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ÚJRA FALUNAP VÁTON
Két év kihagyás után végre újra lehetőség nyílt a hagyományos Falunap
megtartására. Az előkészületek már gőzerővel folynak, hogy minél
színesebb rendezvénykínálat várja az érdeklődőket.
Idén kétféle fogás közül is választhatnak a látogatók: a délelőtti mérkőzés
befejezését követően a megszokott pincepörkölt várja az ebédelni
vágyókat, délután pedig a sülthúsok kedvelői BBQ Smoker grillben készült
ételt is kóstolhatnak a hozzá illő mártással, a Rózsa-Vát Faluszépítő és
Kulturális Egyesület pedig palacsintát kínál desszert gyanánt.
A kora délutáni programokat a gyerekek fellépései nyitják, majd különféle
előadók műsorait élvezhetik a rendezvényre érkezők. Érdemes
tombolaszelvényeket is váltani, hiszen sok értékes nyeremény fog
gazdára találni, utána pedig hajnalig tart majd a mulatság.
Várunk minden kedves érdeklődőt! Élvezzük együtt a Falunapot!
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HÍREK
„Vesszen Minden Útmenti Szemét” országos hulladékgyűjtő
akcióban vett részt településünk 2022. március 19-én szombaton a
váti Önkormányzat szervezésében. A résztvevők két csapatra osztva
szedték a közutak mentén illegálisan lerakott szemetet, az egyik a
Szentkúti Kápolna és Vát, a másik a Rátka patak és Vát közötti
útszakaszt tisztította meg.
2021 őszén a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával indult
községünkben is a Mézeskalácskészítő Szakkör 6 lelkes taggal. A 20
alkalommal tartott foglalkozáson készült gyönyörű munkákból
létrehozott kiállítás az Önkormányzati Hivatalban jelenleg is
látogatható. Ősszel tovább folytatódik a szakkör, melyre közben is bárki
csatlakozhat. A korábbiaktól eltérően nem lesz kötelező a részvétel.
Információ és jelentkezés: Kovács Melindánál.

TAVASZI ESEMÉNYEK
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Február 14.: Valentin-napi szívecskék a váti Mézeskalácskészítő Szakkör jóvoltából
Február 28 - március 4.: Adománygyűjtés az ukrajnai menekültek részére
Március 8.: Nyugdíjas Klub és a Váti Vöröskereszt nőnapi összejövetele
Március 10.: Nemzeti jelképek készítése a Könyvtárban gyerekekkel
Március 15.: Ünnepség a Hősök-kertjében a Váti Általános Iskola műsorával
Március 30.: Felnőtteknek filmvetítés a Könyvtárban
Április 28.: Felnőtteknek filmvetítés a Könyvtárban
Május 26.: Gyermekeknek filmvetítés a Könyvtárban és kézműves foglalkozás
Május 28.: Faluszépítő társadalmi munka az Önkormányzat szervezésében

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Vát Község Könyvtára 2022. február 1-től megújulva várja régi és új
olvasóit. A telefonon vagy emailben megrendelt könyvek, folyóiratok már
házhozszállítással is kérhetők, emellett olvasást népszerűsítő kézműves
foglalkozások is rendszeresen megrendezésre kerülnek.
2022. március 17-től hivatalosan NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum)
pont lett a váti Könyvtár, így a Berzsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából Váton is
elkezdődhetett a Könyvtármozi program, melynek célja, hogy a magyar
filmkultúra kiemelkedő értékeit mutassa be a különböző korosztályok
számára. Havonta az aktuális film vetítése az Önkormányzat közösségi
oldalán olvasható.
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BEMUTATKOZÓK
A féléves Rózsa-Vát Faluszépítő és Kulturális Egyesület megalakulása óta
aktívan tevékenykedik a település szebbététele érdekében. A tagok a szezonális
dekorációk készítése és kihelyezése mellett nagy figyelmet fordítanak a
közösségi terek rendezettségére is.
Segítségükkel a váti buszfordulóban idén is a
szalmabálákból készített húsvéti nyuszik üdvözölték
a faluba érkezőket, Anyák napján pedig a már
hagyománynak számító üzenőfal várta a gyerekek
által elkészített üzenetekkel az édesanyákat.
Az egyesület tagjai lelkes szervezői és segítői a falu
kulturális eseményeinek, találkozhattak velük
többek között a váti Majálison, a Madarak és fák
napi programon, illetve ott lesznek résztvevőként a
júniusban megrendezésre kerülő váti Falunapon is.
Az Egyesület továbbra is örömmel fogadja az új tagok jelentkezését, illetve anyagi vagy más
jellegű támogatások felajánlását! Jelentkezni lehet a rozsavat@gmail.com e-mail címen vagy Kovács
Melindánál a 06 70/940-7507-es telefonszámon.

Tavasszal nyílt meg a TulipGarden Vát. A kert Vát külterületén található,
Nemesbődöt elhagyva a volt 86-os út mentén jobb oldalon, Vát előtt és 0,4
hektáron terül el. A kezdeményezés célja, hogy a környéken is legyen lehetőség
tulipánszüretre, mely könnyed kikapcsolódást jelenthet a tulipánok
szerelmeseinek.
Az idei évben nyolc különböző fajtájú és különféle színű tulipán közül
válogathattak az érdeklődők. Ősszel lehetőség lesz tulipánhagymák
vásárlására, a jövő évi szüretre pedig a már meglévő tulipánfajtánk mellé
újakat is telepítenek, illetve több újdonsággal is készülnek a kert
tulajdonosai, Guczogi György és Guczogi-Hajnal Nikolett. Bővítik a
kézműves termékeket árusító TuliPiacukat, az étel- és italkínálatot,
emellett új fotó elemek is készülnek majd az emlékezetes pillanatok
megörökítéséhez A gyerekek részére kialakított játszósarok is megújul,
továbbá a négylábú kedvencekre is gondolnak a jövőben.
A későbbiekben levendulaszüretelésre is lesz majd lehetőség.
A TulipGarden Vát virágoskert bejáratánál belépőjegy helyett az ott kihelyezett
becsületkasszába dobott összeggel támogathatják a látogatók az Összefogás a
Szánhúzókért Alapítvány munkáját és árva kutyusait.
Az üzemeltetők sok szeretettel várnak minden kedves tulipánkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a
TulipGarden Vát tulipános kertbe. Az aktuális információkért érdemes felkeresni és követni a
TulipGarden Vát hivatalos Facebook oldalát.
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TAVASZI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
Február 19.: Farsang
Régi téltemető népszokás felevenítéseként a
farsangi felvonuláson színes maskarába öltözött
résztvevők kereplőkkel, sípokkal és télűző
mondókák éneklésével próbálták elűzni a telet.
A gyerekek legnagyobb örömére két állomáson
is
különféle
finomságokkal
várták
a
felvonulókat. A menet a Kultúrház udvarán a
kiszebáb elégetésével zárult, mely a babona
szerint megszabadítja az embereket a rátűzött
gondjaiktól, majd a teremben folytatódott a
mulatság. A nap végén a felnőtteket farsangi
batyus bál várta.

Április 10.: Húsvétváró délután
A kézműves rendezvényen Hámoriné Németh
Edit népi iparművész vezetésével készültek a
szépséges húsvéti dekorációk. A hagyományos
tojásfestés mellett a tojáskarcolást, a
mézeskalács
díszítést
és
különféle
papírtechnikákat is elsajátíthattak a résztvevők.
A nap fénypontjaként a gyerekek a Templom
udvarán lelkesen vettek részt a hagyományos
húsvéti tojáskeresésben, közben a látogatók a
Kultúrházban megcsodálhatták Szele Judit régi
hagyomány szerint elkészített báránytortáját és
a váti Mézeskalács Szakkör kiállítását is.

Május 1.: Váti majális
Az Önkéntes Tűzoltó Egylet és a Rózsa-Vát Faluszépítő
és Kulturális Egyesület szervezésében létrejött
majálison sor került a hagyományos májusfaállításra.
Majd a szervezők szabadtéri sütögetéssel egybekötött
családi piknikre hívták a falu lakóit. A felnőttek és a
gyerekek kötetlen programon vehettek részt.
Pup József polgármester a rendezvényre látogató
anyukákat, mamákat és dédiket köszöntötte egy-egy
szál tulipánnal Anyák napja alkalmából, melyeket a
TulipGarden Vát biztosított.
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TAVASZI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
Május 15.: Madarak és fák napja
Első alkalommal került megrendezésre ez a
hagyományteremtő esemény, melynek célja, hogy
felhívja az emberek figyelmét a környezetvédelem
fontosságára és a természettel harmóniában való
együttélés előnyeire.
A rendezvényen Somogyi Csaba terepmadarász,
polgári természetőr tartott egy minden korosztály
számára informatív előadást, mely által betekintést
nyújtott a madarak világába. Bemutatott többféle
madárfészket, odútípust, és elmondta, hogy milyen
szempontokat
kell
figyelembe
venni
odúk
kihelyezésekor. Beszélt a madáritatás fontosságáról, és érdekes információval szolgált a beporzó
rovarok védelmével és a természetben betöltött fontos szerepükkel kapcsolatban is.
A programra kilátogatók megcsodálhatták Németh Bálint Orpington és Jersey óriás fajtájú
tyúkjait, Kiss Szabolcs Gould Amandina díszpintyeit és Szanyi Róbert fürjeit is. A váti Mézeskalácskészítő Szakkör tagjai pedig szebbnél szebb mézeskalácsokkal kedveskedtek az érdeklődőknek.
Az eseményen már megkezdődött a jelentkezés a nyáron induló Madárbarát Klubba, ahol a tagok
mélyebb ismereteket szerezhetnek a madarakról és gondozásukról. Jelentkezni Bakler-Szigeti
Ibolyánál lehet a szigetiibolya04@gmail.com e-mail címen vagy a 06 30/498-6108 telefonszámon.

PROGRAMAJÁNLÓ
−
−
−
−
−
−

Június 11.: Falunap a Sportpályán
Augusztus 28.: Családi nap
Szeptemberben: kerékpártúra
Októberben: Tök jó délután
Novemberben: Márton-napi rendezvény
Decemberben: Adventi rendezvények

−
−
−

Keddenként és csütörtökönként 18:00 órától
alakformáló aerobik Szanyi Kittivel
Hetente Mézeskalács készítő Szakkör
15:30-tól Kovács Melinda szakkörvezetővel
Havonta Madárbarát Klub Somogyi Csaba
terepmadarász vezetésével

ESKÜVŐ
Örömteli esemény volt
kis falunkban
idén május 14-én
Kiss Diána és Tóth
Csanád falusi esküvője.
Ezúton is gratulálunk az
ifjú párnak!

GÓLYAHÍR
Sok szeretettel köszöntjük falunk legújabb idei lakóit!
Pék Tekla Terézia
(2022.03.11.)
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Magyar Benett Nimród
(2022.03.23)

Könczöl Zalán
(2022.04.24.)
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GYEREKSAROK
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BABA-MAMA KLUB ROVATA
Az elmúlt félévben a gyermekek betegségei
miatt sajnos elég gyakran elmaradt a klub,
vagy épp nem tudott mindenki jelen lenni,
de mikor sikerült találkoznunk, akkor mindig
vidám hangulatban teltek a délelőttjeink.
Voltak változások is a résztvevők
személyében, valaki elkezdte az óvodát, és
lettek új tagok is. Nagyon örülök, hogy a
klubban új ismeretségek és talán barátságok
is köttetnek.

A vakáció alatt kéthetente pénteken a
Játszótéren lesznek a klubdélutánok,
melyre nemcsak a legkisebbeket várjuk,
hanem az óvodás, iskolás gyerekeket is.

Az idei év elején a Baba-Mama Klub két
Babazászlót
ajándékozott
az
Önkormányzatnak, így amikor egy kis
csöppség születik a faluban, akkor a
kihelyezett lobogó zászló jelzi a világrajöttét.

Lehet otthonról hozni kinti játékokat, sőt a
kínálatot bővítik majd a Rózsa-Vát
Faluszépítő és Kulturális Egyesület tagjai
jóvoltából elkészített játékeszközök is.
Illetve, létszámtól függően szeretnénk
nekik olyan „régi” játékokat is megmutatni,
amit a mai kor gyermekei már nem is
ismernek, pl: számháború, gumizás,
királyom-királyom adj egy katonát stb., de
főleg a közösen eltöltött idő az, ami a
gyerekek számára nagy élmény, emlék lesz
a nyári vakációról.
Augusztusban megrendezzük a II. BabaMama Batyus pikniket, melyen a klub 1
éves szülinapját is megünnepeljük. Az őszi
tervek közt szerepel az ölbői Szent Miklós
Gyógyfüves
Ház
és
Knepp-kert
meglátogatása, valamint a tavalyi évben is
nagy sikert aratott „Tök jó délután”
esemény megrendezése. A nyári szünetre
mindenkinek jó pihenést és tartalmas szép
napokat kívánok!

A jó idő nyújtotta lehetőségeit kihasználva,
már a játszótéren, a szabad levegőn
találkozunk. Voltunk kirándulni a SzelesteiArborétumban, húsvétkor meglátogatott
minket az igazi nyuszi is, valamint az Anyák
napja alkalmából a TulipGarden Vát
tulipános kertben találkoztunk.

Az alkalmakra pedig sok szeretettel várunk
mindenkit! Gyertek, játszunk együtt!
Bakler-Szigeti Ibolya
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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:

8:00 - 12:00
17:00 - 19:00

Telefonszám: 94/543-058
Templomi misék 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

