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A pünkösdi király és a legényavatás
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb
a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást – ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon – ünnepelték a Pészah szombatját követő
ötvenedik napon.
Ezt ünnepelték a tanítványok is, amikor szél támadt, majd egy hatalmas lángnyelv
jelent meg, amely szétoszlott, mindegyikükre leszállt, és a jelenlévők elteltek a Szentlélekkel. Ennek hatására az apostolok elkezdték hirdetni az igét a Jeruzsálemben tartózkodóknak, s ekkor alakultak meg az első keresztény gyülekezetek is. A későbbiek
során a templomokban a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették.
A lányok és asszonyok pedig bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra helyezték.
Az ünnepnapok gyökereinek vizsgálatakor láthatjuk, hogy legtöbb mai ünnepünk
sokkal korábbi előzményekkel rendelkezik, mint a manapság tartott formája. (Különböző vallás- és kultúrpolitikai okokból.) Ennek megfelelően a pünkösd sem csak
keresztény hagyományokkal rendelkezik hazánkban sem, a népszokásokat tekintve
rengeteg „pogány” rituálé is található benne, hiszen a pünkösd egyben a régmúltban
gyökerező, mágikus célzatú, nászt, termékenységet, tavaszt köszöntő ünnep.
A hagyományok szerint a lányok, asszonyok pünkösdi rózsát szórtak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek, a legények pedig pünkösdi rózsát tettek annak a
lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
Ugyancsak ismert és híres szokás a pünkösdi királyválasztás. A címet az ügyességi versenyek (leggyakrabban lovas próbatételek) nyertese érdemelte ki. A pünkösdi
király egy évig minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden
kocsmában ingyen ihatott, mert amit elfogyasztott, azt a község fizette ki később.
A királyság nevével ellentétben pedig nem is olyan rövid ideig, hanem egész a következő évi „újraválasztásig” tartott.
Sokhelyütt egyébként ilyenkor avatták a legényeket is. Leöntötték őket borral, vagy
elverték a feneküket és csak ezen „szertartás” után számította őket a falu legénynek,
vagyis járhattak a kocsmába, udvarolhattak. De hát ezek a hagyományok ma már
veszendőben vannak: előbbihez egyébként is már csak a személyi igazolvány kell,
utóbbihoz meg lassan elég egy jó internetkapcsolat…
Pataki Gábor

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, anyakönyvvezetés (Bucskuné Virtás Klára) 104-es mellék
– klarabucsku@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések (Muk Istvánné)
105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
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Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

Óvodai hírek
Óvodánkban a tavasz változatos programokkal indult. Kiemelt szerepet kapott az egészségnevelés, melynek
keretében egy alkalommal Molnár Nikolett egészségszervező tartotta meg
foglalkozását az egészséges táplálkozás témakörben gyermekeinknek.
A rendezvényt támogatta a helyi Vöröskereszt. A saláták készítéséhez szükséges zöldségeket és gyümölcsöket
vásárolta meg, melyeket a gyermekek
az óvónők segítségével elkészítettek és
jóízűen elfogyasztottak.
Az egészségnap végén minden bölcsődés és óvodás gyermek hazavihette
Dr. Lenkei Gábor: Egészséges csemeték
című kiadványát, mely az egészséges
életmóddal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza. A tájékoztató füzetet
A jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület csapata ajándékozta a gyermekeinknek és szüleiknek.
A környezetvédelem is fontos szerepet
játszik helyi programunkban. A faluban
meghirdetett Föld órája programsorozathoz kapcsolódva szülők és gyermekeik
valamint az óvoda dolgozói összefogva

szépítették az óvoda udvarát és környékét. Köszönjük mindazon szülők segítségét, akik hétvégi szabadidejüket áldozták fel azért, hogy még szebb és tisztább
környezetben tölthessék gyermekeik
óvodai életüket.
Minden tavasszal megrendezzük a papír illetve kupakok gyűjtését, ezzel is azt
a szemléletet tápláljuk gyermekeinkbe,
hogy fontos a szelektív hulladékgyűjtés
illetve környezetünk védelme. A gyűjtésből befolyt összeg 10 000 forint, melyet
udvari játékok vásárlására fordítunk.
Köszönet a gyűjtögető felnőtteknek és
gyermekeknek.
A sok munka után jól esett egy kis kikapcsolódás. A Kerekerdő Bábszínház

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.
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Rajzpályázat
Az óvodában valamennyien fontosnak
tartjuk természeti értékeink védelmét,
így az éltető víz óvását, gyermekeink
jövőének biztosítását.

előadásában megtekintettük Brumi Maci
kalandjait, amely felejthetetlen élményt
jelentett mindenkinek.
Hagyományainknak megfelelően a
Húsvéti játszóház a Tájházban került
megrendezésre. Kutenicsné Szabó Krisztina népi hangszerek kíséretével népi
mesét mondott a gyermekeknek a tiszta
szobában. Nagy sikere volt a báboknak
és az élő népzenének az egész program
ideje alatt. Az alatt a hátsó konyhában
írókával tojást festhettek az érdeklődők.
Köszönet Szőke István méhésznek, aki
évek óta térítésmentesen biztosítja ez
ehhez szükséges méhviaszt. A nyitott
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E szemléletmód része, hogy a víz évről
évre visszatérő téma valamennyi csoportunkban, különösen márciusban, hiszen
ekkor van, a Víz világnapja (március 22.).
Sokat mesélünk, verselünk, dalolunk
a vízről, ismeretterjesztő filmeket nézünk, kísérleteket végzünk, és a természetben is megfigyeljük a víz útját, még a
településünket átszelő Öreg-tóba torkolló Által-ért is. Az elmúlt években tovább
bővítettük a vízzel kapcsolatos tevékenységeinket, és részt veszünk az ÉDV Zrt.
megyei rajzpályázatán.
Az idei rajzpályázat célja a gyerekek
környezettudatos
szemléletmódjának
befolyásolása, a figyelem felkeltése volt,

szín alatt népi játékokat készíthettek a
szülők és gyermekek. Örülünk annak,
hogy volt óvodásaink is szívesen eljönnek évről évre erre a rendezvényre
Szintén köszönettel tartozunk a NÁBOB KFT-nek akik lehetővé teszik hogy
az állatkáikat simogathassuk és gyönyörködhessünk bennük. Zoltánfi Zsuzsanna tyúkja is felejthetetlen élmény
volt számunkra. Nincsen húsvét nyuszi
nélkül, ezt pedig Bokor Ákos szüleinek
köszönhetjük.
A program végén közösen elfogyasztottuk a kemencében sült húsvéti kalácsot és a Jenei Cukrászdából kapott süteményeket, amit ez úton is szeretnénk
megköszönni.

tanulják meg tisztelni a természet legegyszerűbbnek tűnő, ám pótolhatatlan
elemét a vizet. A pályázatra több mint félezer alkotás érkezett a megye óvodáiból,
iskoláiból. Nyuszi csoportunk csapata is
részt vett a pályázaton, és március 21-én
az ÉDV Zrt. Központjában megrendezet
díjátadó ünnepségen kis alkotóink átvehették a díjazottaknak járó hatalmas
csomagba rejtett ajándékokat, melyet az
óvodába visszaérve társaikkal közösen
birtokba is vettek (a csapat tagjai Besenyei Péter, Galgán Mara, Miletics Hanna,
Vaczula Orsolya).
Zsidek Judit
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
„Vizes hetek”
Idén is megrendezte iskolánk a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretében a 3 hetet meghaladó projektet, melynek témája most
éltető elemünk a " VÍZ" volt.
Az alsóban többféle tevékenységen keresztül jártuk körbe a témát, a figyelmet
fokozottan irányítva a víz fontosságára,
pótolhatatlanságára. Hirdettünk fotópályázatot, készítettünk tablókat, rajzokat,
melyek egyben a folyosókat is díszítették
ebben az időszakban. Kóstoltunk sokféle ásványvizet, néztünk, ill. hallgattunk
többféle előadást,rendeztünk vetélkedőt, tartottunk könyvtári órát a víz éltető
szerepéről, a lakossági vízfogyasztásról, víztisztításról, természetes vizeink
megóvásáról, a pazarlás elkerülésének
lehetőségeiről. Szerveztünk túrát a Derítő-tóhoz, megtisztítottuk az Által-ér egy
részét, s ezen a kiránduláson beszélt
Dr. Nagy Sándor polgármester az épülő
kerékpárút jelenlegi állapotáról. A tanítók
a tanórákba is becsempészték a témát:

matematika, magyar, környezetórákon
most ez volt a fő tananyag. Sőt a 2. osztály ebben az időszakban sajátította el az
úszás alapjait. A projekt záróeseménye a
március 31-ei falusi szintű környezetszépítő-akció volt, melyen sok diák vett részt
a családjával. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget!

A felső tagozatban a téma egy részét
tanórákon, másik részét tanórán kívüli
foglalkozások keretében dolgozták a fel
a tanulók tanáraik irányításával, a vízhez
kapcsolódó érdekes témák feldolgozásával. Így került sor víztisztaság vizsgálatra a Tájház-közön áthaladó pataknál,
megszemléltük a tatabányai víztisztító
üzemet, rajzórákon tablókat készítettünk,
természetismeret órákon a víz szerepét
vizsgáltuk az időjárásban. Informatika
órán diasorozatot készítettek a gyerekek,
kémia órán „kémikus szemmel” vizsgáltuk meg a vizet. Technika órán az Által-ér
mellett gyűjtött nádból sárkányt készítettünk, melyet az udvaron ki is próbáltunk.
Március 30-án, pénteken, a tatabányai
Gyémánt fürdőben „pancsoltunk”.
A projekt zárására március 31-én, a
Föld órája című, községi program keretében került sor. Délelőtt fát ültettünk a
Múzeum utcában és a temető környékén, ahol a gyerekek mellett nagyon sok
szülő is részt vett, amit külön köszönünk!
Délután a művelődési házban a Greenpeace szervezet tartott egy előadást a
megújuló energiaforrások fontosságáról. Sajnos az estére tervezett tábortüzes program, a környezetvédelmi vetélkedő és csillagvizsgálat a
kedvezőtlen időjárás miatt
elmaradt. Reméljük, a projekt során szerzett ismeretek
hozzájárultak ahhoz, hogy
diákjaink
környezettudatosabban szemléljék a világot,
és megértsék a Greenpeace
jelmondatának
jelentését:
„Ha majd kivágtad az utolsó
fát, megmérgezted az utolsó
folyót, és kifogtad az utolsó
halat, rádöbbensz, hogy a
pénz nem ehető.”
Gombásné Bartal Zsuzsa
Szűcs Imre
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Erdei Iskolában Boglártanyán
A három hetet meghaladó vizes projekt
keretein belül mi, harmadik osztályosok ellátogattunk Vértesboglárra, ahol
fantasztikus két napot tölthettünk el.
Érkezésünk után megismerkedtünk vendéglátóinkkal, Gyöngyi nénivel, aki az
ellátásunkért felelt és Gergő bácsival,
aki vállalta, hogy bevezet bennünket az
ébredező tavaszi erdő titokzatos, gyönyörű világába. Így belekukkanthattunk
a madárgyűrűzés mikéntjébe, rengeteg
információval gazdagodva a Vértesben
fellelhető madarakról; megtapasztalhat-

tuk, hogyan tájékozódnak az erdei állatok nappal és sötétben; és csodálatos
színházi előadásnak is szemtanúi voltunk egy vaddisznó dagonyázónál, ahova az erdő ezernyi madara jár inni, „beszélgetni, pletykálkodni”. Az itt eltöltött
két nap alatt igazi kis tudósokká válva
rengeteg ismerettel gyarapodtunk. Köszönjük Gergő bácsinak azt a szeretetet
és türelmet, mellyel végigkalauzolt bennünket az erdei iskola ösvényein. Természetesen köszönet jár azon szülőknek és
nagyszülőknek is, akik segítettek a gyerekek fuvarozásában. Köszönjük!
a 3. osztály

Úszni tanultunk
Március utolsó hetében
mi, másodikosok szó szerint elmerültünk az úszástanulás rejtelmeiben.
Öt délutánt töltöttünk a Tatabányai Gyémánt Fürdő
Sportuszodájában Kocsis
Márti néni társaságában,
aki lenyűgöző tapasztalatával már a második napon
minden gyermeket becsalogatott a mélyvízbe. Élményeink határtalanok, s bár
úszástudásunk még nem
olimpiai szintű, örömmel
mondhatjuk, hogy kivétel
nélkül mindenki elsajátította
az úszás alapjait. Köszönjük a szülők támogatását,
ami lehetővé tette, hogy ez
a program megvalósuljon.
a 2. osztály tanulói
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Tájfutó Diákolimpia

Művészeti gála

A megyei döntőn részt vett iskolánk
néhány tanulója március 30-án,
Koppánymonostoron.

Iskolánk pedagógusai és diákjai javában készülnek a májusban megrendezésre kerülő művészeti gálaestre. A szívet melengető, olykor
humoros előadások biztosan nem
okoznak csalódást annak, aki ellátogat a Művelődési Házba, a 2012.
május 11-én 16.30 órától 19.00 óráig
tartó (egy szünettel) programra. A jegyek ára: 500 Ft. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Eredmények:
2. hely: Gillich Dóra
3. hely: Gillich Luca, Anderla Angelika
4. hely: Schlepp Lili
Gratulálunk diákjainknak!
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

10 éves
az Őszirózsa Nyugdíjas klub
2012. március 23-án tartotta idei első
összejövetelét az Őszirózsa Nyugdíjas
klub. A péntek esti vacsorán a tagság
megünnepelte a klub megalakulásának 10. évfordulóját illetve a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódóan köszöntötte hölgytagjait.

Az est nyitásaként a tatabányai Bárdos kórus szereplését hallgathatták
meg a nyugdíjasok. A szép kórus művek meghallgatása után Kutenics Mária
– a 10 évvel ezelőtt működő kulturális
bizottság egyik tagja – emlékezett az
első kezdeti lépésekre. Köszöntőjében
felidézte a megalakulás néhány fontos
eseményét illetve az eltel időszak emlékezetes történéseit. Megemlékezése végén a színpadra szólította a vezetőség
jelenlegi tagjait, akiknek egy-egy szál
rózsát átadva köszönte meg lelkiismeretes munkájukat.
Ezután Skrovánné Márika néni mondott köszönetet Buschné Klári néninek
– a nyugdíjas klub vezetőjének – több
éven keresztül végzett odaadó munkájáért.
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A megemlékezések után községünk
polgármestere Dr. Nagy Sándor köszöntötte a klub tagságát e szép évforduló
kapcsán illetve megemlékezett a rendezvény másik ünnepi részéről, a nőnapról
is. Polgármester úr köszöntője után felolvasásra került a Pátria Faluközösség
részéről érkezett köszöntő levél, melyben Török Csaba írta le gondolatait a 10
éves évforduló kapcsán.
A köszöntéseket követően következett
a finom vacsora, melynek elfogyasztása után további meglepetések vártak
a nyugdíjasokra. A vacsorához polgármester úr ajándékaként finom pezsgőt
fogyaszthattak az ünneplők, majd következett a „desszert”. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Jenei Cukrászda
évfordulós tortáját Törökné Pátrovics
Erika és Kutenics Mária szolgálta fel.
A vacsora után folytatódott a jó hangulat
zenével, tánccal. Az ünnepi rendezvény
11 óráig tartott.

A rendezvényen résztvevő kisiskolás
korú gyerekek több olyan munkadarabot készíthettek, mely az ünnephez
kapcsolódott. Természetesen az első és
legfontosabb volt a tojások festése, amit
ez alkalommal egy különleges tojásfestő készlet segítségével tehettek meg a

gyerekek. A megfestett tojásokhoz olyan
tartókat készítettek a résztvevők, melyek
segítségével a festett tojások az ünnepi
asztal díszeivé váltak. Az ügyesebbek a
mini virágcserepet tavaszi kiskacsával
dekorálták, melybe szintén festett tojások kerültek. Néhányan tojásformákat
színeztek, vágtak, ragasztottak, hogy
szobájuk ablakát díszítsék vele.
A foglalkozás végén érdekes logikai társasjátékokkal is játszhattak a gyerekek.

Sminkkurzus

Anyák napi játszóház

Csoportos sminktanácsadás indul
májusban a Művelődési Házban.

A közelgő anyák napja alkalmából
2012. május 4-én 16.00 órától játszóház lesz a kultúrban.

Húsvéti játszóház
Április 3-án került megrendezésre a húsvéti ünnephez kapcsolódó játszóház.

Témák: • sminkanyagok, sminkeszközök • színek a sminkben • sminkelés
korosztályok szerint • nappali smink • alkalmi smink • sminkkészítés lépésről-lépésre • 2012 tavasz-nyár sminktrendjei.
A témák 3 alkalommal kerülnek feldolgozásra. A foglalkozások díja: 1000 Ft/
alkalom. Jelentkezni lehet a muvelodesi.
haz@vertesszolos.hu címen vagy a 06
30 640 8934-es telefonszámon.

Ezen a rendezvényen anyák napjához
kapcsolódó alkotásokat készíthetnek a
gyerekek, mellyel édesanyjukat, nagymamáikat köszönthetik fel e szép napon.

Kiállítás
Tatai kistérség és Vértesszőlős madártávlatból címmel Varga Norbert
légifotós kiállítása tekinthető meg a
Művelődési Házban 2012. május 8-24.
között a ház nyitva tartási idejében.
Jöjjenek el és tekintsék meg a településünkről készült légi felvételeket!
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Húsvét Kupa asztalitenisz verseny
2012. április 14-én került megrendezésre a 4. hagyományos Húsvét Kupa,
ami a közelmúltban tragikus körélmények között elhunyt Krenner József
Emlékversennyé alakult át.
A már hagyományosnak mondható Húsvét Kupa asztalitenisz versenyt nagyszámú részvevővel rendezték meg a
vértesszőlősi sportcsarnokban . Úgy látszik, hogy a KEM-ATSZ honlapját sokan
látogatják az ország más településeiről
is, mert sok megyei szakosztály mellett
Bicskéről és Budapestről is érkezett jelentkezés!

Izzik az aréna

Az amatőr és a megyei “B” ligás igazolt
egyéni, valamint összevont páros számokra rekord mennyiségű nevezés futott
be, végül 50 igazolt és 24 amatőr adta
le jelentkezését. A létszám és a hangulat
már-már a legendás régi időkre emlékeztetett!
A 24 (!) csoportban megkezdett selejtezők több órán át tartottak, s a közben
elfáradó sportolókat és nézőket az ingyenes büfé látta el frissítőkkel és harapnivalóval – a Vita Sütő KFT és AVERS KFT jóvoltából. A csoportokból továbbjutókat a
főtáblán már komoly kihívás fogadta, ott
már a szigorúbb, kieséses rendszerben
zajlottak a küzdelmek.
Először az amatőröknél fejeződött be a
csatározás. A fináléban a tatai Senkál Lajos diadalmaskodott a lábatlani Várvölgyi
Béla felett – 3:1 arányban.
Az összevont párosoknál a második
kiemelt Fehér-Juhász (Ács) páros búcsúzott idő előtt, mert a Trencsényi-Gedra
(THAC – Szomód) duó legyőzte őket, és
nagy meglepetésre behúzták a bronzérmet is.

Teltház! Minden jegy elkelt!

12

Lelkesedés és sportszeretet a siker titka!

Az igazoltak legjobbjai

Végül a páros számban az abszolút
esélyes, a Kovács Csaba-Kovács Ferenc
(Vértesszőlős) duó vitte el a szép trófeákat.
Az igazolt versenyzők mezőnyében
nagy meglepetés nem született, az első
négy kiemelt jutott a legjobb négy közé.
A győzelmet végül Kovács Csaba (Vértesszőlős) szerezte meg – igaz a vártnál
nagyobb csatában – a vitézül küzdő ácsi
Fehérrel szemben.
A KEM-ATSZ és a Vértesszőlősi Önkormányzat tiszteletdíjait és kupáit a helyezetteknek Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester adta át.

Eredmények:

Támogatók:
Vita-Sütő Kft., Avers Kft., Vértesszőlős Község Önkormányzata, Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz
Szövetség, Kövér Jenő, Kovács István

Amatőr egyéni:
1. Senkál Lajos (Tata)
2. Várvölgyi Béla (Lábatlan)
3. Turbucz István (Pilismarót)
3. dr. Berki Balázs (Budapest)

Igazolt egyéni:
1. Kovács Csaba (Vértesszőlős)
2. Fehér András (Ács)
3. Adamik György (Tardos)

Összevont páros:
1. Kovács Csaba-Kovács Ferenc
(Vértesszőlős)
2. Pósfai Zsolt-Dániel Vera (THAC)
3. Adamik György-Korencsi György
(Tardos)
3. Trencsényi Tibor – Gedra Lajos
(THAC – Szomód)

Takács Jenő, versenybíró

A Vidám Kovácsok és a páros dobogósai
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Környezetvédelmi akció

A rendezvény támogatói:

Március 31-én nagyszabású parkosítási, környezetvédelmi akció zajlott Vértesszőlősön. A Pátria Faluközösségi
Egyesület az Ökotárs Alapítvány és a
MOL közös pályázatán 533 347 forint
támogatást nyert az Ady Endre utca
temetővel határos szakaszán lévő terület parkosítására, mely összeget az
önkormányzat mintegy 300 000 forinttal egészített ki.
A csípős reggel ellenére – a környezetéért tenni akaró – mintegy 120 felnőtt és
gyermek jelent meg a helyszínen. Több
csapat alakult a munkálatokra, egy részük a temető melletti parkban ültetett,
a rönkpadokat, asztalokat készítették el,
míg mások a Vértes László parkot tisztították meg a levelektől és a szeméttől. Az iskola diákjai pedagógusokkal a
Múzeum utcában fásítottak. A szorgos
kezek összesen 30 őshonos fát és 680
db őshonos cserjét ültettek el. Példa
értékű volt ez az összefogás fiatalok,
idősek, vállalkozók, magánszemélyek,
civil szervezetek is támogatták a megmozdulást. A délután 5 órakor kezdődött

AGRICOLA ZRT.
EGERVÁRI JÓZSEF
EXTREME PARK KFT.
SAMUFALVI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
SAFRANEK LÁSZLÓ ÉS NEJE
SZILÁGYVÁRI KÁLMÁN
SZÜCSNÉ POSZTOVICS ILONA
VÉRTESSZŐLŐS SZŐLŐHEGYI
rajzpályázat eredményhirdetése után a
Greenpeace „Megújúló energiaforrások”
c. előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A délutáni program közös énekléssel zárult Szabó Krisztina és Maróti
György vezetésével.
A délelőtti munkálatokhoz az időjárás
még kegyes volt, de sajnos az esti programokat a hideg és a viharos szél miatt
el kellett napolni, a meghirdetett április
14-ei esőnapra. Sajnos erre a hétvégére
is esős időt jelzett az előrejelzés, ezért
tervezett rendezvényt bizonytalan időre
elhalasztottuk!

KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

Baromállás dűlő – rész-falugyűlés
Az önkormányzat a Baromállás dűlőben ingatlannal rendelkező lakosok
részére április 18-án rész-falugyűlést
tartott a Tatabányai Bányász Művelődési Házban.
Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat a tavalyi költségvetésben 2 millió forint keretösszeget szavazott meg a dűlő
részére, melyből 1,8 millió forint került felhasználásra. A legnagyobb tétel ebből az
összegből néhány száz méter útszakasz
teljes felújítása volt. Több alkalommal zúzott kő került a legrosszabb állapotú utakra. A dűlőről elkészült egy digitális térkép,
ami átadásra került a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóságnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársainak is,
akik vészhelyzet esetén ez alapján gyorsan meg tudják találni a problémás in-
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gatlant. E mellett az útkereszteződésekre
kihelyezésre kerültek helyrajzi számokat
jelző táblák. Az idei évben szintén 2 millió
forint került be a költségvetésbe, de természetesen a tavalyi évből megmaradt
200 000 forinttal növeltük az összeget.
Ez évben a Tisza úti Kertbarát Kör, 37
tulajdonost érintő vízvezeték rendszerét
a vízműnek szándékoznak átadni, a fenti
keretösszegből a szükséges geodéziai
munkálatokhoz kértek támogatást. Örömmel üdvözölte a polgármester úr, hogy
megalakult a polgárőrség, remélhetően
segíteni fogják a falopások, betörések, illegális hulladék elhelyezések megakadályozását. Néhány éve pályázati forrásból
sikerült a dűlőből 400 köbméter hulladékot elszállítani, ami sajnos mára a többszörösére duzzadt, melynek felszámolása irreálisan nagy terhet ró a községre.
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32. Vértesszőlősi borverseny
Március hónap a borversenyek ideje.
Természetesen a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület tagjai is megmérettették
boraikat.
A helyi Művelődési Házban került sor a
32. borverseny ünnepélyes díjátadójára.
Szilágyvári Kálmán az Egyesület elnöke
elsőként köszöntötte a megjelenteket,
megköszönte a szponzorok támogatását
és külön ajándékkal fejezte ki elismerését Kocsisné Jenei Erikának, aki több sikeres pályázatot írt az egyesület részére.
A szőlősgazdák nevében Galgán István
Szent Orbán szobrát köszönte meg, mely
a szőlőhegyen oltalmazza a borászokat.
Ezt követően Dr. Nagy Sándor polgármester mondta el köszöntőjét, kiemelve
a régi hagyományokon alapuló egyesületi borversenyek jelentőségét, a Szőlősi
borkultúra megőrzésében. Horváth Mihály hegybíró, a zsűri elnöke értékelte
a 2011-es évjáratú borok minőségét.
Elmondta, hogy a szélsőséges időjárásnak köszönhetően, nem csak Vértesszőlősön, de a környék többi borversenyén

és 25 bronz elismerés talált gazdára.
Ez után Szilágyvári Kálmán bejelentette,
hogy egyéb elfoglaltsága miatt lemond
az elnöki tisztjéről és bemutatta az egye-

Aranyérmesek:
Bedei Sándor 1 arany
Hermann Tibor 1 arany
Jenei Mihály 1 arany
Jung János 1 arany
Kutenics Gábor 2 arany
Szilágyvári Kálmán 3 arany
Tóth Ferenc 1 arany

Ezüstérmesek:

is szinte ugyan azokat a hibákat tapasztalta. A savszegény alapanyagoknak
köszönhetően jellemző volt az elecetesedés, az egeresedés és a kénhidrogén.
Ennek ellenére a 80 benevezett bormintából csak 22 nem kapott érmet, ami nagyon jó arány.
A köszöntők után került sor az ünnepélyes díjátadásra, ahol 10 arany, 23 ezüst

Bajczik Lajos 1 ezüst
Biczó Sándor 1 ezüst
Jenei Zoltán 4 ezüst
Jung János 2 ezüst
Kocsis Gyula 2 ezüst

sület új vezetőjét Bicó Sándor személyében. Az ünnepség vacsorával, egymás
borainak kóstolásával, szakmai-, baráti
beszélgetéssel, zenével, tánccal zárult.

Kocsis Levente 1 ezüst
Kormány Károly 1 ezüst
Kutenics Gábor 2 ezüst
Kutenics Milán 1 ezüst
Magyar László 1 ezüst
Németh János 1 ezüst
Nikits Pál 1 ezüst
Szilágyvári Kálmán 1 ezüst
Tóth Ferenc 2 ezüst
Zigó Károly 2 ezüst

Bronzérmesek:
Dobrotka Pál 2 bronz
Egri Benjamin 1 bronz
Gál Zoltán 1 bronz

Hermann Lukács 2 bronz
Jenei Mihály 1 bronz
Jenei Zoltán 1 bronz
Kutenics Gábor 1 bronz
Kutenics Mária 1 bronz
Kutenics Milán 1 bronz
Nikits Pál 2 bronz
Orcsik Imre 1 bronz
Szabó János 2 bronz
Szilágyvári Kálmán 4 bronz
Tóth Ferenc 2 bronz
Tóth Ferenc 1 bronz
Zigó Károly 3 bronz
***

Borverseny Neszmélyen
A 2012. évi XIX. Tata és Környéke Hegyközségi Borversenyt április 13-án rendezték meg Neszmélyen, a Szőllősi Pincészetben, ahol Vértesszőlős is szép számmal képviseltette magát.
Több arany-, ezüst- és bronzérem talált gazdára a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület borászai között. A legeredményesebb vértesszőlősi termelő Szilágyvári Kálmán
lett, aki számos elismerése mellett, Vértesszőlős Község Önkormányzat különdíját is
átvehette Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármestertől. További sikereket és jó termést kívánunk mindannyiuknak!
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Mazsorett Bajnokság

Elismerés

2012. június 1-3. között településünkön
kerül megrendezésre a XII. Magyar Mazsorett Bajnokság, a Magyar Majorette
Szövetség országos versenye.

Tapolcán a Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestülete „Életmű-díj”
adományozásával fejezte ki elismerését és tiszteletét a cukrász szakmában
eltöltött évtizedekért Jenei Ferencné
mestercukrásznak.

A megmérettetésre 26 csapat nevezett
az ország minden részéből. Több mint
600 versenyző közel 300 produkciót mutat be a háromnapos verseny ideje alatt,
a botos és pom-ponos versenyszámok
mellett zászlós, mix és show produkciókkal neveztek a csapatok.
Június 1-jén l6.00 órakor az iskola
tornapályáján kezdődik a verseny pomponos és mix kategóriában. Az ünnepélyes megnyitóra és a menettáncok
bemutatására június 2-án, szombat délelőtt (8.00–12.00 óráig) a Múzeum utca
alsó felén kerül sor. Erre az időszakra ezt
a szakaszt a verseny biztonságos lebonyolítása miatt le kell zárni. Ezért kérjük
az ott lakókat, hogy autóikkal a parkolókból szíveskedjenek átállni szomszédos
utcába (Árpád utca). Szombat délután
és vasárnap a színpadi (szóló, páros és
csoportos) produkciók kerülnek bemutatásra. A program a hirdetőtáblákon hamarosan olvasható lesz.
Kérünk mindenkit, hogy minél többen
vegyünk részt és szurkoljunk együtt a
szőlősi lányoknak valamint a résztvevő
csoportoknak. Egyben kérjük a környéken lakók megértését és türelmét a hangos zene és a sok látogató miatt.

Gratulálunk
és további sikereket kívánunk!

Pappné Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztály

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
2011. évben 87 567 Ft-ot utalt az Adóhatóság

Adószámunk: 19147606-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13000189
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.
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Könyvtári hírek
A húsvéti kézműves foglalkozásba
idén is besegítettem, vártuk a gyermekeket a Művelődési Házba.
Meglepetésemre több fiú jött, mint lány.
Ügyesen festettek, ragasztottak, ollóztak. Az általam felügyelt kiscsirke „gyártás” is sikeres volt, sajnos korán elfogyott
a hozzávaló kellék. Május 5-én (szombaton) délelőtt 10.00 órakor tartjuk a könyv-

tárba járó gyerekekkel az anyák napi
ünnepséget. Ezúton kérem azokat akik
addig nem jönnének a könyvtárba jelezzék részvételi szándékukat, mert úgy kell
felkészülnöm a programra, és természetesen a verstanulás, szövegmondással
se legyen probléma. Kérem az anyukákat, nagymamákat, ha tehetik jöjjenek el,
ünnepeljünk együtt.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

Égáz-Dégáz tájékoztatása
gázszünetről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az az FGSZ Földgázszállító
Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren 2012. június 26. 8.00
és 2012. június 26. 14.00 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében Társaságunk a
fentiekben leírt időszak alatt a gázellátást nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk működési területére vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a www.ed-fa.hu
internet oldalunkon is.
Segítő együttműködésüket megköszönjük és bízunk benne, hogy a gázszolgáltatási szünet nem okoz fennakadást a település életében.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
GYŐRI KIRENDELTSÉG
Tatabányai Üzemegység
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
Telefon: 06 34 513 513
Fax: 06 34 513 570
www.cgaz-dega2-roldgazeloszto.hu
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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

FUTÓMŰ-,
KLÍMA-,
ÁLTALÁNOS-,
ÉS GUMI
SZERVIZ

Eredetiség vizsgálat

Egyesületünk az 1 százalék fogadásával továbbra is a falu közösségi életét,
a kapcsolódó események, intézmények segítését tartja szem előtt.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

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

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

Jöjjön hozzánk szervizelni bármilyen autóval!
11 000 Ft

15 000 Ft

Áfával!

Áfával!

Személyautó (benzines)
Személyautó (diesel)
10W40 olaj (4 l)
5W40 olaj (4 l)
olajszűrő
olajszűrő
munkadíj
munkadíj
SZERVIZ
átvizsgálás
átvizsgálás

AUTÓ SZÁRAZ
Tatabánya Kertváros, Alkotmány út 58.

Szerviz: 06 34 425 270 • Alkatrész: 06 34 331 360
E-mail: info@drycar.hu
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A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
a korábbi években
Egyesületünknek ajánlották fel.

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2011. évben 236 245 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében: Paxy Éva iskolaigazgató

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2011. évben 41 864 forintot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
A tavalyi évben 1 826 000 Ft-tal támogattuk műemlék templomunk toronysisakjának felújítását és 100 000 Ft-ot
utaltunk a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak a Falusi Lakodalmas rendezvény megvalósítására.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
a VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!

Köszönettel: Kuratórium
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
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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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000
Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén kedvezményesen!

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB
KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

május 8. és május 22.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.

l7¹EüPMU²TPLCFBE²TB
l#FMHZÂHZ²T[BUJBNCVM²OTFMM²U²T
l.JLSPDIJQFT²MMBUB[POPT½U²T 
OFN[FULÄ[JSFHJT[US²DJÂ
l&VSÂQBJ6OJÂT²MMBUÈUMFW¹M
l4FC¹T[FUJWJ[TH²MBUPL NČU¹UFL
szülészeti ellátás,
 JWBSUBMBO½U²TJNČU¹UFL
l.ČT[FSFTEJBHOPT[UJLB
 VMUSBIBOH &,( 3ÄOUHFO
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

Hétfőn, szerdán és pénteken:
hÂSB
Kedd és csütörtök:
hÂSB
Ügyelet: hÂS²JH
Bejelentkezés szükséges!
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A 24 Óra újságban május 25-én a települési oldalak sorozat keretében Vértesszőlős következik. Ebből az alkalomból kedvezményes lehetőséget kap községünk
a bemutatkozásra, az időszerű hírek,
információk megjelentetésére. Emellett a
helyi vállalkozóknak is rendkívüli, 60 százalékos hirdetési kedvezményt kínálnak
ezen a napon. Aki szeretne élni ezzel a
lehetőséggel, az alábbi elérhetőségen
teheti meg.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

RENDELÉSI IDŐ:

Kedvezményes
hirdetési lehetőség

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió (bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió (bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• A világ vezető allergiamentes
végleges szőrtelenítő módszere
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Bõrújjáépítõ, nagyon erõs regeneráló
csiganyál kezelés problémás bõrre
• Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
• Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
•
Paraffinos kézápolás, hogy a téli szeles
ÚJ! hidegben kéz ne maradjon szárazon!
• Névre szóló ajándékutalványok bármilyen alkalomra,
tetszőleges értékben válthatók a szalonban!

FEEHÉR
HÉR
É -K
K AL
ALI
A
LI ILDIKÓ
Ó kozmetikus
kozmetik
ikus
k
okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Mórocz Károly pr-menedzser, szerkesztő
(20/562-8019 és karoly.morocz@axelspringer.hu)

Kényeztető, relax arc-,
és dekoltázsos kezelések
ajándék Vénusz maszk
felhelyezéssel!
A részletekről érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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