértesszőlős Sportcsarnok, hétfő, szerda 17.30-19.00
Szabó Alíz: 06 30 327 2921
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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A Közösségi Ház hírei
Az év a Kulturális Kerekasztal ülésével
kezdődött a Házban, ahol a Kulturális bizottság a település intézményvezetőivel
és a civil szervezetek képviselőivel közösen összeállította Vértesszőlős 2015-ös
programtervet. Reméljük, az év során
minden korosztály megtalálja majd a
kedvére való rendezvényt!
11-én vasárnap a tatai művelődési
házzal közösen összesen 110 színházrajongó indult a budapesti Operettszínházba a Cirkuszhercegnő című előadásra.
Köszönjük Fülöp Zsoltnak a szervezést
és remek jegyeket!
22-én, csütörtökön Épített örökségünk címmel Fazekas Ottó képeslap kiállításával tisztelegtünk a Magyar Kultúra
Napja előtt. A régi lapokon Tata, Tatabánya és persze Vértesszőlős oly régi arcát
mutatja, melyre gyerek és ifjúkorunkból
sokan emlékezünk. A tárlat február 5-ig
látható – érdemes megnézni!
29-én a Világjárók programsorozat
Orosz estje várta az orosz kultúra szerelmeseit piroggal, hússalátával, rengeteg
emlékkel és nevetéssel.

30-án pénteken pedig a Hova, de hova
megyek? címmel pályaválasztási délutánt hirdettünk a helyi végzős fiataloknak és szüleiknek, ahol egy kötetlen
rendezvényen a vértesszőlősi általános
iskola öregdiákjai mutatják be jelenlegi
középiskolájukat.

Februári előzetes
Február 6.
Iskolai farsangi bál – 16.00
Február 14.
Önkormányzati jelmezes batyus
Farsangi bál – 19.00
Február 19.
Idősek Klubja Farsang – 13.30
Február 20.
Hegyközösségi Egyesület Közgyűlése
– 18.00
Február 27.
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
Hagyományőrző Tollfosztó rendezvénye
– 16.00

Könyvtári hírek
Decemberben befejeződött a Net-nagyi
tanfolyam, a tanulók nevében is köszönöm Skrován József tanár úr türelmét és
jókedvét – a csoportnak pedig a kitartást és a záró bulit. Idén biztosan lesz
folytatás, addig is szeretettel és az önkormányzatnak köszönhetően két villámgyors géppel várjuk a netezni vágyókat a
könyvtárban.
2014 utolsó könyvtári hetében érkezett
meg könyvcsomagunk, amelyet ismét dr.
Voigt Pál igazgató úr hozott el személyesen. Több száz új kötet várja helyben a

kis és nagy könyvmolyokat. A könyvtárközi kölcsönzésnek köszönhetően néhány napon belül a tatabányai nagy katalógusból kiválasztott kötetet is kézhez
kaphatjuk.
Az óvodásoknak és az iskolásoknak
tartott könyvtárhasználati foglakozásokon túl 4 nagy rendezvényre is készülünk.
Az első Dr. Tóth Tibor médiapedagógiai
előadása lesz az internet veszélyeiről
és biztonságos használatáról – időpont
2015. február 26. csütörtök 16.00 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Orvosi rendelés
2015. 1. 28-án
szerdán 13-16-ig,
2014. 1. 29-én
csütörtökön 8-11-ig
2014. 1. 30-án
pénteken 13-15-ig
lesz rendelés
Rendel:
dr. Kaizer László

A Tájház szép, figyelemfelkeltő faragott feliratot kapott ajándékba a Tanács utcai homlokzatára, mely alkotás
Póta László keze munkáját dicséri!
Nagyon szépen köszönjük!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Fogászati ügyelet!
Vértesszőlős
Község Önkormányzata
a lakosság fogászati
ügyeleti ellátásának
biztosítása érdekében csatlakozott a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott fogászati ügyelethez.
A térítési díjat az önkormányzat fizeti
meg, így a fogászati ügyelet igénybe
vétele a lakosság számára ingyenes.
A fogászati ügyelet a kijelölt napokon
7.00–13.00 óra között vehető igénybe,
a tatabányai Szent Borbála Kórház „P”
épületében (főbejárattól rögtön jobbra).

2015. JANUÁRI ÜGYELET
JANUÁR 31.(szombat)
Dr. Kesztyűs Antal
FEBRUÁR 1. (vasárnap)
Dr. Kesztyűs Antal
2015. FEBRUÁRI ÜGYELET

Farsangi bál Valentin napon!
2015. február 14-én,
szombaton 19 órai kezdéssel jelmezes farsangi bálba hívjuk és
várjuk az érdeklődőket
a Közösségi Házba.
Zenél a Joy Band. Jelmezverseny egyéni és csoportos kategóriában, tombola
értékes díjakkal! A jelmezbe öltözők a
belépéskor egy tombolajegyet kapnak!
A tombola fődíja egy kétszemélyes utazás! Jegyek 1500 Ft-os áron a Közösségi
Ház nyitvatartási idejében vásárolhatók
február másodikától.
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FEBRUÁR 7.(szombat)
Dr. Molnár Gyöngyvér
FEBRUÁR 8.(vasárnap)
Dr. Molnár Gyöngyvér
FEBRUÁR 14. (szombat)
Dr. Széber Szilvia
FEBRUÁR 15. (vasárnap)
Dr. Kesztyűs Antal
FEBRUÁR 21. (szombat)
Dr. Takács-Arany Katalin
FEBRUÁR 22. (vasárnap)
Dr. Takács-Arany Katalin
FEBRUÁR 28. (szombat) Dr. Cseh Áron
MÁRCIUS 1. (vasárnap) Dr. Cseh Áron

A Pátria Faluközösségi Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel.
A 2013-ban befolyt összegből 2014-ben
az Orbán Napi rendezvényt 50 000 forinttal, az általános iskolát 25 400 forinttal, a Samufalvi Óvodát 21 600 forinttal
támogattuk. Kérjük aki teheti, a jövőben
is támogassa Egyesületünket, hiszen a
befolyt összeget továbbra is közösségi
célok segítésére fordítjuk.

A Tappancs Állatotthon hírei
Adománygyűjtés volt decemberben
polgármesteri hivatalban. Ezúton szeretnénk megköszönni, annak a néhány
jószívű embernek a segítségét, akik a
Tappancs Állatotthon javára szervezett
vértesszőlősi adománygyűjtő felhívásunkra hétfőn eljöttek és 20 000 forintot,
70 kilogramm állateledelt, kötszereket és
takarót hoztak a menhely árváinak!

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület
vezetősége

A Tappancs Állatotthon kérése!

Vöröskereszt hírek
November második felében az általános iskola gasztronómiai projekteket szervezett, melynek záró rendezvényéhez a Vöröskereszt Helyi
Alapszervezete 10 000 Ft támogatást nyújtott. A diákok a rendezvényen megismerkedhettek több
ország népszokásaival, gasztronómiai hagyományaival.
Karácsonyra több rászoluló család tartós élelmiszer csomagot vehetett át.
A Falukarácsonyon meglepetés mézeskalács szívecskéket osztottunk
szét, melyek a Jenei Kávéházban készültek.
Ezúton szeretnénk megköszönni
támogatását a Jenei családnak és
a kávéház minden dolgozójának.
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

A menhely német támogatója felújított
egy épületszárnyat, hogy jobb körülményeket tudjunk biztosítani a kiskutyák számára. Sajnos az erre szánt pénz elfogyott.
Keressük olyan segítőkész szakember támogatását, aki a villanyszerelési, vizes és
hegesztési munkálatokat térítésmentesen
elvégezné. Az alapítvány az ehhez szükséges anyagokat megveszi.
Köszönettel!
Zsigáné Marosi Éva Tappancs Állatotthon
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügysegédi feladatok
ellátása 2015. január 19-től, a megszokott időpontban, újra megkezdi működését a polgármesteri hivatalban.

Az ügyfélfogadás időpontja:
minden héten, kedden
8.30-tól 10 óráig tart.
Dr. Lázár Gabriella jegyző
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Az
MGKSZ V-71-es
Vértesszőlősi
Egyesülete

Díszszárnyas kiállítást, Hobbi- és Kisállat bemutatót

rendez a

Vértesszőlősi Sportcsarnokban!
2015. január 31. február 1-jén
(szombat, vasárnap)

Bemutatásra kerülnek dísz- és alakgalambok, óriás- és törpe díszbaromfik,
egzotikus madarak, pintyek, kanárik, kis- és nagy papagájok, egyéb
különleges egzóták, óriás- és törpenyulak.
Vásárlási lehetőség: galambgyűrűk, egzotikus növények, növényápolási
kellékek, népművészeti tárgyak, (kerámiák, fából, festett üvegből és textíliából
készült ajándéktárgyak) és még sok-sok érdekesség.

Nyitva tartás:

31-én szombaton 8-17 óráig
1-jén vasárnap 8-15 óráig

30-án pénteken 8-12 óráig
csak óvodás és iskolás csoportokat fogadjuk
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A változékony időjárás következtében
a bőr elveszíti rugalmasságát,
fakóvá, szárazzá, vitamin-,
és tápanyaghiányossá válik.
Ébressze fel bőrét bőrtípusának
és bőrproblémájának megfelelő

TAVASZVÁRÓ KEZELÉSEK-kel:
hámlasztó, pigmentfolt kezelő, halványító, növényi
őssejtes bőrmegújító, bőrcsiszoló
(mikrodermabrázió, hydroabrázió) és sejtszintű
hatóanyag bejuttató (mezoterápia) kezelési sorok
a feszes, hidratált, rugalmas bőrért!
További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon,
tele
ele
efono
fon n, e-mailen vagy
gy 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

Udvardi Zsuzsanna
női, férﬁ és
gyermek fodrász

06 20 318 7671
Vértesszőlős
Hegyalja u. 19.
Hajszerkezet megújító kezelés
roncsolt, töredezett, fénytelen hajra!
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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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SmilePhone - Vértes Center Tatabánya

Értékesítés és Szerviz
West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárlóközpont

Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

