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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. május, XXV. évfolyam, 5. szám

Anyák napja

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk
meg. A különböző országokban más és más napokon tarják, hazánkban május
első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.

Füleki János
Anyák napjára

Zöld erdőben, zöld mezőben
Kék virágot szedtem
Kék virágom gyöngyharmattal
Meg is öntözgettem.
Gyöngyharmatos kék virágom
Szellő simogatta.
Azurszínű puha selymét
Napsugár csókolta.
Édesanyám, adhatnék-e
Ajándékot szebbet?
E kis virág - úgy érzem én A szívemben termett.

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatása
Ezúton tájékoztatjuk a Vértesszőlős településen élőket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére és
az abból eredő hátralékok kezelésére a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezeló Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult.
Az NHKV Zrt. a díjhátralékok kezelésével
és beszedésével 2018. április 9. napjától
a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg. A konzorcium tagja: PEPP
AND CARS Kft. 84233 Balkány, Kállói út 2.
A ép. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek
csökkentése.
A megbízás értelmében, az NHKV Zrt.
adatbázisa alapján az ingatlanhasználót
személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedésére. Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját
nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezése

céljából a kijelölt személy részére befizetés
útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. A beszedést végző
Társaság megbízottjai minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják magukat.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
megbízásából a lakosok írásbeli értesítőt
kapnak a személyes díjbeszedés időpontjáról, ill. a befizetés egyéb módjairól.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Komárom-Esztergom megyében a konzorcium alvállalkozója:

Alvállalkozó: EASY TO TRAIN Kft
Székhely: 3124 Cered, Ady Endre út 1.
Cégjegyzékszám: 12 09 007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály- ügyvezető
Telefonszám: +36-70-779-0799
E-mail cím: misikeller@gmail.com

Kedves
néptánc-kedvelő
Barátaink!
A Vértesszőlősi Aszúszemek
Néptánc Egyesületünk idén is
jogosult az SZJA 1 százalékának
fogadására. Ha megtisztel
bennünket támogatásával, kérjük,
a rendelkező nyilatkozatán a

18623307-1-11
adószámot tüntesse fel.

Az összeget a 2019-es évben is
szeretnénk rendezvényeink szervezésére fordítani, amellyel színesíteni tudjuk településünk kulturális életét. Köszönjük bizalmát!

A Vértesszőlős Szőlőhegyi
Közösségi Egyesület
Tisztelt Vértesszőlősiek!
A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1 százalékát,
melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány formájában.
A tavalyi évben beérkezett felajánlásokból a Tájházat támogattuk,
idén az általános iskola udvarának felújításához járulunk hozzá!
Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát
részünkre! A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint
a felmerülő közösségi igényekre fogjuk fordítani!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület
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köszönetet mond az adózó
állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként
a 2018. évben 111.733 forintot
utalt az Adóhatóság.

A Segítőkéz Vértesszőlősért
Alapítvány kuratóriuma ez úton is
köszönetet mond támogatóinknak
az előző évben felajánlott
SZJA 1 százalékért.
Templomunk felújítása még nem
fejeződött be, az Önök támogatását
továbbra is kérjük és megköszönjük.
Az adóbevallások közeledtével
ismételten kérjük támogatásukat
az adó 1 százalék felajánlására

Adószámunk:
18608490-1-11
Takarékszövetkezeti számlaszámunk:

63300037-13005995
Kuratórium

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY A VÉRTESSZŐLŐSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok
felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2018. évben 469 608 forintot utalt az
Adóhatóság.

Kérjük, hogy az idei évben is
ajánlják fel adójuk
1 százalékát részünkre!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2018. évi
adójuk 1 százalékát ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a
hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli
tevékenységét fejlődésük érdekében!

Adószám:

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA:

19147606-1-11

18616576-1-11

Biczó Sándor
egyesületi elnök

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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Egyházi énekek Bánhidán
A Zimozeleny asszonykórus és néhány szőlősi lakos 2019. március 24én kedves meghívásnak tett eleget a
Tatabánya-Bánhida Szlovák Közművelődési Központ Szlovák Önkormányzat
szervezésében a Templom dala című
hangversenyen a Szent Mihály római
katolikus templomban.
A Nyitra és Zoboralja vidékéről érkezett
énekkarok magas színvonalú előadásában egyházi és népi énekeket hallgathattunk, melyek meleg hangulatot
árasztottak a szívünkbe. Fellépők vol-

Hagyományőrző rendezvény

tak: Vértes-Gerecse énekkar (Urbanics
Vilmos), Bédi Asszonykórus, Berencsi
Fidelitas Vegyeskar, Menyhei Žibrica
Éneklőcsoport. Külön értéke az összejövetelnek, hogy a gyönyörű dallamok
gazdag élményt nyújtottak a húsvéti ünnepeket megelőző időszakban. A megyénkben működő szlovák önkormányzatok képviselői, érdeklődői áhítattal
hallgatták az egyházi énekeket. A programot megvendégelés és beszélgetés
zárta.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

2019. április 6-án szervezte meg a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat a hagyományápoló régiós rendezvényt, ahol köszöntöttük
a meghívott szlovák önkormányzatok
vendégeit, elnökeit, köztük Szabó Istvánnét, a megyei szlovák önkormányzat elnökét, Králik Marikát, az udvardi
iskola igazgatóját, valamint községünk
polgármesterét, Nagy Csabát. A vidám hangulatot a helyi általános iskola Ogyevacska gyermek néptánc csoport adta meg.
Ez a program annyiban törte meg a hagyományt, hogy idén tollfosztás nem
volt, de a környékbeli szlovák önkormányzatok vendégei: Tardosról, Oroszlányról és Tatabánya – Bánhidáról, Udvardról, Vértesszőlősről emlékeket jöttek
felidézni Zimozeleny énekkarunkról, az
elmúlt időszak tollfosztó találkozóiról.
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Képeket és videofelvételeket láthattak
a falu szlovák vonatkozású programjaiból gyermek, felnőtt és testvérkapcsolat
témában. Bár a tollfosztás elmaradt, az
ismerősök örömmel beszélgettek egymással magyarul és szlovákul egyaránt.
Áldomásként finom vacsorával és süteményekkel, üdítőkkel kínáltuk vendégeinket.
A Vértes Expressz együttes – Urbanics Vilmos és Csanálosi László – tovább
fokozta a kellemes hangulatot szlovák
táncházat tartva. Szinte minden láb táncra perdült, vagy vidáman énekelte az ismerős dallamokat.
Köszönetet a segítőknek: Bedei Orsolya, Bedeiné Edit, Borbélyné Paxy Erika,
Bujdosné Papp Éva, Kutenics Mária, Kutenics Szilvia, Németh Ferenc, Pappné
Bedei Sarolta, Szabó Mária.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnök
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Áprilisi hírek a Samufalvi Óvodából
és Bölcsődéből
„Április van, eljött végre,
derűt pingált földre, égre,
zsenge sást a tó medrébe,
szivárványt a messzeségbe.”
Mentovics Éva
Április egy kicsit szeszélyes hónap, hiszen
egyik pillanatban még meleg ragyogó napos oldalát mutatja, majd a másik pillanatban az esős hideg arcát ismerhetjük meg.
Mindezek mellett a természet kiragyogott,
a fák, bokrok, rétek kizöldültek és ezernyi
színben pompáznak. Halljuk már a méhek
zümmögését, s a hosszú tél után felfedezzük az ébredő növények mellett előbújó kis
állatokat is.
Udvarunk folyamatosan szépül, virágba
borultak a fák és a teraszaink is színpompában ragyognak. Köszönjük minden dolgozónak, aki aktív, tevékeny munkájával
hozzájárult ehhez.
Az óvodás gyermek alapvető tevékenysége a játék és a mozgás. Az óvodai élet
minden napján törekszünk arra, hogy megfelelő helyet, időt, teret biztosítsunk ennek
megélésére. A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Ebben
a korban a gyermek tapasztalatait környezetéről leginkább a mozgás, a mozgásos
tevékenységek által szerzi. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek
alakulását is. Törekszünk a gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztésére; s nagy
figyelmet fordítunk a mozgásfejlesztésre, a
motoros képességek erősítésére. Az új intézményünk már rendelkezik tornaszobával, s
heti egy alkalommal irányított mozgásos tevékenységeket tudunk kínálni a gyerekeinek.
Kihasználjuk a nagy teret, s a kiváló eszközkészletünket. Irányított játékok mellett óriási
lehetőségünk van a szabad mozgás biztosítására. A szép idő beköszöntével egyre több
időt töltünk a szabadban, s folyamatosan fedezzük fel hatalmas udvarunkat.
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Nagycsoportos korú gyermekeink közül
az úszás iránt érdeklődő gyerekek 10 alkalommal vettek részt az oroszlányi a vízhez
szoktatás, úszás tanfolyamon. A „kezdők”
a kismedencében gyakorolhattak és küzdöttek meg a félelmeikkel, a tapasztaltabbak pedig már a nagymedencében próbálhatták ki a tanult technikákat. Izgalommal
várták a gyerekek az utolsó úszás napját,
amikor megmutathatták szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy mennyit ügyesedtek és
milyen bátrak lettek. Köszönjük Fábikné
Gieber Orsolyának, aki nap, mint nap segítette, hogy könnyebb és gyorsabb legyen
az öltözködés. Külön köszönjük két kedves
kolleganőnknek, Szőke Zoltánnénak, Csilla néninek és Mohácsi Mihálynénak, Nóri
néninek önzetlenségüket, akik évek óta
szívükön viselik az úszásoktatást és annak
koordinálását.

Tavasszal csodaszép óvodai ünnepeink,
rendezvényeink, jeles napjaink vannak, s
most áprilisra is jutott belőle bőven. A legkiemelkedőbb a húsvét volt. Minden csoport
az ünnepre hangolódott, s a dekorációk, s
a délelőttök is a húsvéti népszokásokhoz,
jelképekhez kapcsolódtak. A kedd pedig
az ünneplés napja volt, amit ki-ki a maga
módján varázsolt élménydússá. Mi nyuszisok „térkép” segítségével elsétáltunk Nóri
néni házához, ahol egy mesebeli csodaország várt ránk. Volt nyuszi simogatás,
nyuszi etetés, nyuszi kergetés, tojásdobás,
tojásgurítás, ajándékkeresés, és persze az
elmaradhatatlan piknik az eszem-iszom.
A gyerekek arcáról sugárzott az öröm és jókedv. Köszönjük a lehetőséget Nóri néninek.

Idén a hagyományoktól eltérően nem a
Tájháznál, hanem az óvodánk épületében
szerveztük meg az ünnepre hangolódó
rendezvényünket. Mindezt azért gondoltuk, így mert az időjárás sem kecsegtetett bennünket, illetve a Tájház már kissé
szűkösnek bizonyult a lebonyolításhoz.
Jó hangulatban telt a délután Samufalván,
ahol családjaink kedvükre alkothattak. Jó
volt látni együtt dolgozni a „kicsit „és a „nagyot”. Higgyék el nagyszerű érzés ezt megélni a gyerekeknek, s annál nagyobb kincs
nincs is számukra, mint hogy látják apát
anyát, tesót velük együtt alkotni, majd a közösen elkészített alkotást pedig hazavinni.
Csodaszép húsvéti díszek készültek, melyek biztos, hogy az otthonokban fő helyre
kerültek. Tornaszobánkban Dérné Kovács
Ibolya szórakoztatta gyerekeket zenés citerás kis műsorával. Köszönet minden kollegának, aki munkájával segítette, hogy rendezvényünk ilyen sikeres és örömteli lett.
Külön köszönet Scsibrán Zsuzsi néninek és
Andi néninek, akik a finomságokat, a kalácsot és a kakaót odavarázsolták.
7

Törökné Pátrovics Erika és Zsidek Judit
óvodapedagógusok irányításával a Samu
műhely keretében gyerekeink betekintést
nyerhettek egy régi szlovák néphagyományba a sibálásba (korbácsolásba), mely
egy jelképes termékenységi és megtisztulási varázslat. A szokást a XVIII. század
első évtizedeiben Észak-Dunántúlra betelepülő szlovákok hozták magukkal. A régi
öregek mesélték, hogy hajdan húsvéthétfőn nemcsak locsolni indultak a legények a
lányos házakhoz, hanem sibálni is. A siba
egy fűzfavesszőből font, hatvan-nyolcvan
centiméter hosszú korbács, amivel a fiúk,
férfiak a húsvéti locsolkodás alkalmával –
mintegy ráadásként – jól elnáspángolták a
lányokat, asszonyokat, illendő sibálóvers
kíséretében.
A maguk fonta sibát a fiúk nagy becsben
tartották, különösen, ha szép színes szalagot is kötött rá a kiszemelt leányzó. A rítus
elsősorban a lányok, asszonyok szépségének kiteljesítését célozza, hiszen úgy tartják, hogy a sibált lány egészséges, friss,
szép lesz. A „šibi-ryby, mastné ryby...kezdetű sibáló versikét a Samufalvi ovisaink is
mondogatták , majd eljátszották az egész
rítust, persze csak miután a sibát is elkészítették. A fiúk fonással fűzfaágakból készítették a korbácsot, a lányok pedig gúzst
kötöttek. Tartalmas délelőttöt tölthettek a
gyerekek a Vértes László parkban.

Idén a vértesszőlősi kilátónál (Múzeum
melletti területen) húsvéti hangulatot teremtve elkészült a falu „Húsvétfája”. Minden óvodás gyermeket bevontak, akik
örömmel készítették el a saját kis fa tojásukat. Köszönjük Bedei Orsolyának e szép,
ötletes kezdeményezést.

Borbélyné Paxy Erika
óvodapedagógus

8

9

Kortársak Versmondó Találkozó

A butabogár nyomában
Április 10-én a 6. osztályosok egy
rendhagyó természetismeret órán
vettek részt Budapesten, a Magyar
Természettudományi Múzeumban.
Először a Lego modellekből ös�szeállított Kocka kiállítást néztünk
meg, ahol megtekintettük a Disney
mesehősök, Batman, vagy éppen a
Star Wars főszereplőinek mini világát, de megismerkedhettünk testünk
működésével is a Lego darabkákból
kirakott emberi szervek segítségével.
A kiállítás igazi különlegessége az
Air Force One, az USA elnökének
repülőgépe volt, aminek szárnyfesztávolsága 11 méter. A foglalkoztató sarokban a
diákok is kipróbálhatták kreativitásukat.
A Lego kiállítás megtekintése után következhetett a rendhagyó óra. Az állandó
kiállítás legfelső emeletén a tanulók egy
feladatlap segítségével ismerkedtek meg
hazánk erdőinek élővilágával. A foglalkozást egy különleges nyomozás zárta, ahol
különféle információk és utasítások segítségével kellett egzotikus, vagy éppen fur-

Idén április 12-én, a magyar költészet
napjának alkalmából immár 13. alkalommal rendeztük meg iskolánkban
hagyományos versmondó találkozónkat. Versenyünk nagy népszerűségnek
örvend a környező települések iskoláiban: összesen 61 gyermek vett részt a
megmérettetésen. Az elsőtől nyolcadik

csa állatokat megtalálni. A nyomozás során felbukkantak előttünk a barlang falán
csüngő denevérek, a földikutyák, kockás
siklók, a bálnák átalakult „fogsora”, vagy
éppen az „élővilág legostobább ízeltlábúja”, a butabogár is. A kora esti órákban
értünk vissza Vértesszőlősre – reményeink
szerint izgalmas élményekkel, és érdekes
információkkal gazdagabban…
Mátyási Piroska és Szűcs Imre
kísérő tanárok

évfolyamos gyermekek értékes könyvjutalomban részesültek, oklevelet kaptak, s az iskolánk diákjai által vezetett
büfében pogácsával csillapíthatták éhségüket. Tanulóink közül díjat nyertek:
Bujdos Péter 4. o., Hajdás-Földi Dalma
5. o. és Skrován Lídia 5. o.
Dombai-Kulcsár Nóra

Tisztelt Lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola köszönetet mond a papír-, valamint
az elektronikai hulladékgyűjtésben résztvevőknek, amiért
a hulladékleadással támogatták intézményünket.
Köszönettel: Iskolavezetés
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Szlovákiai kirándulás

Húsvétolás

Idén is lehetőség nyílt a felső tagozaton
szlovák nyelvet tanulók számára, hogy
Szlovákiába látogassanak, kísérő tanáraikkal: Kutenics Szilviával, Horváth
Szilviával és Skrován Józseffel.
Két nevezetes helyen jártunk április 11-én.
Először a deáki (Diakovce) Nagyboldogasszony templomban a katolikus egyház
történetével ismerkedtünk. Az idegenvezető hölgy gyerekekhez szóló, érdekes történelemórát tartott a templom bemutatásakor. Elmondta, hogy a templom nemcsak
egy épület, hanem létezése történelmet
ír, visszavezet a múltba: építészetről, bibliai gyökerekről, kereszténységről, honfoglalásról, Géza államalapítóról, Szent
István országalapítóról, Szent koronáról
és sok más érdekes dologról hallottunk.
Innen Šala (Vágselye) városába mentünk,
ahol megtekintettük az ottani levéltárat,
szakszerű előadás során megtudhattuk
az iratok tárolásának szükségességét és
módját. Folytattuk az utat a helyi Tájházba,

ahol szintén idegenvezető segített felidézni
a hagyományos életmódot, tárgyi eszközöket, ruhákat. Nagyon sok hasonlóságot
fedeztünk fel a mi Tájházunkkal. Természetesen nem maradhatott el a vásárlás sem.
A napunk jól sikerült, jól éreztük magunkat,
sok élményben volt részünk. A kirándulást
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

Az idei évben is megszervezte és finanszírozta Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk a húsvéti kézműves
foglalkozást, melyet április 15-én 14
órakor kezdtünk a Közösségi Házban.
Vidám műsorral köszöntöttük a régióból érkezett vendégeinket: a bánhidai
Jókai iskolából és Tardosról érkezett
gyerekeket, kísérőiket, valamint elsős tanulóinkat. Iskolánk 3. osztályos tanulói,
Csaplár Hanna, Gazder Adrián, Hegedüs
Fanni, Juvancic Gergő, Kiss Tamara, Kistóth Lilla, Komlósy Levente, Miletics Boldizsár, Nagy Lilla, Ponyori Márk, Szikora
Noel adták elő a már hagyományos szlo12

vák jelenetet, a Rozprávka o malovanom
vajíčku (Mese a festett tojásról). Vidám
szlovák dalokkal, táncokkal is szórakoztattuk vendégeinket. A gyerekek nagy
kedvvel fogtak hozzá a húsvéti kézműves ajándékok elkészítéséhez. Pillanatok
alatt létrejöttek az ügyes kezek között a
húsvéti nyuszik, díszes tojások, melyeket örömmel vittek haza az ünnepre készülődve. A kézműveskedés ideje alatt
lekváros kaláccsal, szörppel, üdítőkkel
kínáltuk őket.Segítőink voltak: Bedeiné
Edit, Bedei Orsolya, Komlósy Marianna,
Németh Ferenc, Szabó Mária.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZN
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Regisztráció a
06 30 578 5116-os
telefonszámon, vagy a
konyvtar@vertesszolos.hu
email címen.

Gyűjtés a vértesszőlősi betlehemért!
Felismerve a folyamatosan jelentkező
igényt, a Pátria Faluközösségi Egyesület képviseletében évek óta próbálom elérni a megfelelő fórumokon egy
alkotótábor létrehozását a községi
betlehem megalkotására.

A kiállításra
szánt
építményeket
május 23-ig
(csütörtökig)
várjuk.
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Az idei évben vezetőségünk elé tártam
a továbbra is fennálló problémát és úgy
döntöttünk, hogy összefogjuk a gyűjtést,
megszervezzük, majd el is végezzük az
építést. Elképzelésünket több fórumon
(egyesületi közgyűlés, nyugdíjas klub
összejövetel) vázoltam, s örömmel tapasztaltam, hogy hamarosan támogatás
iránti érdeklődésről kaptam hírt.
Az egyesület az önkormányzattól pályázaton nyert 300 000 forint támogatással indítja meg a projektet, amit további
– különböző jellegű felajánlásaink bővítnek tovább. Ezen összeg a szétszerelhető fogadóépület mellett a főbb figurák
öltöztetett bábukkal történő megjelenítéséhez elegendő. Biztosan van, aki ennél
komolyabban gondolkodik, ezért lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a

falu – adományok formájában – gazdagíthassa betlehemünket.
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt.
Vértesszőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát hozott létre, melyet a gyűjtés céljából a lakóság
részére megnyitunk. Az adományokat
2019. július 15-ig fogadjuk, hogy ezt követően felmérhessük: milyen jellegű betlehemet tudunk megvalósítani a templom
előtti területen. Az anyagi lehetőségekből megvalósulható betlehem tervezetét
igyekszünk már a mesterkezek kiállításra
a közvélemény elé bocsájtani.
Az adományokat a következő
számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Idősek szabadegyeteme

ELKÖLTÖZTÜNK!

A Környei Segítő Szolgálatnál jártunk
az idősek szabadegyeteme soron következő előadása keretében, melynek
témája a tai chi és jótékony hatásai.

A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat minden kedves helyi
lakos és azok hozzátartozói
figyelmébe ajánlja szolgáltatásait: • Szociális étkezés
• Idősek klubja • Házi gondozás, segítségnyújtás.

A tai chi jótékony hatásai
A tai chi chuan rendszere a chi zavartalan áramlására épül, gyakorlása jó
egészséghez vezet, stresszoldó hatása
kiemelkedően jó. Segíti a test helyes tartását és lazítását, a koordináció javítását,
a koncentráció fenntartását, valamint szabad utat nyit az energiának. Aktivizálja,
és folytonossá teszi keringését az egész
testben. A megerősödött energiaáramlás
erősíti a vérkeringést. A megfelelő lazításnak köszönhetően testünkben automatikusan elkezd áramolni a chi, azaz a belső
energia, mely harc közbeni alkalmazása
mellett az egészség fenntartásában és
betegségek gyógyításában is fontos szerepet játszik. A chi zavartalan áramlása jó
egészséghez vezet – segíti a test helyes
tartását és lazítását, a koordináció javítását, a koncentráció fenntartását, folytonossá teszi keringését az egész testben.
A nyugatiak számára legismertebb a
csoportban végzett lassított mozgássor,
melyet parkokban gyakorolnak minden
reggel, különösen Kínában.

Ha Önnek vagy hozzátartozójának, ismerősének, segítségre, ápolásra van szüksége!? – keresse szolgálatunkat
bizalommal! Célunk, hogy az idős, beteg
embereket minél tovább a saját otthonukba, környezetükbe tartsuk megfelelő
szakmai háttérrel. Az idős otthoni elhelyezés sajnálatos módon hosszú várólistával bír! Nagyon sok család néz szembe
azzal a kihívással, hogy beteg, idős hozzátartozójával mit kezdjen míg a család
vító; Megnövekedett öröm és békeérzet;
Javul az élethez való hozzáállás. Az érdekes, testet és lelket egyaránt megmozgató előadást követően lehetőségünk
nyílt a környei Tájház megtekintésére is.
A szervezőknek ezúton is köszönjük a
nem mindennapi előadást és vendéglátást!

Március 23-án tartotta néptánc csoportunk Egyesületté válásának 5 éves, megalakulásunknak már 6 éves évfordulóját.

Klub dolgozói

A rendezvényre elfogadták meghívásunkat a Tatai Szarkalábak, a tatabányai
Bányász Öregtáncos Együttes tagjai, valamint a Vértesszőlősi Férfi Dalkör és a
Mocsai Népdalkör tagjai. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével településünk
polgármestere, a képviselőtestület néhány tagja, az Óvoda illetve az Általános
Iskola intézményvezetője, valamint a civil
szervezetek vezetői.
Ünnepi műsorunk, Egyesületünk vezetőjének, dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
köszöntőjével vette kezdetét. Beszédé-

Előnyök
Ideális energiahiánnyal küzdőknek;
Könnyű, bárki által végezhető; Hatásos,
biztonságos; Megnövekedett fókusz,
koncentráció, mentális és fizikális erő és
rugalmasság; Mélyebb, jobb alvás; Javul
az egyensúly; Javul az általános egészségi állapot (ill. csökken a betegen töltött
idő), fájdalmak csökkennek (pl. hátfájdalom), erősebb lesz az immunrendszer;
Csökkenti a stresszt, relaxál; Keringésja16

dolgozik? – ebben tudunk segíteni! Kiváló szakemberek állnak az Önök rendelkezésére! Kérje segítségünket! A szolgáltatások igénybevételére hétköznapokon
7 és 15 óra között van lehetőség az Ady
Endre utca 2/D. szám alatt. (A háziorvosi
rendelő alatt, a patikával szemben.)
Szolgálat dolgozói

Hírek, események az Aszúszemek
Néptánc Egyesület életéből
ben a következők hangzottak el az elmúlt
6 évről: „5 év nem túl hosszú idő, különösen a mi nézőpontunkból-életkorunkból
tekintve, de számunkra mégis fontos és
izgalmas időszak volt.
6 évvel ezelőtt meglehetősen szokatlan módon és formában kezdődött a létezésünk. Néhány táncolni szerető ember úgy gondolta, megpróbál maga köré
toborozni egy csapatra való, a mozgást,
a zenét szerető falubélit, és keresnek
hozzá egy táncpedagógust. A csoport,
várakozáson felüli gyorsasággal, az első
megbeszélést követően összeállt, és
2 héten belül, megtaláltuk hozzá Jakab
Andrást is, aki az első 5 évben irányította
munkánkat.
…folytatás a következő oldalon
17

A nehézséget csupán az jelentette, hogy
az alakuló csoportban senki nem rendelkezett néptáncos múlttal. Így Andrásnak
nem volt könnyű feladat, hogy kialakítsa
azt a szokásrendet, elkezdje alapjainál
felépíteni azt a tánctudást, amelyből aztán tovább lehet lépni. S bizony számunkra sem volt egyszerű, hogy – a lépések
tanulása mellett – a párcseréknél alkalmazkodjunk egy másik táncos másfajta
mozgáskultúrájához. Visszatekintve jókat
derülünk saját félszegségünkön, esetlenségünk. Voltak, akik kételkedtek abban,
hogy a csoportunk hosszú távon is működőképes lesz. Azonban nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak a
mozgás utáni vágy, a tánc szeretete tart
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itt bennünket, de közös az értékrendünk,
érdeklődési körünk.
Erre alapozva kapcsolódtunk be a falu
kulturális vérkeringésébe. Nincs sok olyan
program, ahol nem képviseltetjük magunkat. Aszúszem kezdeményezéssel visszahoztuk a Téltemető rendezvényét, a karácsonyi ünnepkörben a Betlehemezést.
Tánccal színesítjük a Tájházak napi programsorozatot, a Szüreti felvonulást. Ott voltunk a Falunapokon. Meghívást kaptunk
a Nyugdíjas klub rendezvényén itthon, de
jártunk már Udvardon is. Minden évben
évzáró műsorral várjuk az érdeklődőket.
A csoport tagjai között kialakuló kapcsolatok túlmutattak-túlmutatnak a heti
egyszeri táncpróbákon. A közös kirán-

dulásaink, élményeink, olyan emlékeket
ébresztenek, amelyek mosolyt csalnak
az arcunkra. Közösen voltunk Isztambulban, Erdélyben, de együtt vettünk
részt a zengővárkonyi Gesztenye Fesztiválon, vagy a mohácsi Busójáráson is.
Rendszeresek voltak az évzáró partyk,
a május elsejei dunaparti piknikek, és a
tatai kerékpáros tekergéseink. A heti próbák verítékei, a fellépések készülődései,
izgalmai, bakijai és sikerei, a szülinapi
– névnapi köszöntések, az azt követő –
késő estébe nyúló beszélgetések, mind
részei az elmúlt időszaknak.”
A megalakulás és az elmúlt évek eseményeinek felidézése után a köszöntések
sora következett. Tánccsoportunk tagjai
apró ajándékkal köszönték meg Jakab
András oktatónak szakmai munkáját,
Gödri Lászlónak az Egyesületünk működtetése érdekében végzett 5 éves tevékenységét, valamint Dr. Erdei Máriának
azt a sok segítséget, amellyel egyesületté
válásunkat egyengette, egyesületünket
bejegyeztette, a változások átvezetését
magára vállalta, s tette mindezt önzetle-

nül. Köszönetünket fejeztük ki szponzorainknak is, településünk Önkormányzatának, a Nemzeti Együttműködési Alapnak,
Szűcsné Posztovics Ilonának és könyvelőirodájának, a Jenei Kávéháznak.
A köszöntések sorát a vidám hangulatú
fellépések követték. Elsőként csoportunk
adta elő újonnan tanult műsorszámát, a
karikázót illetve a botolóst, amelyet már
új művészeti vezetőnk, Gábor Klára tanított be. A tánc után a Mocsai Népdalkör
és a Vértesszőlősi Férfi Dalkör tagjainak
éneklése következett. Az első blokk zárásaként a Bányász Öregtáncos Együttes lépett színpadra. Rövid szünet után
ismét a „bányászosok” ropták a táncot,
őket a szőlősi Dalkör követte. A szép férfihangok után a Tatai Szarkalábak adták
elő műsorukat. Utolsóként, mi házigazdák, táncoltuk el bukovinai táncunkat.
A fellépések után meglepetés következett. Öt éves jubileumi tortát kaptunk,
amelyen csoportképünk szerepelt. KÖSZÖNJÜK! Ünnepségünk finom vacsorával, és jó hangulatú – táncosokhoz illő –
zenés mulatozással, tánccal folytatódott.
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A Föld órája

Karateverseny

Idén március 30-án is megrendezésre került a Föld órája. A fenntartható
jövőért küzdő szervezet néhány év leforgása alatt a Föld Órája az ausztrál
helyi akcióból világméretű, több mint
egymilliárd embert mozgósító önkéntes mozgalommá nőtte ki magát.

Ilyen jövőjük lesz gyermekeinknek,
ha mi nem teszünk semmit!

Idén is rengeteg ország vett részt az
akcióban, hogy mindenkit cselekvésre
buzdítsanak a helyi problémák megoldásáért. Vértesszőlősön, a Duna-Tisza
-Hernád és Rába dűlő is kivette a részét
az őt érintő legnagyobb problémából.
A túlfogyasztás okozta szemét és az emberi odafigyelés hiánya közösen kéz a
kézben okozza azt a globális problémát,
hogy földünket lassan elborítja a szemét.
Ez ügyben egy éledő közösség próbálja felhívnia figyelmet erre a világméretű és
szűk közösségben is érintett területekre
megmutatva, hogy mindenki tehet azért
hogy jobb világban éljünk. A dűlő közösség együtt indult útnak, szombaton és
tisztította meg utcáit a szeméttől. Az akcióhoz kicsik és nagyok is csatlakoztak.

Magatartásuk példamutató értéke felhívja
a figyelmet, ha nem teszünk semmit a következő generációknak nem lesz otthona
a Föld.

2019. február 2-án Tatán 4 fővel indultunk az első Kölyöksárkányok Viadala
Karateversenyen! 12 klub 150 versenyzője vett részt ebben a korai időpontban.
Eredmények: Bodor Bence kata 2.
hely, kihon 1. hely, szivacskumite 1. hely.
Hermann Tibor kata 3. hely, kihon 1. hely,
szivacskumite 2. hely. Miletics Boldizsár
kata 2. hely, kihon 3. hely, szivacskumite
2. hely. Horváth Boglárka szivacskumite
2. hely, Kibadachi 2. hely. Összesen 11
érem (3 arany, 6 ezüst, 2 bronz).
2019. március 31-én Ajkán rendezték
az I. WKF Sun Dome Kupa Nemzetközi
Versenyt! Az indulók száma 230 volt,410
versenyszámban. Csapatunk négy fővel
képviseltette magát.

Eredmények: Horváth Boglárka szivacskumite 3. hely. Iványi Zsolt szivacskumite
3. hely. Hermann Tibor szivacskumite 3.
hely. Gombás Levente kata 3. hely. szivacskumite 3. hely. Összesen: 5 bronzérem!
2019. június 1-jén kerül megrendezésre a XX. Samu Kupa Meghívásos
Karateverseny a vértesszőlősi sportcsarnokban. Várunk mindenkit, aki
szurkolásával segítené csapatunkat,
vagy csak megnézné, milyen egy karateverseny! Edzések: hétfő, szerda 17.3019.00 óra között! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A két edző: Molnár István (Hosszú Mester) és
Hufnágel Lívia

Bogdányi Réka
Vértesszőlős, Duna dűlő

Föld Órája Eskü
A Föld lakója, fogadom, hogy mostantól még inkább figyelek a környezetemre. A természet erőforrásaival
okosan gazdálkodom, a pazarlást
kerülöm. Az energiatakarékosságra
mindennap odafigyelek. A tudatosságot a vásárlásaim során is komolyan veszem. Az otthonomban, a
munkahelyemen, és mindenütt, ahol
megfordulok, figyelek arra, hogy a
tudatos fogyasztás határozza meg lépéseimet, és a környezetemet is erre
ösztönzöm.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • 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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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

FELHÍVÁS

ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLATRA

Szereti a kihívásokat és szeretne tenni lakóhelye és környezete
biztonságáért? Kipróbálná a katonai szolgálatot?

IRÁNY A SEREG!
Jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!

Az országnak szüksége van olyan, önkéntes tartalékos katonai erőre, akik
mindennapi civil életük, munkahelyük, tanulmányaik mellett vállalják a haza
szolgálatát.
Az ország valamennyi, így a Tatabánya járásban is megalakult a területi
elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos század, mely
akár vértesszőlősi tagokkal is bővülhetne.
 JELENTKEZHET:

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
Hírmondó politikai hirdetés

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

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
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.

- minden nagykorú,
- magyarországi lakóhellyel rendelkező,
- büntetlen előéletű,
- cselekvőképes magyar állampolgár,
- a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig
A szolgálatra személyesen a polgármesteri hivatalok, a kormányablakok és a járási
hivatalok kijelölt ügyintézőinél, vagy a tatabányai toborzó irodában lehet jelentkezni.
2800 Tatabánya, Komáromi út 18.,Tel.: 06-34/310-111
www.iranyasereg.hu (komarom.toborzo@mil.hu)
 JUTTATÁSOK:
- szerződéskötési díj
- rendelkezésre állási díj
- illetmény
- térítésmentes szállás
- térítésmentes élelmezés
- ruházati ellátás
- szociális juttatások
- utazási költségtérítés
- honvédségi ösztöndíj (tanulmányokat folytató jelentkezőknek)
A munkáltató, a munkavállalója távolléti idejével arányosan
anyagi kompenzációt kap.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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SZERETET, ÉLMÉNY, BIZTONSÁG!

KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET VÉRTESSZŐLŐS
VALUSEK U. 77.
NYÁRI TÁBORAINK TEMATIKÁJA:

1. HÉT június 17-21: A NAGY HO-HORGÁSZ MÉG 8 HELY!
2. HÉT június 24-28: INDIÁNOK MÉG 6 HELY!
3. HÉT július 1-5: WESTERN FALU BETELT!
4. HÉT július 8-12: HONFOGLALÁS BETELT!
5. HÉT július 15-19: KIRÁLYLÁNYOK, LOVAGOK BETELT!
6. HÉT július 22-26: CIRKUSZ BETELT!
7. HÉT július 29-augusztus 2: MESEHŐSÖK MÉG 9 HELY!
8. HÉT augusztus 5-9: SZTÁRBAN SZTÁR! MÉG 7 HELY!
MENNYIBE KERÜL?
- Egy hét: 25.000 Ft
Havi (4 hetes) bérlet: 75.000 Ft

-

Nyári (8 hetes) bérlet: 125.000 Ft

Az árak éttermi étkezést IS tartalmaznak!

TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 20%

Kapcsolatfelvétel:
70/237-7733
Facebook: Kisködmön Gyermeksziget

VÉRTESSZŐLŐSI LAKOSOKNAK 10 % SZÜLETÉSNAPI
KEDVEZMÉNY, A HIRDETÉS BEMUTATÁSÁVAL!
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