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Havat hozhat a jégbontó hó
A február latin eredetű szó, a római hagyomány szerint a hónapoknak állítólag Romulus király adott első ízben nevet. Az i.e. 700 körül beiktatott naptárreform idején
vált a részévé a fennmaradó téli holtidő az új tizenkét hónapos holdnaptárnak.
Ez pedig idén igazán érdekes, hiszen ismét szökőévünk van. Egyébként nem február
29. hivatalosan a szökőnap, hanem 24-e. És csak érdekességképpen: nem minden
néggyel osztható év szökőév, hiszen a százzal oszthatóak nem azok.
Természetesen rengeteg népszokás is kötődik februárhoz, álljon itt egy-két kevésbé ismert. A néphit szerint 5-ének, Ágota napjának gonoszűző hagyománya van.
Ilyenkor körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat. 10-e
termőnap. Ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat s ezzel a gondosan eltett oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.
Tavaly már hosszabban írtam a Bálint-napi szerelmi trükkökről, de pár bevált(?)
népszokást idén is érdemes felidézni. Ha már megvan a kiszemelt, akkor a szerelmes
lánynak olyan almát kell ennie, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele
kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele
fog szeretni a praktikát végző lányba. Ha még nincs meg a célszemély, akkor meg
kell gyújtani egy szál gyufát, megvárni, amíg elég, és amerre ekkor dőlni fog, abból
az irányból fog jönni a szerelmes. Ha pedig már működik a kapcsolat, akkor pedig
semmiféle szemmelverés, igézés és rontás sem fog a szerelmeseken fogni, ha összekulcsolt kezüket a két anya szenteltvízzel lemosta, a vizet pedig a fejükre önti.
14-e egyébként termésjósló nap is, ugyanis, ha ezen a napon hideg, száraz az idő,
akkor jó lesz a termés. (És nem csak a szerelmeseknek.) Február 16-a, Julianna napjától a néphit szerint ettől a naptól az idő melegebbre fordulását várják, de ha mégis
havazik, akkor "bolondoznak a Julisok", azaz megrázzák a dunyhájukat. Ha Zsuzsanna
napján (19.) megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz. És egy utolsó jó hír a lazítani
vágyóknak: február 22-én, Üszögös Szent Péter napján nem érdemes dolgozni, mert a
hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös lesz.
És ha akadékoskodna a főnök (mégiscsak szerdáról beszélünk), akkor csak tessék
az orra alá dugni a februári Hírmondót…
Pataki Gábor

Újabb nyertes önkormányzati pályázataink
A Hírmondó korábbi kiadásaiban olvashatták, hogy önkormányzatunk
a Vértesszőlős vasúti megállóhely –
Skála-térség közötti kerékpárút projektre 10 százalék önrésszel 171 055
476 forint támogatást nyert. Az azóta
eltelt időben 3 újabb pályázatunkról
kaptunk támogató döntést:
KEOP 4.9.0 pályázaton az általános
iskola „régi új” (felső tagozatos tantermek) épületének homlokzati hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére,
valamint a Patika és az Egészségház
homlokzati hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére megújuló energiával történő fűtéssel 58 641 005 forint támogatást nyertünk el 15 százalék önrész
mellett. Az iskolaépület mögötti rézsűben egy kazánház és tüzelőanyag tároló kerül majd kialakításra, melyben
egy automatikus adagolású és ürítésű
faapríték kazán fogja a fűtővizet szolgáltatni. A településen képződő fahulladék az igény jelentős részét fedezni
fogja, mellette apríték vásárlása lesz
szükséges. A hőszigeteléssel várhatóan a fűtési hőigény 30-40 százalékkal fog csökkenni, illetve jelenleg a
faapíték ára a gázár kb. harmada.
További KEOP 4.9.0 pályázat keretében a Polgármesteri hivatal és a Művelődési ház épületeinek homlokzati
hőszigetelése és nyílászáró cseréje is
meg fog valósulni egy-egy pellet kazánnal. E projektre 23 201 335 forint
támogatást kaptunk 15 százalék önrésszel.
Ezen felújítások után CO2 semlegesen tudjuk majd a fenti épületeket fűteni, valamint évente több milliós fűtési
költség megtakarítás is elérhető lesz.
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A munkálatok várhatóan nyáron fognak indulni és a fűtési szezonig befejeződnek majd.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be egyes belterületi csapadékvíz elvezető műtárgyak felújítására.
A projektre 90 százalék támogatással
127 953 420 forint támogatást nyertünk. A munkák során összesen 4680
méter árok kerül majd felújításra, burkolásra a következő helyeken: Tanács
u. kertaljai árok: a megépítendő felső
övároktól az Által-érig, a Sport u. mögötti árok az Által-érig, Rákóczi u., Erdősor u., Sólyom u. A munkák várhatóan 2013 év során fognak történni.
Egyben tervezési megbízást is adtunk további szakaszok tervezésére:
Árpád, Kánya, Vértes L., Rózsa, Akácfa, Széchenyi, Hegyalja, Sánc, Domb,
Jókai utcák összesen 2980 méter
hosszban. Mivel e szakaszok a pályázati összeghatár miatt nem kerülhettek be, a jövőben az elkészült tervek
alapján újabb pályázat benyújtása lesz
szükséges.
Az előző ciklusban összesen 222 millió forint támogatást nyertünk (a Múzeum utcán és a TEÚT-akon kívül zömmel
kisebb projektekre), most szűk 1,5 év
alatt összesen mintegy 381 millió forint
támogatásról van eddig döntésünk,
magas (85-90 százalék) támogatási
intenzitással. Gyakorlatilag az eddig
benyújtott 4 pályázatunk mindegyike
sikeres volt.
A fenti beruházások évtizedeken keresztül a település költségtakarékos
működtetését és élhetőségének javítását fogják szolgálni.

Ünnepi testületi ülés
2011. december 15-én tartotta Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az év utolsó
testületi ülését. Az ülés végeztével
bensőséges karácsonyi ünnepség
keretében, Dr. Nagy Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület, a polgármesteri hivatal-,
az intézmények munkatársainak, az
aktív civil szervezetek egész éves jól
összehangolt, sikeres munkáját.
Köszöntötte és elismerő oklevelet
adott át a VSE Karate Szakosztály legsikeresebb karatékájának, Pingiczer
Lajosnak, aki Vértesszőlősi színekben
ért el többszörös Világ- és Európa Bajnoki címet különböző nemzetközi versenyeken.
Zoltánfi Zsuzsanna

Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Iskolai hírek
Advent
Alsó tagozat
Iskolánk tanítói összeültek, hogy adventre és karácsonyra emlékezetes, mézeskalács illatú programokat tervezzenek
tanulóik számára.
December 5-én érkezett a Mikulás – hó
híján nem szánon, hanem esőáztatta lovas kocsival. A gyerekek a Vértes László
parkban vártak rá, szavaltak és énekeltek, hogy megkaphassák a csomagokat.
Másnap a Művelődési Házban az óvodások és az alsósok egy színházi előadás
keretében ismerhettek meg egy kedves
történetet a Mikulásról.

December 12-13-án mézeskalácsot sütöttek a nebulók, nagy volt a sürgés-forgás az ebédlőben, ahol Scsibránné Zsuzsa néni és tanítóik segítségével gyúrták
és formázták a finom süteményeket, osztályonként pedig egy-egy mézeskalács
ajándékot is készítettek. Ezeket december 16-án karácsonyi versek kíséretében
adták át a falu intézményeiben az ott dolgozóknak. A meghitt hangulatú versek,
köszöntők, dalok sokak szemébe kön�nyeket csaltak.
December 13-án a 2. osztály tanulói
Luca napjáról regéltek iskolatársaiknak,
majd 15-én Tatabányára szerveztünk karácsonyi látogatást az Adventi ablaknyitogatóra. Az illatos vásárban lehetőség
nyílt ajándékvásárlásra is, s közben megtekintettük a Cinege gyermek-táncegyüttes karácsonyi műsorát.
December 17-én délelőtt adventi vetélkedőn vettek részt tanulóink, ahol az ünnepkörrel kapcsolatos ismereteikről adhattak számot. Az utolsó tanítási napon
az alsós tanítók karácsonyi témájú színdarabbal lepték meg kis tanítványaikat,

melyet a Művelődési Házban adtak elő
nagy sikerrel. Itt adtuk át a tanítványaink
és szüleik által szorgalmasan gyűjtögetett ajándékokat, melyet „cipősdoboz”
akció keretén belül a Baromállási dűlőben, nehéz körülmények között élő
gyerekek kaptak meg. Tanulóink karácsonyi versek elmondásával emelték az
ünnepi hangulatot. A napot a suliban
osztálybulik zárták.
December 17-én délután a falukarácsonyon nagy volt a sürgés-forgás az
iskola udvarán. Sült kolbász, káposztás
lángos, forralt bor és sült gesztenye illata szállt a levegőben. A kézművesek
kis házikókban árulták karácsonyi portékájukat, az iskola épületében pedig a
gyerekek kínálták maguk készítette szép
ajándékaikat.
Paxy Éva igazgató 16.00 órakor nyitotta meg ünnepi beszédével a programot,
majd a tatai Szent Kereszt Plébániatemplom Kórusának műsorát hallhattuk.
A program sztárvendége, Vikidál Gyula
szívhez szóló dalaival szórakoztatta a
szép számban összegyűlt közönséget,
végül a Zimozeleny asszonykórus karácsonyi énekei melengették szívünket.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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Felső tagozat
Az év utolsó hetei a karácsonyvárás jegyében teltek az iskola felső tagozatán
is. A szaktanárok érdekes programokkal
igyekeztek színesíteni óráikat. A részletes program felkerült iskolánk honlapjára, ahol minden érdeklődő nyomon követhette azokat.

Egy csokorra való a kínálatból:
– Skrován József gyertyaöntéssel lepte
meg tanulócsoportjait, melynek következtében a folyosókat ellepte a semmivel
össze nem téveszthető viasz-illat.
– Mátyási Piroska testnevelő tanár minden osztálynak Mikulás-túrát szervezett.
– Kornéli Ilona kémia óráin a szaloncukor készítéssel ismerkedtek diákjaink.
– Dombai-Kulcsár Nóra magyar óráin
adventi történeteket dolgoztak fel tanulóink.
– Zöld Andrásné a technika órákon,
Szalczinger Józsefné és jómagam rajzóráinkon készítettünk szebbnél szebb
díszeket, melyekkel a folyosókat és az
ablakokat ékesítettük.
– Gáspár Edit hangulatos zsúron teával
és különféle finomságokkal vendégelte
meg a nyelvi csoportokat, közben rejtvényeket oldottak meg, angol és német
nyelvű karácsonyi dalokat énekeltek a
résztvevők.
A program fénypontja a falukarácsony
volt, ahol színes műsorral, adventi vásárral vártuk falunk érdeklődő lakóit.
Szűcs Imre
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal, adományaikkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez:
Balázs Zsuzsanna, Dobsa Attila, Egervári Judit, Erbeszkornné Aranyos Gyöngyi,
Erdélyi Zoltán, Gáspár Edit, Gombás Lajos, Gyenei Sándor, Hörömpöli Tiborné,
Ispán Mónika, Jánk Róza, Kornéli Ilona,
Krupánszki Emilné, Kulcsárné Szabó Mónika, Kurucsai Lászlóné, Kutenics Gáborné, Kutenics Józsefné, Kutenics Károly,
Kutenics Miklósné, Magyar Józsefné, Mátyási Piroska, Mezőfi Tibor, Pátria Faluközösségi Egyesület, Rakó László, Scsibrán
Zoltán, Scsibrán Zoltánné, Skrován József,
Szabó Mária, Szabóné Pásztor Beáta,
Szádeczky Jenő, Szlávik család, Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat, Szőke Zoltán, Szűcs Imre, Szűcsné Sorbán Ibolya,
Talliánné Skrován Ildikó, Tomasik Tiborné, Töltési Nóra, Török Csaba, Törökné
Pátrovics Erika, Vida István, Vizslóczki Sándor, Zachara Norbert, Zoltánfi Zsuzsanna,
Zsédely Katalin, Zsigó Lászlóné
Vértesszőlős község Önkormányzata

Vendégszereplés
December 20-án, már a téli szünetben,
kedves meghívásnak tett eleget iskolánk
néptánc csoportja. Az Éltes Mátyás Általános Iskolába, Tatabányára Csermely
Mária gyógypedagógus meghívására
mentünk; még a gyermekek szállítását
is az intézmény állta. Tanulóink magyar
és szlovák táncokat adtak elő az iskola aulájában, majd megnézhettük vendéglátóink kedves karácsonyi műsorát.
A fellépés után kakaóval, szendviccsel kínáltak, majd minden táncosunk egy-egy
szép könyvet kapott ajándékba. Hazafelé jövet minden kisgyermek arról beszélt,
hogy milyen jól érezte magát. Köszönjük
a meghívást, s remélem, a jövőben sikerül vendéglátásukat viszonozni.
Krajczárné Száraz Erzsébet

Advent Bécsben
December 2-án, péntek reggel indultunk
iskolánk diákjaival hagyományos bécsi
adventi kirándulásunkra.
Első megállónk Bruck városában
volt, ahol egy rövid bevásárlást tartottunk – mindenki meglephette az otthoniakat egy-egy ajándékkal. Ezután
fő programunk következett, látogatás
a Természettudományi Múzeumban.
Itt tanulóink megismerkedhettek bolygónk állataival az egysejtűektől egészen a leghatalmasabb élőlényekig.
A kiállítás fénypontja a dinoszaurusz
szekció volt, itt mozgó őslényekkel is
találkozhattunk. A gyerekek nagyon élvezték az interaktív bemutatókat: megtapasztalhatták, mennyi víz fér be egy
teve púpjába, milyen érzés egy havas
hegycsúcson fényképezkedni, és elméleti tudásukat is kipróbálhatták német és angol nyelven.
A tárlatok megtekintése után egy rövid sétát tettünk Bécs belvárosában,
megnéztük a Burgot, egykori Habsburg
királyaink székhelyét, majd az élő szobrok koszorújában álldogáló Szent István
székesegyházat, a Stephansdomot, az
osztrák főváros leghíresebb templomát.
Szürkületkor értünk a városháza előtti
térre, a Rathausplatzra, ahol kis fabódékból tekintgettek felénk a tradicionális
adventi portékák: csokoládéval bevont
gyümölcsök, forralt bor, kinderpuncs,
lángos, sült kolbász, óriásperecek, különleges édességek, hatalmas lufik.
Örömünkre szolgál, hogy idén is megszervezhettük ezt a sok éve iskolánk
programtervében szereplő kirándulást,
és reméljük, az ez évi – minden problémától és zökkenőtől mentes – utazásunk
kedvet keltett azok körében is, akik még
nem látták Bécset. Mert a császárvárost
látni kell adventkor!
Szűcs Imre
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Összefogásban az erő

Sikeres rendezvény falunkban!
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a hagyományőrző falusi
disznóvágás Vértesszőlős község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
szervezésében, melyen a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, az Őszirózsa
nyugdíjasklub, a képviselő testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, a Művelődési Ház munkatársai
és a Pátria Faluközösségi Egyesület
tagjai dolgoztak együtt a sikerért.
Január 21-én reggel 6 óra után perzseltük a tájház udvarán a 220 kg-os sertést,
mely az előző évekhez hasonlóan Kovács István mocsai gazdától érkezett az
előző nap délutánján.
Dr. Bogár István, Dr. Nagy Sándor,
Scsibrán Zoltán, Skrován József, Tóth
Béla, Tóth Péter és Török Csaba a perzselést követő tisztítás után szakszerűen darabolták fel a malacot. Papp Barna és Bali
József a fortyogó üstöket felügyelték, s
gondoskodtak a tiszta vízről a szorgos as�-

szonyoknak egész nap. A pajtában ügyes
kezek – Hörömpöliné Ildikó, Krupánszkiné
Ilike, Kutenics Mária, Magyarné Márta,
Scsibránné Zsuzsa, Skrovánné Márika,
Talliánné Skrován Ildikó és Törökné
Pátrovics Erika – készítették elő a húsokat. Tóth Béla receptje alapján készült a
kolbász és a hurka, míg a toros káposzta Bartalné Marika, Buschné Klárika és
Pátrovicsné Ica néni érdeme. A forralt borról és teáról Szabó Mária gondoskodott.
A sütnivalókat Ispán Mónika fuvarozta az

óvodába, amit ott Budaháziné Marika és
Tomasikné Franciska sütöttek meg.
Az egész napos, gördülékenyen folyó
munka eredményeként az első kuncsaftok
már 14 órakor jóízűen falatozhattak a friss
toros ételekből. Szerencsére az időjárás
is kegyes volt hozzánk, így a vendégek a
faluház udvarán felállított asztaloknál fogyaszthattak a finomságokból. Örülünk,
hogy még a záráskor érkezőknek is jutott
kóstoló! Itt szeretnénk eloszlatni egy félreértést: a felhívásban az szerepelt, hogy a
vendégek csak helyben fogyaszthatnak.
Erre azért volt szükség, hogy ne többeme-

letes éthordókkal érkezzenek, és a később
jövőknek ne jusson semmi; így akartuk
elkerülni a tavalyi helyzetet. Természetesen, ha mindenki egy-egy adagot vitt haza
a családnak, az ellen semmi kifogásunk
nem volt, és jövőre sem lesz!
Estére a csapat kimerülten, de örömmel
nyugtázta, hogy az idei disznóölés jól sikerült, megérte a fáradtságot, az összehangolt munka elérte célját – a vendégek
visszajelzései is ezt erősítették.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden résztvevő munkáját! Külön köszönet a
Ritócz családnak az elektromos húsdaráló
működéséhez biztosított 380 V-os áramért,
és a Jenei Cukrászdának, akiktől finom süteményeket kapott a szorgos csapat.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Irodalmi műsor
A Magyar Kultúra napja alkalmából a
Művelődési Ház és az Általános Iskola közös szervezésében irodalmi
műsor bemutatására került sor 2012.
január 18-án OLVASS, HOGY SIKERES
EMBER LEGYÉL címmel.

Itt a farsang, áll a bál…
Kedves gyerekek!
A farsangi bálokhoz,
mulatságokhoz kapcsolódóan farsangi
álarcokat, dekorációkat készíthettek azon
a játszóházon,melyet
a művelődési házban szervezünk számotokra.
A farsangi játszóház időpontja:
2012. február 14. (kedd) 16.00 óra

Új program
– Zumba tanfolyam

A nagykőrösi ZSÍROS-SIMON MÁRIA
műsorát láthatták-hallhatták az érdeklődők. A közel 60 perces előadás során
a költőnő saját érzelemvilágát mutatta
meg, könnyed hangulatú műsorával.
Nagy figyelmet szentel az élet valódi
értékeinek felismertetésére. Verseivel
szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy
rohanó világunkban ne felejtsünk el önmagunkba nézni, érzéseinkre időt szánni, figyelni a másik emberre.

Kiállítás
2012. február 10-én 16.30 órakor nyílik
Bátki Ibolya amatőr alkotó babakiállítása.
A népviseletbe öltöztetett babákon keresztül megismerhetjük nemzetünk egyes
tájainak viseletét. A kiállításra várjuk a
népművészet iránt érdeklődőket.
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Színház
A Művelődési Ház szervezésében
a budapesti Játékszínben
színházlátogatást szervezünk.

A darab címe:

jótékonysági bál
a Sportcsarnokban

acélmagnóliák

2012. február 11-én!

A főbb szerepeket
Szulák Andrea, Hernádi Judit,
Zsurzs Kati, Balázsovits Edit
játsza.
Hat nő egy fodrászüzletben. Hétköznapi dolog. Élik az amerikai dél megszokott életét.
Van köztük elvált, van özvegy, van olyan,
akit nemrég hagyott el a férje, van, akinek
élete párja csak ül otthon a tévé előtt, és
sört iszik, van, akinek a lánya éppen férjhez megy, majd gyereket szül, majd meghal.
Olyanok, mint sok szép, színes virág. De
olyan magnóliák, melyek acélból vannak.
Harling világsikerű műve telve van humorral, együttérzéssel, életszeretettel.

Időpontja:
2012. február 19. 19.00 óra
A jegyek ára:
3500 Ft/ fő
A színházba külön autóbusszal megyünk, az
útiköltség összege a jelentkezések számától függ.

Hétfőnként este 19.20 órától 20.20
óráig Zumba tanfolyam indul a Művelődési Házban.
A Zumba főként latin tánclépések keverékéből álló, vidám, táncos fitnesz
irányzat. Aki kedvet érez e mozgásforma
elsajátításához az jelentkezzen a fenti telefonszámokon illetve a Művelődési Házban személyesen.
Az egy órás mozgásforma díja: 700 forint. Jelentkezni lehet a 06 30 429 0471
vagy a 06 30 640 8934 telefonszámokon.

Farsangi

Jelentkezni lehet a Művelődési Házban,
vagy a 06 30 640 8934-es telefonszámon.

Idén az óvodával
és az iskolával közösen
rendezzük meg a farsangi bált.
A bevételből (jegyek, tombola)
az intézmények létszámarányosan
részesülnek.

Zenél: a pilisvörösvári

Pilischer Sramli

(az a zenekar, amelyik tavaly a
szőlősi szlovák lakodalmason zenélt)

Lesz büfé, jelmezverseny,
tombolasorsolás!
A jegyek 1500 Ft-os áron
a Művelődési Házban
vásárolhatók meg január 30-tól.
Ugyanitt és ugyanebben
az időszakban várunk
tombolatárgy-felajánlásokat
is azoktól, akik így is támogatni
tudják a két intézményt!
A bálon Jablonszky Éva
festőművész által erre
a célra felajánlott
festménye kerül
„kalapács alá”, a
licitálás végösszege
is az óvoda és az iskola
bevételét gyarapítja!
Vértesszőlős Önkormányzata
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Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában
Decemberben az Idősek Klubja is
megtartotta bensőséges karácsonyi
ünnepségét.
A vendégségbe érkezőket finom otthon készült süteményekkel várták. A
klubkarácsonyt Tóth Antalné Magdika
nyitotta meg, aki a kis Jézus születésének történetével elevenítette fel a
kereszténység, a család, a békesség,
az életbe vetett hit ünnepét. Ezt követően a klub munkatársai ajándékozták
meg a klubtagokat és a vendégeket,
majd Dr. Nagy Sándor polgármester
mondta el köszöntőjét és átadta a
70 évesnél idősebb tagoknak az önkormányzat ajándékcsomagjait. Mint
minden évben a Samufalvi Óvoda apróságai is eljöttek és szívmelengető
Betlehemes játékukkal, sajátkészítésű ajándékaikkal szereztek örömet az
időseknek. A közös ünneplés a finom
bejgli elfogyasztásával és derűs beszélgetéssel zárult.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Könyvtári hírek
A Községi Könyvtár sikeres évet zárt,
hiszen a korábbi évekkel összehasonlítva emelkedett a beiratkozott aktív látogatók száma mely 112 fő, ebből 47 fő
új belépő volt.

tási ideje változatlan, hétfőtől-péntekig
minden nap 14.00 órától 17.00 óráig várom az olvasni vágyókat. Telefoni elérhetőség: 06 30 754 7991.

2011-ben hat rendezvényt bonyolítottunk, változatos témákkal. Emelkedett
a könyvtárközi kölcsönzések száma is,
hiszen a József Attila Megyei Könyvtár állományában meglévő könyveket

Karácsonyváró teadélutánra jöttek a
legkisebbek december 22-én a Könyvtárba. Akik eljöttek jól érezték magukat,
finom sütemény és forró tea várta őket.
Karácsonyi dalokat énekeltünk közösen.

rövid várakozási idővel megkaphatjuk.
A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, a
Könyvtárban két számítógép áll a könyvtártagok rendelkezésére, szintén ingyen.
2011-ben közel ezer könyvvel bővült a
könyvállományunk, kistérségi keretből
és vértesszőlősi lakosok adományaiból.
A könyvek honosításával a Megyei Könyvtár munkatársai végeztek, ez a kölcsönzési rendszeren nem változtat, továbbra is
6 db könyvet lehet egyszerre kölcsönözni
négy hétre, ami háromszor hosszabbítható. A könyvtári fegyelem nagymértékben
javult, kevesen vannak akik a határidőt
nem tartják be. Ezúton is kérem azokat
akik határidőre nem tudják a könyvet vis�szahozni jelezzék, hogy a hosszabbítást
be tudjam jegyezni. A Könyvtár nyitvatar-

Meglepetés is várta a gyermekeket, a lányok rózsaszín hercegnős, a fiuk autós
kifestőt és karácsonyi mézes süteményt
kaptak ajándékba.

A 2011-es év utolsó rendezvénye

Zsigó Lászlóné könyvtáros
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Önkormányzati-, intézményi- és
civil programterv – 2012. I. félév
Február
3. Iskolai farsangi bál 15.00 – Műv. Ház

Április
1. Református istentisztelet 9.00 – Műv. Ház

10. Babakiállítás 16.30 – Műv. Ház

2. DÖK-nap – Iskola

		 Ingyenes Zumba bemutató 17.30 – Műv. Ház

3. Húsvéti játszóház 16.00 – Műv. Ház

11. Falusi farsangi bál és óvoda, iskola
		 jótékonysági bál 19.00 – Sportcsarnok

4. Ovis húsvét – Tájház

		 Zenél: Pilischer Sramli
14. Farsangi játszóház 16.00 – Műv. Ház

5. Református istentisztelet 17.00 – Műv. Ház
14. vagy 21. Körbe karikába
		 – nemzetiségi találkozó (szervezés alatt)

18. dr. Pluhár Szilvia előadása az egészségről
		 – Műv. Ház
19. Színházlátogatás Budapestre a Műv. Ház
		szervezésében
24. Pszichológus előadása kisgyerekes
		 anyukáknak 17.00 – Műv. Ház
29. Tollfosztó 17.00 – Tájház

Március
2. Szőlőhegyi Közösség közgyűlés 18.00
		 – Műv. Ház
8. Nőnap önkormányzati dolgozóknak 17.00
		 – Műv. Ház

Május
4. Anyák napi játszóház – Műv. Ház
4. Területi kortárs versmondó verseny – Iskola
19. Óvodai családi sportnap – Sportcsarnok
20. Orbán nap Egyházközség – Tájház
24. Gyermeknap, bábszínház (ovi, 1-2. oszt.)
		 – Műv. Ház
26. Nyugdíjas Klub anyák és apák napja 17.00
		 – Műv. Ház
28. Református családi nap 17.00

9. „Lélektánc” – meditatív, relaxáló
		 mozgásforma zenére 17.30 – Műv. Ház

Június

10. Pátria közgyűlés 17.00 – Műv. Ház
14. Iskolai március 15-ei műsor 12.00
		 – Műv. Ház

1-2-3. Országos Mazsorett Verseny

		 Emlékműavatás 13.00

14. Nyolcadik osztályosok színházi előadása,
		 bankett – Műv. Ház

23. Kiállítás 17.00 – Műv. Ház

9. Pátria grillparti 17.00 Vértes László park

24. Nyugdíjas Klub 17.00 – Műv. Ház

16. Ballagás 10.30 – Iskola

26. Borbegyűjtés 15.00

		 Tanévzáró ünnepély – Iskola

27. Borverseny értékelés, Szőlőhegyi Közösség
		 15.00 – Műv. Ház

25-29. Református tábor – Műv. Ház

30. Borverseny-bál 18.00 – Műv. Ház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Cipősdoboz ajándék
2011. december 19-én
hétfőn a vértesszőlősi
iskolások kezdeményezésének köszönhetően
több mint 15 cipős doboz
ajándékcsomagot
állítottak össze.
Az összegyűjtött játékokból, édességekből, melyet
a Baromállási dűlőben élő
gyermekek között osztottak szét a vértesszőlősi
Művelődési Házban. A karácsonyi ünnepéllyel egybekötött
ajándékátadáson 9 gyermek vett részt,
további csomagot pedig
azok számára juttatunk el,
akik nem tudtak ebben az
időpontban megjelenni.
Meghitt hangulatot műsorukkal az
iskola pedagógusai, diákjai teremtettek. Segítségükért és szíves együtt-

működésükért ezúton is köszönetet
mondunk a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani
Gyermekjóléti Központ nevében!

ÉRTESÍTÉS
A Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület elnöksége tájékoztatja a község lakóit, hogy 2012. február 9-én 15.00 órától nyílt napot tart a polgármesteri
hivatal épületében (Vértesszőlős, Tanács u. 59.) Előzetes tájékoztató, információ – a 06 30 419 5476-os telefonon.
Várjuk az érdeklődőket és javaslataikat, valamint az egyesületbe belépni szándékozókat. Tájékoztató adunk az egyesület alakulásáról, munkájáról és tevékenységéről. Fogadóóra minden hónap első keddjén 16.00 órától az önkormányzat épületében (Rendőrség, körzeti megbízott iroda)
Kucsera János
egyesületi elnök
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A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
a korábbi években
Egyesületünknek ajánlották fel.
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

Polgármesteri hivatal
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: 7500 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4500 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3000 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 000 Ft
A/5-ös fél oldal 9000 Ft
A/5-ös negyed oldal 6000 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 1315 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 1969 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 1969 Ft /oldal/hét
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Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3 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.

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
• 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!

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

Rendelési idő:
Hétfőn, szerdán és pénteken:
16.00–18.00 óra
Kedd és csütörtök:
9.00–11.00 óra
Ügyelet: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!

„Az elhízás az
egyik népbetegség”
címmel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 kéz- és arcápolás, hogy a téli szeles
ÚJ! hidegben arc, kéz ne maradjon szárazon!

'

06 20 80 283 08

'

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus
okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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2012. február 18-án
délelőtt 10 órakor
koleszterin-, és vércukor
szűréssel, vérnyomásméréssel
egybekötött

egészségügyi előadást
tart a Művelődési Házban

Barnáné Susa Éva
dietetikus, egészségfejlesztő,
a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
munkatársa
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Vértes Center Bevásárlóközpont, 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. földszint (akváriumoknál).

Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798
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