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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁTI LAKÓNAK!
Balogh Ernő - Ádvent vasárnapok ünnepe
Ádvent vasárnapok ünnepe
Ádventi gyertyák
Fényességre hívnak,
Mikor ég már mind a négy,
Születik egy Csillag.

Kiadja:
Vát Község Önkormányzata
9748 Vát, Fő u. 6.
Telefonszám: 94/543-058
Faxszám: 94/354-014
E-mail-cím: onkormanyzat@vat.hu

Csillag jő az égre,
Mely élete az ember
Életképe.

Az emberi elme fényre éhes,
Az életnek fénye fakó,
A karácsony hiába ékes,

Egy-kettő-három-négy,
Rövidül az idő,
Növekszik a tér.

Ádventi készülődés,
A gyertyák sorra gyúlnak,
Emberek néznek magukba,
Szívek lágyulnak.
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HÍREK
Támogatások a község fejlődéséért
Vát Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Településfásítási Programban. Ennek köszönhetően
21 fával gazdagodott környezetünk, melyek közül 6 db
platánfa, 5 db keskenylevelű kőris, 10 db puszta szil.
Ez utóbbiból 5 db fanövendék az iskola udvarát díszíti.
Köszönjük a résztvevők segítségét és munkáját!
Régi álmunk vált valóra Váton az Alkotmány és a
Rákóczi utca megújulásával. A kivitelezésre a
Magyar Falu Program keretében elnyert
30.611.741,- Ft helyi útfelújításokra szánt
pályázati összeg révén kerülhetett sor. Köszönjük
Ágh Péter országgyűlési képviselő úrnak és
Magyarország Kormányának a támogatást!

ESEMÉNYEK
Nagy örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. november 9-én megalakult
falunkban a Rózsa-Vát Faluszépítő és Kulturális Egyesület.
A szervezet főbb céljai:
−
−

−

−
−
−
−

A falu társadalmi és kulturális életének élénkítése, kapcsolatainak bővítése
Kulturális hagyományok megőrzése, az elfeledett hagyományok
megújítása, közösségi ünnepek újraélesztése
Természet és környezet természetes állapotának megőrzése
és visszaállítása, természetvédelmi alapelvek követésével
Szabadidős és kulturális rendezvények szervezése
Méltó falukép kialakítása és fenntartása
Közterületek virágosítása, parkosítása és tisztán tartása
Az ifjúság bevonása a település rendezvényeibe, közösségi életébe,
ezzel kialakítva bennük a lakóhelyük iránt érzett ragaszkodást, szeretetet

Az Egyesület továbbra is örömmel fogadja az új tagok jelentkezését, illetve anyagi vagy más
jellegű támogatások felajánlását! Jelentkezni Kovács Melindánál lehet a 70/940-7507-es
telefonszámon vagy a melinda.vat@gmail.com e-mail címen.
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

PROGRAMAJÁNLÓ
−
−
−
−
−
−
−

November 18.: Karácsonyi kézműves foglalkozás a Könyvtárban
November 26.: Mézeskalács készítő szakkör indult
November 28.: Adventi gyertyagyújtás Gergely atyával
December 1. - 24.: Elő adventi kalendárium - számkereső játék
December 4.: Manókészítő műhely Bezdi Piroskával
December 5.: Házhoz megy a Mikulás
December 19.: Váti gyererek és Bujtás Ervin adventi műsora 16:00 órától

GÓLYAHÍR

Mozogjunk tovább együtt!
Továbbra is zenés edzési lehetőség várja az
egészséges életmód kedvelői Váton:
Keddenként és csütörtökönként 18:00
órától alakformáló aerobik Szanyi Kittivel

Sok szeretettel
köszöntjük
falunk legújabb
őszi lakóit!
Gratulálunk!
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Csontos Mia
(2021.10.15.)
Balikó Zoé
(2021.10.19)
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ŐSZI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
Szeptember 18.: kerékpártúra

Október 1.: Idősek Napja

Vát első családi közösségépítő kerékpáros
programján 8 fő vállalta a kihívást. Az első
pihenőt Bükön, a Koczán tájháznál tartották,
ahol önkéntesek szendvicsekkel, frissítőkkel
kínálták a túrázókat. Majd Bő és Gór felé
indultak tovább a kerékpárosok. Az útvonal
legmeredekebb emelkedőjét a visszaúton
kellett leküzdeniük, amihez Szelestén, a
Maja fagyizóban töltött rövid pihenő során
gyűjtöttek erőt. A csapat kora délután,
jóleső
fáradtsággal
és
élményekkel
gazdagon tért vissza Vátra.

Az Idősek Világnapja alkalmából vacsorával,
előadásokkal és zenés rendezvénnyel
köszöntötte Vát a falu szépkorú lakóit.
A köszöntő után a váti Általános Iskolások
műsora, majd pedig a kőszegszerdahelyi
Kaméleon Színjátszó Csoport előadása
következett. A Reménység Nyugdíjas Klub
zenés szórakoztató műsorral készült. Az este
további részének hangulatról Kovács Attila
zenész gondoskodott.

Nov. 12.: Márton napi libaságok
A Váton először megtartott Márton napi
rendezvényen Gergely atya Szent Márton
történetével ismertette meg a gyerekeket.
Ezután diavetítés következett Ludas Matyi
történetével. Sötétedés után Bakler-Szigeti
Ibolya vezetésével indultak a gyerekek
énekelve és közösen készített lámpásokkal a
Hősök Kertjébe. A felvonulás után a
Kultúrházban folytatódott a mulatság a
Capito gitárklub előadásával.

Október 22.: Tök Jó Délután
A váti Baba-Mama Klub szervezésében
Halloween témájú jelmezes, kézműves és
gyermek
programokkal
egybekötött
adománygyűjtő délután valósult meg.
A váti anyukák és apukák által készített
különféle tökös ínyencségek megkóstolása
mellett kézműves és zenés foglalkozások
várták a kisgyermekes családokat.
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RECEPTEK
Diós háromszögek, adventi-karácsonyi aprósütemény
Elkészítés:

Hozzávalók:
Omlós tészta alap:
− 400 gramm liszt
− 300 gramm puha vaj
− 100 gramm porcukor
− 2 tojássárgája
− 1 csipet só
− 1 cs. vaníliás cukor
− 1 tk narancs és citromhéj
− 6 evőkanál baracklekvár
Diófeltét:
− 180 gramm vaj
− 5 evőkanál víz
− 150 gramm cukor
− 450 g dió
Csokoládémáz:
− 200 gramm étcsokoládé
− 2 evőkanál étolaj

1) A vajat a porcukorral és a vaníliás cukorral, a
citrom- és narancshéjjal és a csipet sóval egy
keverőtálban krémesre keverjük.
2) Hozzáadjuk a tojássárgáját, végül részletekben
belegyúrjuk a lisztet.
3) Csak addig gyúrjuk, amíg a tészta tömörré válik. Ha
lágyabb, mint a klasszikus omlós tészta, azonnal
nyújtsuk bele egy tepsibe.
4) Egy magas peremű vagy nagy tepsibe tegyünk bele
egy sütőkeretet. Ebben egyenletesen elosztjuk a
tésztát, és kézzel a sarkokba nyomkodjuk.
5) Tartsuk hűvös helyen körülbelül 30 percig
(hűtőszekrényben, erkélyen vagy pincében). Majd
melegítsük elő a sütőt 175 fokra.
6) Közben elkészítjük a diótölteléket: a vajat, a cukrot
és a vizet egy serpenyőben felolvasztjuk, majd
levesszük a főzőlapról, és belekeverjük a diót.
7) Az omlós tészta alapot megkenjük a
baracklekvárral, és egyenletesen elosztjuk rajta a diós
keveréket. Majd a sütőbe tesszük kb. 35-40 percre.
8) Kivesszük a tepsit a sütőből, egy késsel leválasztjuk
a keretről, majd óvatosan kiszedjük. További 15-20
perc elteltével elkezdhetjük mindent kb. 7 cm széles
négyzetekre, majd háromszögekre vágni.
9) Vízfürdő felett felolvasztjuk a csokoládét és az
olajat, és a sarkokat vagy a sarkok szélét belemártjuk a
csokoládéba. Sütőpapírral bélelt tálcára terítjük és
hűvös helyre tesszük. Legjobb fémdobozokban tárolni,
így frissek maradnak hetekig.

APRÓHIRDETÉSEK
Helyi hirdetések megjelenítését a váti lakosok részére
DÍJMENTESEN lehetővé tesszük!
A hirdetések szövegét Kovács Melindánál (Vát, Alkotmány u. 14.) kérjük leadni
vagy a melinda.vat@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni!
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GYEREKSAROK
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BABA-MAMA KLUB ROVATA
Ha a karácsony közeledik, mindannyiunk szívét
örömteli várakozás tölti el. Várjuk a szép estét, a
karácsonyfát, a gondtalan együttlétet.
Az ünneplés lehet vidám, hangos is, de mindig
valami jó, belső örömmel jár.
Ha a karácsonyra gondolunk, mindenkinek eszébe
jut saját gyermekkori karácsonya: milyen szokások
voltak a családban, mit sütött a Nagymama, hogy
volt az ünnepi menetrend, s talán még az is, hogy az
éjféli misén melyik osztálytársunk énekelt
legszebben a Betlehemi játék során.
És persze voltak ajándékok is. Volt olyan, ami nagy
vágyakozás után kaptunk meg, s amire örökre
emlékszünk.
De felnőttfejjel visszagondolva soha nem a fa alatt
lévő tárgy jelentette a legnagyobb boldogságot.
Sokkal fontosabb volt, hogy együtt van a család
apraja-nagyja és együtt élhettük meg a karácsonyi
csodát, a szeretet ünnepét. Az együtt töltött
minőségi időt a legdrágább ajándékkal sem tudjuk
pótolni.
Tavaly karácsonykor a kisfiam kapott egy
kártyajátékot, és sikerült a vágyott ajándékot is
beszereznie a Jézuskának. A kis értékű kártya
ezerszer több örömöt okozott nem csak neki,
hanem az egész családnak, hisz azzal együtt
játszottunk és játszunk a mai napig.
Nem az ajándék értéke vagy mennyisége a fontos,
nem az határozza meg az ajándék valódi értékét. S
főleg a mai rohanó világban kell erre még jobban
odafigyelnünk: egymásra, a gyermekeinkre.
Mit is kívánhatnék a kedves olvasóknak?
Mindenkinek legyen a fa alatt jelképesen az a „pakli
kártya”, ami meghozza ezt a varázst.
Bakler-Szigeti Ibolya
Karácsonyi mondóka kicsiknek
Advent, advent, gyertya ég, Karácsonyi csengő vagyok,
Egy, kettő, három, négy,
Csilingelek az ágon,
Kis Jézuska Üdvözlégy!
Örüljetek megérkezett,
Télországból karácsony.
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Kellemes Adventi készülődést kíván
mindenkinek a Baba-Mama Klub!
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KÖZÉRDEKŰ
Vát Orvosi Rendelő
rendelési ideje:

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Kedd:
14:00 - 16:00
Szerda: 14:00 - 16:00
jegyzői fogadóóra
Péntek:
8:00 - 10:00

15:00 - 17:00
8:00 - 9:30
14:00 - 15:30
10:00 - 11:00
8:00 - 9:30

Nemesbődi Közös Önkormányzati
Hivatal telefonszáma: 94/354-014

Dr. Tímár Péter háziorvos:
telefonszáma: 70/360-1545
Községi Könyvtár nyitvatartás:

Bolt nyitvatartás:

Kedd:
Csütörtök:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
Telefonszám:

15:30 - 17:30
16:00 - 20:00

Telefonszám: 94/543-058
Templomi misék téli rendje:
Kedd:
Vasárnap:

18:00
10:00

6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 12:00
zárva
94/353-020
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Fordán-Tóth Anikó ügysegéd:
Csütörtök: 8:00 - 9:00
telefonszáma: 70/400-8510
Védőnői tanácsadás:
Váton: kedd 10:00 - 12:30
Nemesbőd:
Csütörtök:

8:30 - 10:30

Vargáné Antal Judit védőnő:
telefonszáma: 30/828-2224

