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Decemberben ifjabb Vértes László volt községünk vendége
Vértesszőlős nevét 1965-ben ismerte meg
a tudományos világ és a laikus közvélemény. Ekkor került elő az egykori mésztufa bányából a mintegy 500 000 éves
tarkócsont-lelet, melyet sokan ismernek
fantázianevéről: a „Samu”. Az ásatásokat Vértes László vezette.
A lelőhelyen előkerült további maradványok, a megkövesedett iszap által megőrzött állati és emberi lábnyomok felett ma
már a Nemzeti Múzeum Bemutatóhelye áll,
osztálykirándulások és családi túrák kedvelt célpontja.
Községünk hűen ápolja Vértes László
emlékét. A Professzor úr nevét viseli egy
utca és egy emlékpark, emléktábláját pedig minden év augusztusában, a Falunapon megkoszorúzza a képviselő-testület.
Sok lakos ma is emlékszik az ásatás és a
felfedezés körülményeire. Sámuel, Samu
nevét pedig a helyi TV, egy bolt, és az óvoda is nevében őrzi, sőt képzelt képmása a
község címerén is megjelenik. A bemutatóhely fejlesztése pedig régóta terve az önkormányzatnak.
Most új kezdeményezés indult el az önkormányzat részéről: Leader pályázati forrásból szeretnék megjelentetni Vértes László „Kavics ösvény” című művének
reprint kiadását. Ennek okán kutatta fel az
önkormányzat megbízásából Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony a Profes�szor úr jogutódát, a fiát, aki gyermekkorá-

ban maga is többször
megfordult
Vértesszőlősön.
A külföldön élő ifjabb Vértes László
örömmel tett eleget
a község meghívásának, és 2009.
december 18-án a
képviselő -testület
jelenlévő tagjai fogadhatták őt.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntő szavai, és a község Vértes László emlékét ápoló igyekezete mélyen meghatotta a
professzor fiát.
A találkozón Szabó Mária, a Kulturális Bizottság elnöke felolvasta korábbi beszédének részletét, melyben Vértes László tollából idézett a feltárási munkálatokról.
A kezdeti megilletődött perceket kötetlenebb hangú beszélgetés váltotta fel. Végül
ifj. Vértes Lászlót a testület Szabó Mária és
Szűcs Imre „Szöllősi krónika” című könyve
mellett az MTV archívumából fellelt, a professzor úrral készült egykori interjút is tartalmazó dokumentumfilm CD-re írt felvételeivel is megajándékozta.
Vértesszőlős és Vértes László találkozása
egy régi kapcsolat újjászületése révén alkalmat adott a múltidézésre, s minden bizon�nyal kezdetét jelenti a személyes és a közösségi emlékek közös, aktív ápolásának.
Feketsné Kisvarga Anita

Februári ünnepeink
Noha február nem a „nagy” ünnepek
hónapja, mégis érdemes fellapozni a
naptárat, s jócskán találunk egyházi
jeles napokat, melyekhez természetesen érdekes népszokás, népi hiedelmek is kapcsolódnak.
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 kap2

Ünnepi testületi ülés

csolódott. A középkorban a szenteket
ugyanis különböző állandó tárgyakkal
ábrázolták, hogy az írástudatlan hívek
is rájuk ismerjenek. Szent Mátyás 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”).
A farsang idén is vízkereszttől (jan.
6.) hamvazószerdáig (idén febr. 17.)
tart. Főként a farsang utolsó három
napján (farsangvasárnap, -hétfő és
húshagyókedd) rendeztek táncmulatságokat, ezt a három napot a „farsang
farkának” is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás, vagy ahogyan mondják
a „fordított világ napjai” voltak. Ilyenkor rendeztek zártkörű kocsmai as�szonymulatságokat, farsangi paródiákat és álesküvőket.
Hamvazószerdát követő napon még
egy napra felfüggesztették a böjtöt,
hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák – „inkább a has fakaggyon,
mintsem az étel megmaraggyon”. Ez
volt a torkos csütörtök, mely hagyomány jelenkori felélesztése éppen
napjainkban zajlik. A következő naptól kezdve azonban valóban nem ettek az emberek húst és zsíros ételeket húsvét vasárnapjáig, hogy teljesen
megtisztult testtel és lélekkel várják a
húsvétot.
Húshagyókedd éjfélkor a megkonduló harangszó már a farsang végét jelezi, s torkos csütörtököt leszámítva
megindul a húsvétra való felkészülési
időszak.
Pataki Gábor

December 17-én tartotta Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi testületi ülését.
A közelgő karácsony alkalmából hagyományosan az év ezen utolsó ülésén
értékelte és köszönte meg a testület az
egész éves munkát az önkormányzat és
intézményei munkatársainak.
Munkával indult az ülés: a testület
megállapította a 2010. évi vízdíjakat,
valamint határozott új óvoda és bölcsőde építésének tervezéséről is.
Dr. Nagy Sándor polgármester kiemelten köszöntötte Törökné Pátrovics
Erikát, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjét abból az alkalomból, hogy harminc éve kezdte meg pedagógusi pályafutását, és e három
évtized alatt mindvégig hű maradt a
vértesszőlősi óvodához.

Az ünnepi testületi ülésen búcsúzott el hivatalosan Vértesszőlős Persik
Istvánné kulturális menedzsertől, és
köszöntötte a Művelődési Ház új vezetőjét, Gergely Anitát.
Feketsné Kisvarga Anita

Bemutatkozás
Kedves Vértesszőlősiek!
Ezúton szeretnék Boldog Új Évet kívánni a falu összes lakójának, és egyben
üdvözölni is mindenkit! Gergely Anita vagyok, és 2010-ben már én szervezkedek a művelődési házban Kata helyett.
Tatabányán születtem, de laktam Esztergomban és Egerben is. Szép volt, de az
otthon mégis itt van. Egerben végeztem művelődésszervező szakon, népi játszóház-vezető szakirányon. Most utolsó éves vagyok a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógus szakán. Idáig a Máltai Szeretetszolgálatnál, művészeti iskolákban, játszóházban dolgoztam, gyerekeket terelgettem, szórakoztattam és tanítottam meg sok-sok jó játékra.
Ezt tervezem Vértesszőlősön is, hogy együtt szórakozzunk, játszunk, okosodjunk! Mi együtt, kicsik és nagyok. Játszóháztól a kiállításig, táncmulatságoktól a
komoly témájú előadásokig remélem sok jó percet, órát tölthetek el itt a Faluban
Önökkel, Veletek!
Üdvözlettel:
Gergely Anita kulturális szervező
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Muhr am See-i beszámoló
a vértesszőlősi Képviselő-testület látogatásáról
Olvasóink a Hírmondó 2009. októberi számában, Persik Istvánné tollából értesülhettek arról, hogy községünk képviselő-testülete az ősz folyamán szakmai tapasztalatszerzés
céljából felkereste Mettmann-ban a
Neandervölgyi Múzeumot, út közben pedig kis kitérőt tett testvértelepülésünkre, Muhr am See-be.
A testület látogatásáról beszámolt a
Muhrer Heimatbrief című helyi lap is
„Látogatás testvértelepülésünkről:
Vértesszőlősről” címmel.
A cikk rövid összefoglalóját Bedei Sarolta képviselő-asszony fordítása alapján
közöljük.
Az írás röviden említést tesz a
vértesszőlősi 500 000 éves lelet-együttesről, illetve arról, hogy a történelmi
adottság gazdasági és turisztikai lehetőségeinek kiszélesítéséről kívánnak tapasztalatot szerezni a magyar képviselők
Neandervölgyben.
A beszámolóban olvasható, hogy Roland Fitzner polgármester a látogatás
során bemutatta a magyar delegációnak Munhr am See büszkeségeit: az iskolát, a tűzoltószertárt, az óvodát és az

Altmühlsee információs központot. A látogatás alkalmat adott arra is, hogy a
muhr-i és a vértesszőlősi képviselők a
testvértelepülési kapcsolat jubileumának
megünnepléséről is eszmét cseréljenek.
A tervek szerint 2010-ben Muhr am See
lesz a házigazdája a közös évfordulóról
való megemlékezésnek egy „Falusi ünnep” keretében.
A cikk végül beszámol a szőlősi testület
muhr-i látogatását záró hajókirándulásról
is, melynek keretében Karl Hummel „kapitány” – egyben alpolgármester Bedei
Sarolta tolmácsolásában elmesélte az
Altmühl-tó építését és hasznosítását.
Feketsné Kisvarga Anita

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2009. évben 111 614 Ft-ot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13005452

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
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Roland Fitzner polgármester ünnepi levele Vértesszőlős lakosainak
Kedves Dr. Nagy Sándor polgármester kolléga,
Kedves vértesszőlősi lakosok!
Az idő elrepül és még mielőtt észrevennénk, a 2009-es év már történelem lett.
1988 óta vagyok Muhr am See polgármestere, és még ebben az évben jutottam el először
az Önök községébe, Vértesszőlősre. Azóta sok minden megváltozott politikailag és községeink
polgárai javára is. Egy dolog azonban változatlan maradt, sőt megerősödött: a barátság a két
település között. Nekünk, Muhr am See-ben az Önök kedvessége, és vendégszeretete mindig
különleges élmény. Ezt mindig megélhetjük kölcsönös látogatások alkalmával.
Ahogy már szóban is megbeszéltük, 2010. június 13-án községünkben Falunapot szeretnénk tartani, és ezzel kapcsolatban szeretnénk a két település közötti, már több mint 20 éve
tartó barátságunkra is megemlékezni. Már ma várjuk ezt az ünnepet és különösen örülnénk
annak, ha ezt együtt ünnepelhetnénk meg!
A jelenlegi gazdasági válság ellenére reménykednünk kell egy jobb jövőben. Ha a barátsággal együtt az európai békét is meg tudjuk tartani, minden hamarosan jóra fordul. Együtt
könnyebben megoldhatóak a problémák.
Kívánok Önöknek, Képviselő-testületünk és polgáraink nevében is sikeres időszakot. Ez
vonatkozik természetesen községük és a magyar haza jólétére is. Szintén kívánok a 2010. évre
egészséget és személyes jólétet is.
Karácsony alkalmából jókívánságaimat és üdvözletemet küldöm Muhr am See-ből, az
Önök partnertelepüléséről.
Muhr am See, 2009. december 18.
Roland Fitzner
polgármester

Tisztelt Adózó Polgárok!

Egyesületünk a Pátria Faluközösségi Egyesület
Vértesszőlős község meghatározó civil szervezete!
Az idei évben ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját!
Együttműködünk a falu önkormányzatával, részt veszünk rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Számos faluszépítő, újító kezdeményezést indítottunk, melyek eredményei láthatók szerte a községben. Ilyen pld. a Művelődési Ház felújítása, a Vértes László park fenntartása
és szépítése, a tavaszi nagytakarítás program eredményei, stb. Nincs olyan intézmény, melyet
ne támogattunk volna munkával, eszközökkel, adományokkal

– az Önök segítségével!

Kérjük az idei évben is juttassa el hozzánk
adója 1%-át, hogy tovább vihessük programunkat!
Mottónk: Élhető Község, Működő Közösség!

Adószámunk: 19144067-1-11
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Iskolai hírek
A tatabányai Ságvári Endre Általános
Iskola idén ünnepli fennállásának 50.
évfordulóját. Ez alkalomból „Az én iskolám” címmel versmondó versenyt hirdettek, melyre iskolánkból 2 fő nevezett.
Az első osztályból Galgán Dorka, a negyedik osztályosokat Szelőczei Anna
képviselte, aki az igen előkelő 2. helyen
végzett. A zsűriben olyan személyiségek foglaltak helyet, akiknek valamilyen
kötődésük van az irodalomhoz és Tatabányához, mint például Pápai Ferenc,
aki a Közművelődés Háza igazgatója,
Harsányi-Sulyom László, a Jászai Mari
Színház, Népház igazgatója, és nem
utolsó sorban Kinizsi Ottó, akit a Barátok
közt című sorozatból ismerhetünk, és aki
Tatabányán járt gimnáziumba. A verseny
végén minden résztvevő egy emléklappal és egy tábla csokival gazdagodott,
meg persze egy felejthetetlen élménnyel.
2009. november végén a hagyományoknak megfelelően megtartottuk a
Szülők-Nevelők Bálját. A jó hangulatról
Pozsár Béla, Hajdu Ilona és együttesük
gondoskodott, akik kedvezményes áron
vállalták a fellépést.
A bál tiszta bevétele: 85 600 forint volt,
melyet a „Gyermekszem Alapítvány” a
Vértesszőlősi Általános Iskoláért számlájára fizettünk be. A pénz felhasználásáról a későbbiekben tájékoztatást adunk
a Hímondóban. Köszönjük mindenkinek
a közreműködését, aki hozzájárult a bál
sikeréhez!
December 19-én iskolánk 5. és 7. osztályos tanulói közül néhányan ellátogattak a budapesti
Vam Design Centerbe, hogy megtekint6

sék a Tutanhamon Kincse kiállítást, melyen bemutatták a fáraó életét, temetkezési szokásait. A látogatóknak fejhallgatón keresztül mesélték el a kor történetét.
A kiállítás izgalmas és szórakoztató volt.
Iskolánk 8. osztályos diákjai – Maczkó
Abigél, Muk Evelin, Igaz István – dicsérettel szerepelt a tatai Vaszary János Általános Iskola pályázatán, melyben Kazinczy Ferenc életművéről, illetve a diákok
mai nyelvhasználatáról kellett pályázatot, esszét írni.

Falukarácsony

2009. december 19-én rendezte meg
iskolánk és községünk önkormányzatának Kulturális Bizottsága a hagyományos falukarácsonyt.
Helyszíne idén is az iskola épülete és
udvara volt, ahol mézeskaláccsal, teával,
forralt borral, finom káposztás lángossal,
sült kolbásszal és karácsonyi süteményekkel vártuk az érdeklődőket.

A program kézműves foglalkozással
kezdődött, majd kezdetét vette a gyermekek által készített ajándékok és finomságok vására. Idén is tea- és kávéház várta a vendégeket, mely jó hangulatával nagy sikert aratott. A gyerekeket
forró kakaóval és kuglóffal is megvendégeltük.
A főbejárat előtt karácsonyi műsorukat mutatták be az óvodások és az iskolások, s az iskola énekkara színesítette a
programot.
A Zimozeleny Asszonykórus karácsonyi szlovák és magyar dalai zárták az ünnepi műsort.
A falukarácsony alkalmából meghirdetett rajzpályázatra sok szép alkotás született. Osztályonként a legügyesebbek a
következő tanulók voltak:

1. osztály: Galgán Dorka, Vida Stella
2. osztály: Takács Dorottya
3. osztály: Velencei Virág
4. osztály: Farkas Barbara
5. osztály: Gillich Dóra
6. osztály: Gillich Bernadett
7. osztály: Santavecz Anita
8. osztály: András Adél, Takács Brigitta
Egy kormányrendelethez kapcsolódó pályázat eredményeként 2010. január 1-jétől
június 15-ig a Vértesszőlősi Általános Iskola 1-4. osztályos, alsó tagozatos tanulói, az
iskolagyümölcs-program égisze alatt, naponta egy ingyen almát kapnak. Az almákat a DATÉSZ Dél-Alföldi Termelői Értékesítő Szervezetek Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. biztosítja.
Iskolavezetés

A GYERMEKSZEM ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy a 2009. évi adójuk 1 %-át
az alapítvány számlájára ajánlják fel, hogy támogathassuk
a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli
tevékenységét fejlődésük érdekében!

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
7

Adventi kirándulás Bécsben
2009. december 4-én iskolánk hagyományainak megfelelően ellátogattunk Bécsbe.
Először a schönbrunni kastélyt néztük meg, ahol megismerkedtünk Mária
Terézia és Ferenc József korával. Ezek
után rövid sétát tettünk a gyönyörűen feldíszített belvárosban. Megtekintettük a Hofburgot, ahonnan egykori
Habsburg uralkodóink irányították a birodalmat. Innen a Szent István székesegyházhoz mentünk, megcsodáltuk a
gótikus épületegyüttest. A téren élőszobrok szórakoztatták a közönséget.
Délután érkeztünk meg a bécsiek által
Christkindlmarktnak nevezett adventi vásárba, a városháza előtti térre. Itt
megcsodáltuk a hatalmas karácsonyfát, melyet minden évben más tartomány ajándékoz a fővárosnak. Megkóstoltuk a bécsi virslit, a forró puncsot, a csokiba mártott sült almát, perecet, sült gesztenyét, fánkot, megcsodáltuk a sok szép betlehemet. A városháza épületében a helyi gyerekeknek
kézműves foglalkozásokat tartottak,
ahol süteményeket sütöttek és ajándékokat készítettek.
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Karácsony az Idősek Klubjában
December 17-én az Egyesített Szociális Intézetek vértesszőlősi Idősek
Klubjában több generáció karácsonyozott együtt.
Már reggel diós és mákos bejgli illata
fogadta az ünnepségre érkezőt. A süteményeket a klub tagjai és munkatársai
közösen készítették.
A klubkarácsony nyitásaként Nagy
Renáta klubvezető elevenítette fel a több
mint kétezer évvel ezelőtti eseményeket, a kis Jézus születésének történetét. Kutenics Miklósné, Marika néni saját
versét mondta el, majd Dr. Nagy Sándor
polgármester köszöntötte az ünneplőket, és átnyújtotta a 70 évesnél idősebb
tagoknak az önkormányzat ajándékcsomagjait. Ezután a klub munkatársai saját meglepetésüket adták át a megjelent
időseknek.

Hazafelé a buszon a gyerekek totót töltöttek ki, így megtudhatták, mennyi ismeretet szereztek ezen az élménydús
napon.
Szabó Mária
Vértesszőlősi Általános Iskola

Közös éneklés tette bensőségessé a
hangulatot, majd megérkeztek a minden
évben várva várt óvodások a Samufalvi
Óvodából. Betlehemes játékukkal, gyermeki bájukkal bűvölték el az időseket.
A műsor után jól esett egy kis bejgli meg
málnaszörp, és még csoki is került a szereplők kezébe.
A közös ünneplés a finom bejgli elfogyasztásával, vidám beszélgetéssel zárult. A pohárköszöntőkhöz a jó bort Huzl
János, Muk István, Muk Lukács és Oláh
Gáborné, Ilonka néni biztosították.
A karácsonyvárás megrendezéséhez
hozzájárult az önkormányzat, melyet az
egész évi támogatással együtt köszöntek meg az intézet munkatársai.
Feketsné Kisvarga Anita
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Koncert a Magyar Kultúra Napján
templomunkban
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat: Apáczai Csere János-díj,
Brunszvik Teréz-díj, Éltes Mátyás-díj,
Karácsony Sándor-díj, Kiss Árpád-díj,
Németh László-díj, Szent-Györgyi Albert-díj.
A magyar kultúra gazdagsága népi és
szerzői művészetének erejében rejlik.
A több mint 200 ezer regisztrált népdal zenei hangzásvilága, népi táncaink, alkotó kézművességünk díszítőelemeivel együtt, népmeséink, ősi írásbeliségünk, valamint tájegységenként
különböző, alapmotívumaiban mégis
megegyező népviseletünk egyedülálló
az egész Földön.
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A nagyvilágban nehezen megértett
irodalmunk gyümölcseitől roskadozó almafához hasonló, de a Kárpátmedence kultúrájára gyakorolt hatása, a szóbeli irodalmi művészetekkel egyetemben, édes magyar anyanyelvünk szellemi és logikai mélységeiben gyökerezik. „A magyar nyelv a
régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. A magyar nyelv olyan, mint a
terméskő, egy tömbből van, amin az
idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti
önállóságnak és szellemi függetlenségnek.”
Épített környezetünk, képzőművészeink alkotásaival felvértezve magán
hordozza Európa mindenkori művészeti irányzatainak stílusjegyeit, mint
templomunk a késő barokk jellemző
vonásait.

2010. január 22-én, a templom- és
orgona felújításra szervezett hangversenysorozat ötödik koncertjén, példamutató segítségnyújtással vállalta Pitti
Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes művésznő és Tóka Szabolcs orgonaművész úr az ünnepi fellépést,
hogy a magyar zeneművészet kiválóságainak – többek között Erkel Ferenc,
Liszt Ferenc, Kodály Zoltán – műveit
tolmácsolják nekünk.
E szép ünnepi alkalmat megragadva szeretnénk beszámolni a hangversenysorozat templom- és orgona felújításra befolyt bevételeiről.

Hálás szívvel köszönjük
a felújításra szánt
hozzájárulásokat,
2009 májusa óta összesen
846 000 forint gyűlt össze
a „Segítő Kéz Vértesszőlősért”
Alapítvány számláján.

A megszervezett koncertek készpénzbevétele a következő:

2009. május 10. – 80 000 Ft
2009. augusztus 9. – 181 000 Ft
2009. október 11. – 130 000 Ft
2009. december 20. – 120 000 Ft
Az alapítvány számlájára érkezett átutalás, illetve befizetés:

2009. május 1 – december 31.
– 335 000 Ft
(Az alapítvány beszámolói nyilvánosak.)
Köszönettel tartozunk a hangversenysorozatok lebonyolításához szükséges adományokért – a fellépőknek
átadott virágokért, a megvendégelésre készített süteményekért, egyéb falatokért, üdítőkért –, és azoknak a
jószándékú embereknek a munkájáért, akik a szervezést segítik!
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert

„A Segítõkéz Vértesszõlõsért” Alapítvány
ezúton is köszönetet mond

azoknak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták az alapítványt.

2009-ben az APEH 180 892 Ft-ot utalt át számlánkra,

amit a Katolikus templom felújítására kívánunk felhasználni.
A templom felújítására szánt adományokat fogadjuk és elkülönítetten
kezeljük annak felhasználásáig.

Segítõkéz Vértesszõlõsért Alapítvány adószáma:

18608490-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13005995
Köszönjük mindenkinek eddigi támogatását.
„Kuratórium” • Köszönettel Boda Ferencné
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Falusi disznóvágás
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat közös szervezésében

2010. január 30-án, szombaton

immár második alkalommal kerül megrendezésre a falusi disznóvágás.
Helyszín: A Tájház és környéke. Kezdési időpont: 7.30 óra
Községünk lakói előreláthatólag
14.00 órától kóstolhatják meg a disznótoros finomságokat.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bál

a Sportcsarnokban!

„Adja Isten, így szól többször is, másszor is,
Hogy így megviduljon köztünk a komor is,
Más egészségéért, a magunk hasznára,
Eresszük ezt a bort a többek útjára.”
(Csokonai)

Szeretettel várunk minden mulatni vágyó felnõttet
az óvodai Szülõi Munkaközösség által szervezett

FARSANGI VIGASSÁGRA
2010. FEBRUÁR 13-ÁN!

A bál 19 órakor kezdõdik
a helyi Mûvelõdési Házban és kivilágos virradatig tart.

Szeretettel várjuk
a mulatni vágyókat

Zene, tánc, tombola, büfé!

2010. február 20-án,
szombaton
a farsangi bálba!

Welcome drink!
Tombola! Büfé!
Jegyek 1500 Ft-os áron
a Művelődési Házban
kaphatók február 1. és 5.
között 17.30 órától 18 óráig.
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Avértesszőlősi kultúrházban megrendezésre került verseny, hagyományteremtő céllal került megrendezésre.
A versenyre 18 fő nevezett, 15 felnőtt
és 3 utánpótláskorú.
Számos érdeklődő előtt folyó versenyen az alábbi eredmények születtek:

Felnőttek versenyén:
1. Miklós Ábel
2. Benke Gábor
3. Krenner József

Utánpótláskorúak versenyén:
1. Bartal Arnold
2. Kotormán Stella
3. Miklós Bence

A következő rendezvény tervezett időpontja 2010. április 3-a, melyről a Hírmondóban és a kihelyezett plakátokon
értesülhetnek.
Köszönjük támogatóinknak a Makó és
Társa Bt.-nek és a Kormány Kft.-nek az
önzetlen segítséget, a kultúrotthon dolgozóinak a hozzáállását a sikeres lebonyolításhoz, valamint a szervezésben és
a rendezésben végzett munkáját Krenner
Józsefnek és Vágusz Csabának.
A terveink szerint asztaliteniszezési lehetőség egész évben minden kedden a
kultúrotthonban lehetséges.
A szervezők nevében: Gerezdi Attila

Farsangi Játszóház

2010. február 3. (szerda)
16.00-18.00 óra

Zenél: a Mondschein Kapelle

Várjuk az ötletes egyéni
és csoportos jelmezeket!

Hagyományteremtő asztalitenisz verseny

Jegyek elővételben 1500 Ft-ért az óvodában vásárolhatók!

Az óvoda saját honlapja:

ovi.verteszolos.hu

Eljött a farsang, a maskarába bújt mulatozás ideje!
Gyere el Te is! Itt elkészítheted farsangi álarcodat!

Arcfestés • Álarckészítés • Farsangi díszek készítése
Tea, zene, jó hangulat
a vértesszőlősi Művelődési Házban!
Örömmel fogadunk egy-egy tál sütit is
a tea mellé, melyet a játszó gyerekek
szívesen majszolnának!
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Új játszótere van
Vértesszőlősnek
December 19-én, a Falukarácsony napján került átadásra
községünk harmadik játszótere.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazon vértesszőlősi lakosoknak,
akik a Tájház bemutató tárgyait bővítették, ruhákkal, edényekkel és
egyéb tárgyakkal.
Várunk minden adakozót!
Önkormányzat

A játszótér az általános iskola, a
gyógyszertár, az Egészségház és
az óvoda által közre zárt, könnyen
megközelíthető, zöld területen várja a játékra és kikapcsolódásra
váró gyerekeket, szülőket.
A beruházás EMVA pályázati forrásból, mintegy 11,5 millió forint
költséggel valósult meg.

Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő
Kutya-macska kozmetika
Vértesszőlős Tanács út 59/A
Tel.: +36 30 519 69 85
www.allatorvosdoktor.hu
info@allatorvosdoktor.hu

www.t-home.hu • www.t-mobile.hu

Dr. Mérő Gábor állatorvos,
Dr. Bogár István kisállatspecialista klinikus szakállatorvos

n:
telefo
s
e
t
e
l
Ügye 6311 369
0
+36 3

a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagja

Dr. Kehrer Éva

kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos
Rendelési idő:

Hétfő: 16.00–18.00 • Kedd: 16.00–18.00 • Szerda: 8.00–10.00
Csütörtök: 16.00–18.00 • Péntek: 16.00–18.00
Készenléti ügyelet:

Hétköznapokon este 20.00 órától reggel 8.00 óráig,
hétvégéken és ünnepnapokon, telefonon előzetesen bejelentkezve
a Kisállat Szakrendelőben (Tatabánya, Gerecse u. 15.).
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Elérhetőségünk:

2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676, Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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Abszolút biztonságos, egészségre
nem káros, természetes önbarnítás.
A folyamat uv mentes, így az arra
érzékenyek, fehér bőrűek, szeplősödésre
hajlamosak is bátran alkalmazhatják.
Természetes, barna bőr néhány óra alatt.
Bio hatóanyagokkal.
Vértesszőlős, Kertalja utca 15.
(samu abc mögött)

Szépségkert: Simon Alexandra
bejelentkezés: 06 30 99 44 570

Simon Ernõ és Simon András
Tatabánya, Szõlõhegy 209.
Vértesszõlõs Kertalja u. 15.
Tel./fax.: 34 379-698
30 97 96 478 • 30 90 21 668
www.kandallo.try.hu
E-mail: cserepkalyha@chello.hu
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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