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Belépő: 1300 Ft
Jegyek csak elővételben vásárolhatóak!

Tájékoztató
a 2019. október 13. napján tartott
Tájékoztató
önkormányzati
a 2019. október 13. napján tartottválasztások
önkormányzati választások
eredményéről
részletes adatairól
eredményéről
ésésrészletes
adatairól
Vértesszőlősön a polgármester-választás, az egyéni listás képviselő-választás, a
szlovák és roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás
eredményei 2019. október 17-én 16,00 órakor jogerőre emelkedtek, így
véglegessé váltak.
1. Önkormányzati választás
Részvételi adatok:
Részvételi adatok
Névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma

Szavazóként
megjelentek
száma

Részvételi
arány

1. szavazókör
2. szavazókör

856
999

429
392

50,12%
39,24%

3. szavazókör

893

462

51,74%

2748

1283

47,03%

összesen

Képviselő-választás adatai
1. szavazókör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr. Pluhár Szilvia

188
195
191
146
149
110
158
92
160
119
123
110
89
60
43

Németh Ferenc
Markó Andrea
Török Csaba
Kovács Enikő
Barta László
Anderla Jenő Róbert
Magyar Márta
Bohács Péter Gyula
Gombás Lajos
Frecska Gáborné
Dr. Kondorosi László
Salamon István
Gerezdi Attila
Ongrádi Róbert

1.

FIDESZ- KDNP

2.

DK-JOBBIK-MSZPMomentum-PM

3.

Markó Andrea
Dr. Bogárné Géber
Zsuzsanna
Kutenics Kinga Katalin

4.

2

224
178
184
179
162
149
151
148
105
140
107
103
77
44
24

Megyei Közgyűlés választásának adatai
1. szavazókör
2. szavazókör 3. szavazókör
208
206
209
205

163

239

611
573
524
509
433
427
406
397
345
336
315
297
229
137
88

összesen
623
607

Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Részvételi adatok

Polgármester-választás adatai

Nagy Csaba

199
200
149
184
122
168
97
157
80
77
85
84
63
33
21

összesen

2. Nemzetiségi Önkormányzati választás

A választás részletes adatai:

1.
2.

2. szavazókör 3. szavazókör

1. szavazókör

2. szavazókör 3. szavazókör

összesen

169 (40,14%)
108 (25,65%)

217 (58,49%) 233 (51,43%) 619 (49,72%)
74 (19,95%) 111 (24,50%) 293 (23,53%)

94 (22,33%)

52 (14,02%)

75 (16,56%)

221 (17,75%)

50 (11,88%)

28 (7,55%)

34 (7,51%)

112 (9%)

Választásra jogosult fő összesen

Szavazóként megjelent

41

34

Szlovák nemzetiségi képviselők
1. Kutenics Szilvia
2. Pappné Bedei Sarolta
3. Csanálosi László
Rohonczi Beáta

Megválasztható
képviselők száma
3

Érvényes szavazatok
30
27
25
6

3

Vértesszőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vértesszőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Részvételi
adatok
Vértesszőlősi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Részvételi adatok
Választásra jogosult fő összesen Részvételi
Szavazóként
adatokmegjelent
Választásra jogosult fő összesen
Szavazóként megjelent
21 fő összesen
13 megjelent
Választásra jogosult
Szavazóként
21
13
Roma nemzetiségi
Érvényes13
szavazatok
21 képviselők
Gusztáv
1981
1. Sztojka-Bihari
Roma nemzetiségi
képviselők
Érvényes12
szavazatok
Sztojka-Bihari
Gusztáv
2000
8
2.
Sztojka-Bihari
Gusztáv
1981
Roma
nemzetiségi
képviselők
12
Érvényes szavazatok
1.
Sztojka-Bihari
Gusztáv
József
8
3.
Sztojka-Bihari
Gusztáv
2000
1981
12
2.
1.
Sztojka-Bihari
Gusztáv
József
2000
8
3.
2.
Sztojka-Bihari
Gusztáv
József
8
3.

Megválasztható
képviselők
száma
Megválasztható
képviselők
Megválasztható
3 száma
képviselők száma
3
3

Ezúton is szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság és a
szavazatszámláló
bizottságok
tagjainak áldozatos
lehetővé és
tette,a
Ezúton is szeretném
megköszönni
a Helyi munkáját,
Választásimely
Bizottság
Ezúton
is
szeretném
megköszönni
a
Helyi
Választási
Bizottság
és
hogy
Vértesszőlősön
a
választások
törvényessége
és
tisztasága
garantált
volt.
szavazatszámláló bizottságok tagjainak áldozatos munkáját, mely lehetővé tette,a
szavazatszámláló
bizottságok
tagjainak
áldozatosésmunkáját,
lehetővé
hogy
Vértesszőlősön
a választások
törvényessége
tisztaságamely
garantált
volt. tette,
hogy Vértesszőlősön
a választások
törvényessége
tisztasága
garantált
Köszönöm
munkatársaimnak,
a helyi
választási és
iroda
tagjainak,
hogy volt.
az elmúlt
hónapokban
a napi munkájuk mellett
felül teljesítve
dolgoztakhogy
azért,
az
Köszönöm munkatársaimnak,
a helyierőn
választási
iroda tagjainak,
azhogy
elmúlt
Köszönöm
munkatársaimnak,
a
helyi
választási
iroda
tagjainak,
hogy
az
elmúlt
önkormányzati
és
nemzetiségi
önkormányzati
választásokkal
kapcsolatos
hónapokban a napi munkájuk mellett erőn felül teljesítve dolgoztak azért, hogy az
hónapokbanhatáridőben,
a napi
mellettönkormányzati
erőn
teljesítve
dolgoztak
hogy az
feladatokat
szabályszerűen
és felül
jogszerűen
láthassuk
el. azért,
önkormányzati
és munkájuk
nemzetiségi
választásokkal
kapcsolatos
önkormányzati
és nemzetiségi
önkormányzati
feladatokat
határidőben,
szabályszerűen
és jogszerűenválasztásokkal
láthassuk el. kapcsolatos
feladatokat határidőben, szabályszerűen és jogszerűen láthassuk el.
Dr. Lázár Gabriella
Helyi
Választási
Iroda
Dr. Lázár
Gabriella
Dr. Lázár
Gabriella
vezetője
Helyi
Választási
Iroda
Helyi
Választási
Iroda
vezetője
vezetője

Tisztelt Vértesszőlősi Lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy a 2019. október 13-ai választásokon támogattak abban, hogy a 20192024. évi önkormányzati ciklusban is
elláthassam a polgármesteri feladatokat
településünkön.
Köszönöm Önöknek azt, hogy az általam
képviselt koncepciónak szavaztak bizalmat és olyan képviselő-testületi tagokat
választottak a település élére, akik elhivatottak és alkalmasak arra, hogy az elkövetkező öt évben közösen megvalósíthassuk
valamennyi vállalásunkat.
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A képviselő-testület 2019. október 22-én
megtartotta alakuló ülését, ahol átvettük megbízólevelünket dr. Erdei Máriától, a
Helyi Választási Bizottság elnökétől, majd
letettük a törvényben meghatározott esküt.
Az alakuló ülés kötelező eleme volt továbbá az alpolgármester személyének megválasztása is. A törvény alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára választja
meg az alpolgármestert, titkos szavazással,
minősített többséggel hozott döntéssel.
A képviselő-testület kezdeményezésemre
Török Csaba képviselőt választotta meg az
önkormányzat alpolgármesterévé.

A választási kampány során képviselt koncepció mentén haladva az alakuló ülésen
letettük azoknak a szervezeti változásoknak
az alapjait, melyektől a feladatok megalapozottabb és hatékonyabb ellátását várjuk.
Ahogy ígértük, a bizottsági rendszert megszüntetve az egyéni felelősségre kívánjuk
a hangsúlyt fektetni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja
azonban, hogy a 2000 lakosságszám feletti településeken kötelező pénzügyi bizottságot létrehozni, és vannak olyan feladatok
is (pl. méltatlansági, összeférhetetlenségi,
vagyonnyilatkozatok ellenőrzése), melyeket bizottsági keretek között kell intézni.
Az elmúlt ciklusban jól működött azonban
a szociális támogatások bizottsági hatáskörben történő kezelése, így a képviselőtestület egyetlen bizottságot hozott létre a
korábbi 3 bizottság (pénzügyi és településfejlesztési, kulturális és oktatási, szociális
és egészségügyi) helyett, Pénzügyi és
Szociális Bizottság elnevezéssel. E bizottság fogja a törvényben meghatározott
pénzügyi feladatokat, a szociális jellegű támogatásokat és a fent említett, képviselői
mandátumot érintő egyes kötelező felada-

tokat ellátni. A bizottság elnöke dr. Pluhár
Szilvia képviselő, további tagjai: Markó
Andrea képviselő és külső tagja dr. Erdei Mária ügyvéd.
A lehető legrövidebb időn belül sor kerül
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára, ennek
keretein belül további döntéseket hozunk
a feladatok ellátásáról, a feladatcsoportok
egyes képviselőkhöz való rendeléséről.
Sor kerül a lakossággal való közvetlen
kapcsolattartás, kommunikáció erősítése
érdekében az egyéni fogadóórák rendszerének kialakítására is. Az új működési
rendszer szabályairól folyamatosan fogjuk
tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.
Végezetül, szeretném megköszönni a
választásokban való közreműködését a
Helyi Választási Bizottságnak, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak, dr. Lázár Gabriella
jegyzőnek, hogy az elmúlt közel másfél évben a lehető legnagyobb felkészültéséget
mutatva már a harmadik választást bonyolították le a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően, problémamentesen.
Nagy Csaba polgármester
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Nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületeinek alakuló ülése
Október 25-én 14, illetve 15 órakor megtartotta alakuló ülését a Vértesszőlősi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
Mindkét képviselő-testület tagjai átvették
megbízólevelüket dr. Erdei Máriától, a Helyi
Választási Bizottság elnökétől, majd letették képviselői esküjüket. Megválasztották a
képviselő-testület elnökét, elnök-helyettesét és elfogadták a szervezeti és működési
szabályzatukat, jóváhagyták a Vértesszőlős Község Önkormányzatával kötendő,
működésük tárgyi és személyi feltételeit
biztosító megállapodást.
A Roma Képviselő-testület elnöke Sztojka-Bihari Gusztáv, elnök-helyettese ifjabb Sztojka-Bihari Gusztáv lett. A Szlovák Képviselő-testület elnökének Kutenics
Szilviát, elnök-helyettesének Pappné Bedei Saroltát választották a képviselők.
A Szlovák Képviselő-testület ülésén fentieken kívül a korábbi elnök, Krajczárné
Száraz Erzsébet beszámolt a feladatok el-

látásáról és az állami normatív támogatások időarányos felhasználásáról, átadta a
leltárba vett eszközöket, majd hamarosan
sor kerül a leköszönő és az új elnök között
a munkaköri feladatok átadására-átvételére.
Vértesszőlős Község Önkormányzata nevében köszönöm a korábbi Szlovák
Önkormányzat
Képviselő-testületének munkáját,
az eredményes és sikeres
együttműködést.
A most megválasztott két
nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének jó
munkát és sikeres együttműködést kívánok, melyhez Vértesszőlős Község
Önkormányzata
minden
segítséget megad majd.

Óvodai hírek
Október ber, ber, ber,
fázik benne az ember.
Szőlőt csipked a dere,
édes legyen szüretre.
Ez a jól ismert mondóka bizony meghazudtolta ez évben önmagát: Hiszen nem
fáztunk ebben a hónapban és a szőlők is
bizony a megszokottnál hamarabb kerültek
a „helyükre”
Október a 2. őszi hónap a naptár szerint és az 1. teljes őszi hónap csillagászati
szempontból. Időjárásunkban e hónapban
már jelentős változások következnek be
a nyári időszakhoz képest, igaz a hónap
elején még jellemzőek a tipikus „vénasszonyok nyara” vagy más néven „indián nyári”
napok.
A népi időjóslás szerint október, azaz
Mindszent hava, ha zivataros, hideg és
szeles lesz a tél. S a jövő tavaszra is jövendöl: úgy tartják, hozzá hasonló lesz majd
a március időjárása. Ha októberben még
meleg van, annak a „böjtje” egy hideg februárral jön el, az októberi hideg szelekért
viszont enyhe január fog kárpótolni. Hát
mi az időjárást befolyásolni nem tudtuk
és nem is szerettük volna, DE kihasználni
annál jobban! Nagyon sok időt töltöttünk a
szabadban. Megújult udvarunk adta lehetőségét kihasználtuk a mindennapokban.
Sétáltunk a faluban, felfedeztük az ősz adta
csodákat. Figyeltük a változó természetet.
Őszi terméseket, faleveleket gyűjtöttünk.
Rácsodálkoztunk az ősz adta szépséges
színekre.

Mindezek az élmények jól megalapozták,
és lehetőséget adtak arra, hogy óvodai nevelési programunk TŰZ témaköre október
hónaptól kezdetét vehesse. Az „érlelő nap
tüze” témahéten a gyerekekkel gyümölcsöt
aszaltunk, amit aztán másnap közösen el
is fogyasztottunk.
Az állatok világnapja alkalmából játékos
feladatokat állított össze Zita néni, amelyen
minden csoport részt vett.

Nagy Csaba polgármester
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„Tűzoltók akcióban” témahéten a tűzoltók
munkájáról beszélgettünk a gyerekekkel,
valamint arról hogy milyen kárt okozhat a
tűz, és miért? Kinek, minek okozhat kárt a
tűz Kik és hogyan védekeznek ellene?

Úszásoktatásunk fő feladata:
elsősorban a vízhez szoktatás
Miért is fontos számunkra?
Mert a legalapvetőbb vízbiztonságot itt
nyerik el, természetesen úgy, hogy a félelemérzésüket a jól ismert társakkal együtt
legyőzik.
• megismerkednek a vízben levés érzésével, lebegéssel, ebben a részben megpróbáljuk az arcot fokozatosan elmeríteni
a medencébe (először áll, majd orr, szem,
végül már homlokrész is),

Ősszel és tavasszal már több éve úszni
járunk az 5. életévüket betöltött gyerekekkel. Ebben a hónapban is a jól megszokott
előkészületi munka után kezdetét vette ez a
remek program is.
8

• első mozgások- láblógatás és a gyors
lábtempó (ollózó mozdulat) gyakorlása a
medence partjáról, belekapaszkodnak a
medence szélébe, a törzs és a lábak hátranyújtása, az arc belemerítése és a levegő
kifújása a vízben.
A legalapvetőbb mozgás a vízben a hason siklás, amit előkészíteni az úszólap
(deszka) segítségével lehet.

Amikor már a mélyvízbe ugrálás sem jelent
problémát!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Szőke
Zoltánné Csilla néninek és Fábikné Orsinak
az önzetlen segítségét, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekeket ilyen
élményekben gazdag napokat tudhatnak
magukévá.
• buborékfújás az orron és szájon keresztül (itt a gyerek rájön, hogy a vizet nem
szívni, hanem fújni kell)

Nevelőtestület nevében:
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető-helyettes
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Iskolai hírek
Régi idők iskolája

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Miután az osztrák és az azzal szövetséges orosz inváziós erők legyőzték a
szabadságért küzdő csapatokat, 1849.
október 6-án Aradon kivégezték a harcokban tevékenyen részt vállaló 13 magyar tábornokot. Ezzel egy időben a
kivégzőosztag Budán az első magyar
miniszterelnök, Batthyány Lajos életét
is kioltotta. Október 4-én ezekre a szomorú történelmi eseményre emlékeztek
iskolánk diákjai és tanárai.
Az ötödikesek ünnepi előadása után –
melyre Dombai-Kulcsár Nóra irányításával
készültek fel a diákok – az alsó tagozatosok a temető mellett lévő kopjafánál, illetve
Fieba József emlékművénél helyezték el
virágjaikat. Fieba József a szabadságharc
idején volt településünk plébánosa, és a
falu lakosaival együtt ő is kiállt a szabadságharc ügye mellett. 1849 tavaszán kihirdette a templomban a Habsburg-ház
trónfosztását, így a harcok végeztével

A tanévkezdés minden kisdiáknak kimerítő feladat, bármennyire lelkesen készül
is az osztálytársakkal történő újabb találkozásra. A kora reggeli felkeléseket
újra megszokni nem túlzottan szívderítő
tevékenység. Persze, könnyebben megy
a dolog, ha izgalmas programokat csempészünk a szürke iskolai hétköznapokba.
Ezt a lehetőséget választottam a harmadik
osztályosokkal, amikor az irodalom tananyaghoz kapcsolódva ellátogattunk Tatabányára a Szabadtéri Bányászati Múzeum
és Skanzen 20-as 30-as évek iskolájába,
egy korabeli tanórára. A régi hatostelepi iskolaépülettel való ismerkedés után Kovács
Éva drámapedagógus tartott egy élő iskolai tanórát dédszüleink idejéből. Kipróbáltuk a korabeli játékokat, megismerkedtünk
a régi tanszerekkel, a tanóra rendjével, az
iskolai szabályokkal, beültünk a hagyományos iskolapadokba, megtudtuk mi volt az
10

ő sem kerülte el a felelősségre vonást.
A világosi fegyverletétel után a császári katonaság elfogta, Nagyigmándra hurcolta,
és ötven botütéssel torolta meg az előző
hónapokban elkövetett „bűneit”. Ezek után
a csehországi Olmützben három éves fogházbüntetésre ítélték plébánosunkat.
Miközben az alsósok a 48-as emlékműnél koszorúztak, a felsőbb osztályok
akadályversenyen vettek részt. Az egyes
állomásokon a végzős tanulók különböző
érdekes feladatokkal várták a csapatokat:
ezek között szerepelt zenefelismerés, rajzolás, világhírű épületek felismerése, ételkóstolás, kötélmászás. A játékos feladványok között természetesen olyan is akadt,
melyben az aradi vértanúk is szerepet
kaptak. Ezen az akadályon egy térkép segítségével kellett megkeresni az erdőben
elrejtett tábornokok arcképeit.
A győzelmet végül szoros küzdelemben
a 7. osztályosok 7 up nevű csapata szerezte meg.

Faültetés az iskola udvarán

a szamárpad, a körmös, a nádpálca, miért
kaptak a jó feleltre egyest. Az óra végén pedig régi füzetek másolatát kaptuk kézhez,
melybe nádtollal és tintával írhatott minden
kisgyerek, és a foglalkozás végén haza is
vihették munkájukat. Nehéz volt megválni a
délelőtt végén kísérőnktől, és nagyon várjuk, hogy jövőre ellátogathassunk a 60-as
évek retro iskolájába is.

Az országos hálózattal
rendelkező 10 millió
Fa közösség azzal a
kéréssel kereste meg
intézményünket, hogy
szeretnének az iskola udvarára néhány
mirtusz fát elültetni. A
szervezetnek a célja,
hogy bevonja a gyerekeket, diákokat a 10
millió fa elültetésének programjába, többek között „…szeretnénk, ha a Fülöp-szigeteken kialakult gyakorlathoz hasonlóan,
Magyarországon is szokássá válna, hogy
az iskolából elballagó valamennyi diák elültetne egy-egy fát… Úgy lépne tovább, vagy
ki az életbe, hogy valamit máris hagyott

maga után: egy fát,
egy életet, egy felelős
tettet.”
A felkérésnek boldogan tettünk eleget
és adtunk helyet az
udvarunkon. Így került
egy szép őszi délután
néhány szülő, gyerek
és pedagógus segítségével az udvarunkra
a négy mirtuszfa. Ezeket azóta is ápoljuk,
védjük és várjuk a tavaszt, hogy megláthassuk a pompázatos rózsaszín virágait.
Köszönjük Bojár Iván Andrásnak, a 10 millió
Fa közösség alapítójának és Varjú Zsoltnak,
a 10 millió Fa tatabányai területi képviselőjének, hogy gondoltak az iskolánkra!
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Megtöltöttük boldogsággal a Kongresszusi Központot
Iskolánk immár második éve vesz részt a
Boldogságóra programban. Az idei tanévben is megpályáztuk a Boldog iskola
címet.
A cím átadására szeptember 18-án Budapesten, a Kongresszusi Központban került
sor. Az átadón Kutenics Szilvia és Iványi
Beáta képviselte iskolánkat. Az ünnepélyes műsor és a rendezvény különleges
eseményt is tartogatott számunkra, mivel
Bagdi Bellának, a program fővédnökének átnyújtottuk a 3. osztályosok által írt
és saját csodálatos rajzaikkal illusztrált
mesekönyvet. A művésznő meghatottan
fogadta a kedves ajándékot, gratulált, és
elismerését fejezte ki a könyv készítőinek.
A mesekönyv nyomdai munkálatait a gyerekek szülei támogatták. Az érdeklődők az
iskolában rendelhetnek belőle az iskolatitkárnál november végéig.
Iványi Beáta

Ez a cikk jelent meg rólunk
a www.boldogsagora.hu honlapon

adott Bagdi Bellának, az alapítvány elnökének, aki a meghatottságtól – rá nem jellemzően – kereste a szavakat. Különösen,
amikor megtudta, hogy a mesét az alsós
gyerekek írták. A meseíró tanítónénivel beszélgettünk.
Úgy kezdődött – meséli Iványi Beáta tanítónéni – hogy elkezdtünk egy mesét szőni
a gyerekekkel. Elindítottam egy mondatot, és minden gyerek hozzátett egy újabb
mondatot. Ami nagyon érdekes volt, hogy
minden gyerek a rá nagyon jellemző mondatot tette hozzá, így mire véget ért a mese,
egészen a mi mesénk lett. Amikor aztán
megszületett a végleges szöveg, megbeszéltük a gyerekekkel, hogy az illusztrációkat is ők készítik majd hozzá.
Miről szól a mese?

Hogyan lett ebből
ilyen szépen kötött,
nyomtatott könyv?
Az nekünk is nagy
meglepetés
volt!
Tavaly volt iskolánk
90 éves, amit nagyszabású gálaműsor
keretében
ünnepeltünk, és ebből
az alkalomból az
elkészült meséből,
illusztrációkból kiállítást szerveztünk. Itt
annyira szerette mindenki, hogy a szülők
felajánlották, hogy nagy titokban könyvet készítenek belőle, és tavaly év végén

minden kisdiák – a
bizonyítványa mellé – ezt kapta év
végi ajándékként.
Fantasztikus sikere
volt, még más osztályoknak is jutott
belőle.
Lesz folytatás?
Szerintem
igen!
Kedvet
kaptunk
a mesealkotáshoz. Azt tervezem, hogy a
következő mese relax mese lesz, és természetesen majd ezt is örömmel mutatjuk
meg nektek!

Az utazó planetárium

A címe: A gonosz boszorkány és a csodálatos meseerdő, és mi másról is szólna,
mint arról, hogy szeretetet csempésznek
a gonosz boszorkány szívébe, aki ettől jó
boszorkánnyá változik.

A gonosz boszorkány
és a szívébe csempészett jó
Interjú egy meseíróval
A IV. Boldog Óvoda és
Boldog Iskola címátadó
ünnepségen
futottunk
össze a Vértesszőlősi
Általános Iskola két pedagógusával, Iványi Beátával és Kutenics Szilviával, akik mindketten
boldogságórás tanárok,
egyikük alsó-, a másikuk
felső tagozatban.
Az alsós tanítónéni egy
csodálatos meséskönyvet
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Szeptember 25-én utazó planetárium
látogatott el iskolánkba. Vendégeink a
műfüves pályán állították fel kupola alakú sátrukat, melynek belső falára vetítették ki a csillagos égbolt csodáit. A nap
során mind a nyolc évfolyam részt vett
egy előadáson, melynek témája természetesen igazodott az adott korcsoport
életkori sajátosságaihoz. A gyerekek
beleképzelhették magukat a Föld körül
dolgozó űrhajósok életébe, és képze-

letbeli utazást tehettek a bolygókon, az
azokat kísérő holdakon, vagy éppen a
Nap rendkívül forró felszínén. Megtudtuk
azt is, hogy központi égitestünk csupán
egyetlen tagja egy óriási rendszernek,
melyben csillagok milliói helyezkednek
el. A program a szülői munkaközösség
és az önkormányzat támogatásával jött
létre, ezúton is köszönjük nekik, hogy
megszervezték ezt a látványos és érdekes előadássorozatot.
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Kavicsösvényen

Mihály nap az iskolában

Az idei évben igazi vénasszonyok nyarával köszöntött be az október, így csodálatos élményt
nyújtott a résztvevőknek a kavicsösvény túra.
Immár kilencedik alkalommal tisztelgünk Vértes László emléke előtt, aki 1965-ben régészcsapatával megtalálta az egykor itt élt előember
tarkócsontját, és keressük fel a tájunkon még
fellelhető emberelődök nyomait.
Mintegy hetven vértesszőlősi gyerek és felnőtt
vágott neki a Turul szobortól településünkig tartó
távnak. Utunk során megismerkedtünk a Turul emlékműhöz és a Szelim-barlanghoz kapcsolódó legendákkal, felmásztunk a Ratzinger Vince kilátóba,
ahonnan elénk tárult az alattunk elnyúló medence
csodálatos látványa. A Kovács-hegy oldalában felkapaszkodva megálltunk a Vértes László barlang
bejáratánál, majd felkerestük a Sárkány-sziklát,
ahol a remek idő ellenére most nem találkoztunk
sárkányrepülőkkel. Rövid pihenő után nekivágtunk
túránk utolsó szakaszának, amely a vértesszőlősi múzeumnál ért véget. Az érdeklődőket Zoltánfi
Zsuzsanna vezette végig a kiállításon egy ingyenes
tárlatvezetés keretében.
Reméljük, hogy jövőre hasonlóan nagy részvétel
mellett tudjuk megszervezni a 10. kavicsösvény túránkat! Köszönjük az önkormányzatnak,
hogy idén is átvállalta a busz költségeit!
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Szeptember 27-én az alsósok egy kis
akadályverseny keretében mérték össze
erejüket és bátorságukat. Zsákban ugrálástól a célba dobásig, puzzle kirakásától
a mesebefejezésig többféle feladatot oldottak meg a csapatok. A célban, a Vértes László parkban édes és sós sütivel,
müzliszelettel és gyümölcslével kínálták

a fáradt versenyzőket a tanító nénik. Délután a Tájház udvarán gyülekeztünk, ahol
az osztályok kínálták portékáikat, szülői
segítséggel. Minden csapat sikeresen
teljesítette a próbákat, amiért elismerő
oklevelet kaptak. A gyerekek kitették osztályaikban, így is emlékezve erre a szép
délutánra.
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Az OMÉK-on jártunk

Idősek Klubja
Vendégségben

Év elején az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egy elektronikus
körlevélben értesítette az általános iskolákat a szeptember végén megrendezésre kerülő Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállításról (OMÉK).
A minisztérium ingyenes belépési lehetőséget biztosított a kiállításra érkező
diákok és az őket kísérő pedagógusok
számára.
Iskolánk élt a lehetőséggel, és szeptember
27-én, egy pályaorientációs nap keretében
a felső tagozatos diákokkal ellátogattunk a
vásárba. A vásár területén diákjaink közvetlenül megtapasztalták a magyar vidék mindennapjait, illetve megismerkedtek a határainkon túl élő magyarság agrárkincseivel.
Mintha csak egy középkori vásár forgatagában találtuk volna magunkat! Találkoz16

tunk itt a háziállatok minden képviselőjével
a magyar szürkemarhától a baromfiudvar
lakóin át a vízibivalyig. Az élelmiszeres
pultokon finom kolbászok, libamájak, gombák, sajtok és más tejtermékek sorakoztak.
Az italok között felfedeztük Zemplén zamatos borait és a gyümölcsökből készült
finom szörpöket. Aki a műszaki dolgok
iránt érdeklődött, az a kiállított traktorok és
kombájnok hátára mászhatott fel. Az éhező
vendégek a gasztrosétányon felállított sütödék finomságaiból válogathattak – és bizony sokakat elcsábított a pultokról integető kürtőskalács, kenyérlángos, marcipán
bonbon vagy sült csülök! Késő délután,
élményekkel gazdagon tértünk vissza Szőlősre.
A programra különbusszal utaztunk,
melynek 215 ezer forintos költségét az iskola Gyermekszem Alapítványa támogatta.

vült a klub épülete, az idősek és
dolgozók legnagyobb örömére.
Az ünnepélyes átadást követően,
a Közösségi Házban Beke László
polgármester úr nyitotta meg a
rendezvényt. A színvonalas műsort közös ebéd, ünnepi torta és
tánc követte. Minden résztvevőnek ajándékkal is készültek, melyen az alábbi idézet olvasható:

A környei idősek klubja idén ősszel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.
A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények tatabányai és kistérségi
idősklubjai együtt ünnepelték ezt a jeles
napot. A környei önkormányzatnak köszönhetően, ezen alkalomból kívül-belül
megújult és még egy tágas terasszal is bő-

„Úgy érezzük, hogy
amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb
volna a tenger.”
Köszönjük vendéglátóinknak ezt a szép napot! Munkájukhoz kitartást, jó erőt, egészséget kívánunk!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Zámolyon jártunk

Lecsó party

Közkívánatra és a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel az idén ismét Zámolyra látogattunk a Pedro Söröző és Étterembe. Vendéglátóink nagyon szívélyesen, zenés üdvözléssel fogadta minket. Az ízletes vacsorát követően jókat beszélgettünk, táncoltunk és
házi főzésű söröket kóstoltunk. A klubtagok és dolgozók nevében köszönjük vendégeinknek hogy velünk tartottak, jó hangulatot varázsoltak!

Színesítve hétköznapjainkat, kihasználva a csodálatosan szép októberi időjárást és a szép
udvarunk nyújtotta lehetőségeket közös elhatározásra lecsó partyt rendeztünk. A jól bevált hagyományokat, házi szokásokat és praktikákat alkalmazva finom lecsót készítettünk.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az étel azon melegében elfogyott. Köszönjük Muk
Pista bácsinak és a konyhalányoknak a szorgos munkájukat!

Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Badár Sándor önálló est
a Vértesszőlősi Közösségi Házban
2019. december 3-án 18.00 órakor!

Karácsonyi kézműveskedés

Jegyár: 2700 Ft/fő

a Vértesszőlősi Községi Könyvtárban
2019. december 1-jén (vasárnap) 9.00–12.00 óra között!

Jegyek elővételben vásárolhatók a
Vértesszőlősi Községi Könyvtárban
nyitvatartási idő alatt.

Várunk minden kedves érdeklődőt
(kicsiket és nagyokat) karácsonyi kézműveskedésünkre.
Készüljünk együtt a karácsonyra!

Érdeklődni lehet
a 06 30 578 5116-os
telefonszámon, vagy a
konyvtar@vertesszolos.hu
e-mail címen.

a foglalkozás mindenki számára ingyenes!

Cím: Vértesszőlős, Múzeum u. 43.
(a régi óvoda épülete)

Cím: Vértesszőlős, Templom u. 75.

Gombaismereti tanfolyam
Kedves vértesszőlősi lakosok!
Gombaismereti tanfolyam indul a Művelődési házban
november közepén. Tíz alkalom elméleti oktatás és
tíz alkalom gyakorlati, terep oktatás lesz.
Egy alkalom négy órát vesz igénybe heti egy délutánon.

Jelentkezni lehet a könyvtárban, a Közösségi házban és Kovács Mèrő Évinél az Akácfa utcában.
A tanfolyam térítéses. Minimum 10 fő esetén indul el, maximum 20 főig! Érdeklődni telefonon,
emailben, facebookon, és személyesen lehet. 06 30 335 7829 kovacs.mero.eva@gmail.com
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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:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu
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Vendég református lelkész Szlovákiából
Ha Isten engedi és élünk, 2019. november 11-12. napjain, hétfőn-kedden
a vendégünk lesz Széles Jákób, magyarbődi (Bidovce, Szlovákia) református lelkész. Őt kérdezzük életéről,
szolgálatáról.
– Kedves Nagytiszteletű Úr, mutatkozzon be a vértesszőlősi olvasóknak!
– Kedves vértesszőlősi olvasók, megtisztelő a számomra, hogy e Hírmondó
keretén belül röviden beszámolhatok
magamról, családomról, hovatartozásomról. A kilencvenes évek elején születtem Kassán, mondhatni, egy eléggé
különleges családba. Édesapám szlovák
nemzetiségű, édesanyám magyar. Ez
még annyira nem érdekes, hiszen, ha
több nemzet él egymás mellett, ezek a
keveredések megvannak. Ami érdekes,
édesanyám lelkész családból származik,
és édesapám abban az évben kezdte a
teológiát, amikor én megszülettem. Ez
volt az, ami valamilyen szinten befolyásolt a továbbiakban.
– A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolába jártam általánosba és azt követően gimnáziumba. A gimnázium utolsó
évében döntöttem úgy, hogy teológián
folytatom a tanulmányaimat. Első opció
Prága volt, viszont több komoly beszélgetés és gondolkodás után, Sárospatak
felé vettem az irányt. A pataki évek alatt
sok mindent megtanultam, sok tapasztalatot szereztem, nemcsak a teológia
terén, de az emberekkel való kommunikációban is.
– A teológiai gyakornoki évemet és
lelkipásztori szolgálatomat a magyarbődi (Bidovce) két nyelvű református
gyülekezetben kezdtem, és már több
mint két éve folytatom. A gyülekezet22

ben az istentiszteletek és bibliaórák
két nyelven folynak. Ennek megvan a
maga szépsége, ugyanakkor szomorú
azt látni, hogy a gyülekezet nagy része
már csak szlovákul beszél. Sajnos a
magyar nyelv és nép lassan kihalóban
van. És ez oknál fogva kihalóban van a
magyar kultúra is. Fontosnak találom,
hogy ezt a kultúrát ápoljuk addig, amíg
lehet.
– Jól értettük: szlovák nemzetiségű, és
református felekezetű?
– Nem teljesen van ez így. Szlovák
állampolgár vagyok, viszont magyar
nemzetiségű, és református felekezetű.
Mivel édesanyám magyar, így az anyakönyvvezető ugyanezt írta be nálam is.
Ha jól tudom, nálunk ez törvénybe is van
foglalva, hogy ha a szülők nem döntenek másként, a gyermek nemzetisége
édesanyja után van beírva. De nem
vallom magam magyarnak. Ne legyen
félreértés, nem mintha nem érezném
magam magyarnak, de a másik felem
szlovák nemzetiségű. Sok embernek

nagy gondot okoz ezt megérteni. És
sok kérdés is jön felém e miatt. Erre egy
válaszom van, amit mindig elmondok:
kassai református vagyok. Még ha nem
is tősgyökeres kassai.

üresek lettek volna a templomok. Ami említést érdemel, hogy ez évek alatt nem volt
ajánlatos magyarul beszélni egyes helyeken. Így sokan hitük megtartása miatt,
szlovák gyülekezeteket látogattak.

– Hogyan alakult a szlovák nemzetiségű emberek sorsa a reformáció és
ellenreformáció idején?

– Rendszerváltás után, majd az önálló
Szlovákiában elkezdődött-e valamiféle
„visszatalálás”?

– Erre a kérdésre megpróbálok dióhéjban válaszolni. A reformáció során,
mikor a Nagymagyarország területére is
eljutott a helvét irányzat, a református reformáció, elkezdett terjedni a szlovákok
közöttsis. Egy bizonyos része a nemesek
kényszerítésére lett református, viszont
inkább az volt a tendencia, hogy a már
lutheránus irányzattal megbarátkozott
személyek a helvét irányt, a református
irányt még jobban letisztult tannak tekintették. Az ellenreformáció idején többen
tértek át a katolikus vagy pravoszláv hitre, de ez inkább az északi régiókra volt
jellemző.

– Természetesen. Ebben az időben,
tehát a 90-es évek elején indult el egy
hullám, mely azt eredményezte, hogy
többen a lelkipásztori pályát válasszák,
visszatérnek a gyülekezetekbe, fellendült
a gyermekekkel, a fiatalokkal való egyházi munka is. Az emberek valahogy érezték, hogy fontos és érdemes betagolódni
valamilyen egyházba, legyen bármilyen
felekezetű, nemzetiségű, bármilyen gyökerekkel rendelkezzen.

– Cseh-Szlovákia területén milyen volt a
szlovák reformátusok élete?

– Véleményem szerint, semmiben nem
volt eltérő a magyar reformátusok életétől. Tehát az egyházi tevékenységek,
istentiszteletek, missziók hasonlóan működtek. Természetesen meg- volt a szlovák református identitás tudat is.
– A szocialista-kommunista évek?
– Az egyházban ebben a korszakban
a legmarkánsabb különbség abban volt,
hogy voltak, akik jártak templomba, mindennek ellenére, és megint olyanok, akik
nem. De nem lehet azt mondani, hogy

– Miről tartja előadásait a két estén?
– A szlovák keresztyénség története
dióhéjban. Hétfő: a középkori kezdetek
után a reformáció-ellenreformáció kora.
Kedd: A türelmi rendelettől (1781) napjainkig, a változó államokban: Monarchia,
Csehszlovák Köztársaság, Csehszlovák
Népköztársaság, Szlovákia
– Milyen nyelven tartja az előadásait?

– Magyarul, néhány szlovák mondattal
gazdagítva.
– Érdeklődéssel várjuk mindkét este a
Községi Könyvtár és Közösségi Tér nagytermében. Ha az érdeklődés nagyobb
lesz a terem befogadó képességénél, az
alkalmakat a Művelődési Otthon nagytermében tartjuk.
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„Több vagy ha adsz”
Október 12-én szombaton, ismét részt
vett a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti bemutatóhelye a
„72 Óra kompromisszum nélkül” elnevezésű önkéntes akcióban.
Az elöregedő, kiszáradó fák helyett, – Jenei József őstermelőtől – őshonos tölgy
és hársfa csemetéket kaptunk, amelyeket Anderla Jenő Róbert ásott ki és szállított a helyszínre. Maroknyi önkéntesekből álló csapatunkkal, kemény munkával
megküzdöttünk a köves talaj nehézségeivel, egy csákányt és egy ásót sikerült is
menet közben eltörnünk. Megérdemelt
közös ebéddel zártuk – a kemény munka
után – a napot, a gulyáslevest a tatabányai Három tölgyfa étterem, a pizzát a

szintén tatabányai Grill Bár biztosította.
A kis facsemeték szépen állnak és remélhetőleg még sok generációnak fognak
hűs, árnyékot adni! Ez úton is köszönet
még egyszer a résztvevőknek, akik időt
és energiát nem sajnálva eljöttek a jó ügy
érdekében.
Anderla Jenő Róbert
Csákány Eszter
Dömötör Kristóf
Markó Andrea
Schermann Tilla
Szegedi Gábor
Zoltánfi Zsuzsanna
Magyar Nemzeti Múzeum
Zoltánfi Zsuzsanna
Magyar Nemzeti Múzeum

• Női-férfi-gyermek fodrászat

• Kéz- és lábápolás • Lakberendezés vintage és shabby stílusban
20 éves szakmai tapasztalatom legsikeresebb
eljárásairól írnék nektek egy kis ismertetőt!
Először is a keratnios-tartós HAJKIEGYENESÍTÉSRŐL, hajsimításról néhány fontos információ!
Kinek ajánlom:

Mit kell tudni még róla:

• Göndör hajú vendégeinknek, akik egyenes hajra
vágynak és megbarátkoznak a gondolattal, hogy
legalább három hónapig sima marad a hajuk.
• Extrán roncsolt, vegyileg kezelt hajú vendégeinknek,
akik visszaállítanák hajuk egészségét.
• Fakó, sprőd, kreppesedésre hajlamos frizurájú vendégeinknek,
akik lágy, selymes és fényes hajkoronát szeretnének.

• Egészséges hajsimítás, azonnali, látványos
eredmény.
• 3 hónapig tartó eredmény.
• A keratinnak köszönhetően extrán ápolt,
ragyogó haj azonnal.
• Selymes, lágy tapintású frizura!
• Kb. 3 óra alatt kivitelezhető a folyamat!

A legnépszerűbb göndörítés a VOLUMENNÖVELÉS!
Ajánlom vékonyszálú, egyenes, könnyen lelapuló hajú hölgyvendégeimnek, bármilyen hajhosszra. Az eljárás után
laza, könnyed, rugalmas, hullámos , vastagabb, dúsabb lesz a frizurád! Ez az egyedülálló termék alkalmas a hoszszantartó hullámokhoz, melyek ránézésre és tapintásra is hihetetlenül természetesnek tűnnek. Rugalmasságot megőrző
innovatív technológia kationos polimerekkel. Az eljárás jóval kímélőbb, mint a normál dauer, mert kevésbé bontja meg
a hajban lévő kémiai kötéseket. A rövidebb hatóidejének köszönhetően gyorsan kifejti hatását. A kezelés tökéletes
azon vendégek számára, akiknek a haja tartás nélküli, nincs igazi struktúrája, és akik állandóan természetes hullámokra
vágynak. A kezelés hajzsírosodás ellen is hatásos. A kezelés során kialakult hullámok élettartama 6-12 hét. És akinek
NEM ajánlott: A kezelést abban az esetben nem javasoljuk, ha a haj több, mint 70%-ban szőkített, melírozott vagy
sérült szerkezetű. Bármilyen kérdéssel, kéréssel hívjatok bátran! Kedvező árakon ajánlom minden hölgynek!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
JAGUAR melegollós hajvágás!
A számítógép-vezérelt hőfokszabályozás biztosítja, hogy az olló élei mindig
pontosan a beállított hőfokon maradjanak. A TC-vágás lezárja a hajvégeket és
a haj nem töredezik tovább. A rendszeresen Jaguar TC melegollóval vágott haj
teljesen egészséges és ép lesz. A hajvágóolló élei fel vannak melegítve. A meleg
hatására a hajvégek pedig lezáródnak. Normális hajvágáskor a hajszálvégek
nyitottak maradnak és elveszítik lényeges természetes anyagaikat,és védelmüket.

Novemberben is még AKCIÓSAN próbálhatjátok ki!
További szolgáltatások:
• tartós keratinos hajkiegyenesítés • tartós volumennövelés
• női-férfi-gyermek hajvásás • festések, melírok, dauer.
• LAKBERENDEZÉS, AJÁNDÉK vintage és shabby stílusban.

talvány
Ajándéku n kapható!
összegbe
bármilyen
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Vanília Patina

fodrászat & lakberendezés
Érdeklődni telefonon, vagy személyesen
az alábbi elérhetőségeken.
06 30 3357 829 • Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com
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Tájékoztató a Vértesszőlősi Betlehemről
Az elmúlt hónapokban többször kértük
a lakosok segítségét a betlehem elkészítéséhez. A gyűjtésből befolyt összeg
250 000 Ft, ami a Pátria kiegészítésekkel
590 000 Ft lett. Ez az összeg öltöztetett
bábus betlehemet engedett volna meg.
Ezzel egy időben sikerült felvennem a
kapcsolatot Erdélyben a marosszentannai
Demeter József faszobrász művésszel is,
aki szakmai hírnevét leginkább a kegyszobrok faragásával szerezte: pár éve a
csíksomlyói kegytemplom napba öltözött
Boldogasszonyát faragta újjá, de számos
szobra van a világ minden táján, még a
Vatikánban is. Polgármester úrral közösen
sikerült is személyes találkozón megismerkednünk a mesterrel, aki nagy örömmel,
önköltségi áron vállalta az összesen 13 darab, 90 centiméter magas figurát magába
foglaló kompozíció megfaragását.
Természetesen a szoborcsoport elkészítése sok időt vesz igénybe, így az idei
évben az egyik felét kapjuk meg – mely a

központi elemeket (szent család, pásztor,
állatfigurák) tartalmazza, s jövőre pedig a
másik részt, melyben a három királyok érkeznek, további pásztorok társaságában.
Az összeállított prezentációt ismertettem
a község civil és egyházi vezetőivel, további segítséget kérve a megvalósításhoz.
Polgármester úr a képviselőtestület elé vitte a mű költségvetését, mely döntött a projekt támogatásáról és biztosítja a két évre
elosztott 1-1 millió forintos összeget.
Az eddig összegyűjtött adományokból
pedig a fogadóépületet fogjuk kivitelezni a
megbeszélések szerint, mely Vértesszőlősi
helyének szimbolizálására szőlősi kő lábazattal, fa szerkezettel és – tervek szerint - fazsindelyes fedéssel fog elkészülni. A terület
saját 24 órás kamerás őrzéssel lesz biztosítva! Mivel minden együtt állt a munka megkezdéséhez, a mester augusztus 26-án megkezdte a faragást! A szobrok decemberben,
mikulásra érkeznek meg Vértesszőlősre. Addigra fog elkészülni a fogadóépület is, mely
a templom előtti területen a lépcsősor jobb

oldalán, a pincelejárat előtti területen valósul
meg. A kivitelezést október hónapban kezdjük meg, melyhez szívesen veszünk segítség
felajánlásokat – betonozáshoz, anyagmozgatáshoz stb. Jelentkezni lehet az én, vagy
az egyesület facebook oldalán. Mivel úgy

gondoljuk, hogy a Betlehemet úgy érezheti
igazán magáénak a település lakossága, ha
az minél inkább közösségi adakozásból valósul meg, ezért a biztos anyagi háttér mellett
tovább folytatjuk az adományok gyűjtését a
következő számlaszámon:

Pátria Faluközösségi Egyesület • Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény: Pannon Takarékbank Zrt.
(A képek a mester korábbi műveit mutatják, de a vértesszőlősi is hasonló
– egyező lesz. A művészről és munkáiról a https://www.demiart.ro/?lang=hu )
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A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba, a Pátria Faluközösségi Egyesület elnöke
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Jelentkezési lehetőség
a Betlehemes Játék fogadására
Az elmúlt években lelkes férfiak csoportja sikeresen visszahozta a községi
ünnepi alkalmak körébe a betlehemezés
szokását.
Bár helyi adatközlő híján nem a régi Szőlős műsorát játsszuk, hanem Nógrád megyeit, azonban az évek során több ponton
bővítettük, formáztuk azt a saját ízlésünk
szerint. A résztvevő gyerekek nagy örömmel, élvezettel vesznek részt a játékon
köszönhetően annak például, hogy a
helyszínek között lovaskocsival szállítjuk
őket és kis teával, süteménnyel vendégségben részesülnek! A 2019. évben december 20-án pénteken este kerül sor a
játékra, mely dátummal igyekszünk minél
közelebb hozni a résztvevőket az ünnephez, annak hangulatához. Ez úton szeretnénk kérni azok jelentkezését, akik szívesen fogadnák néhány felnőttből, valamint
egy kisebb csoport óvodás és kisiskolás
gyermekből álló csoportunk előadását.

A kialakult szokás szerint a házakba nem
megyünk be: általában az udvaron vagy
az utcán a ház előtt adjuk elő a játékot!
Összesen 3-4 helyszínt tudunk vállalni
(az egymástól való távolságuk függvényében). Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni szeretnének, azt november 30-ig
tegyék meg a Közösségi Ház elérhetőségein! Köszönjük!
Török Csaba
szervező

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba és a Samu TV-be!
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
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!

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

A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban kell
befizetni, a szöveget a polg.hivatal@vertesszolos.hu
e-mail címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és fizetett
hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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