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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. április, XXIV. évfolyam, 4. szám

Húsvéti ünnepek

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus –
pénteki keresztre feszítése után (Nagypéntek) – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét,
feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson
kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet
március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak.

Húsvétvasárnap
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral
mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus
áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt
tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének
az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig
hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül,
hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Húsvéthétfő
Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel,
mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a
locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő,
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban
a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések
szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely
segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni.
Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza
az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.
Forrás: Wikipédia

Választás 2018. április 8.
Tisztelt Választópolgárok!
Az 1/2018. (I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés c) és g) pontjai alapján a 2018.
április 8-ai országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom Vértesszőlős község választópolgárait:

A szavazás helye
Vértesszőlős község területén a választópolgárok a Vértesszőlős, Templom u. 41.
szám alatt (Általános Iskola) található, 1.,
2., és 3. számú szavazókörökben adhatják
le szavazataikat. Azt, hogy a választópolgár melyik szavazókör névjegyzékén szerepel, a posta (vagy Helyi Választási Iroda)
által kézbesített értesítő tartalmazza.

A szavazás ideje
2018. április 8. vasárnap,
6.00 és 19.00 óra között

A szavazás módja, feltételei
• Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. • A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet
választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz. • Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet (× vagy +). • A szavazólapot
a kitöltést követően borítékba kell helyezni,
és a borítékot a szavazóurnába kell dobni
(a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével –
nem kötelező). • A szavazóhelyiségben az
a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzéken szerepel. • A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). • A választópolgár a fentiek
után megkapja a lebélyegzett szavazóla2

pokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával
igazolja. • A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak,
őket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani. A szavazásra abban az
esetben sincs mód, ha a választópolgárt a
bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért
fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Annak érdekében, hogy minden választópolgár élhessen választójogával, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
a járási hivatalokban működő kormányablakok, valamint okmányirodák nyitvatartási
idejét az alábbiak szerint szabályozta:

április 6. (péntek): 07.00–19.00

A jelöltek, jelölő szervezetek
által megbízott tagok:

3. sz. Szavazatszámláló Bizottság
A képviselő-testület
által választott tagok:
Egervári Józsefné (elnök)
Mátyás Tibor (elnök-helyettes)
Tóth Szilvia
A jelöltek, jelölő szervezetek
által megbízott tagok:
Csipkereki Mihály
Dr. Veréb Zsuzsanna
Katona Ibolya Piroska
Naár Krisztián László

Dr. Tatárné Bohács Erzsébet
Dr. Tatár Sándor
Kiss Gergő László
Szám Ferencné
Szűcs Imréné
			

2. sz. Szavazatszámláló Bizottság
A képviselő-testület
által választott tagok:
Szand Jánosné (elnök)
Biáth Helga (elnök-helyettes)
Ispán Mónika
A jelöltek, jelölő szervezetek
által megbízott tagok:
Kondorosi Lászlóné
Molnár Istvánné
Mucha Ferenc
Ökrös István
Szűcs Imre

Helyi Választási Iroda (HVI)
Hivatali helyiségének címe:
Polgármesteri Hivatal
2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.
Telefonszáma:
06-34-379-091, 06-30-579-3780
Elektronikus levélcíme:
polg.hivatal@vertesszolos.hu
Telefax száma: 06-34-379-091/111
Vezetője: dr. Lázár Gabriella jegyző

április 7. (szombat): 07.00–19.00

dr. Lázár Gabriella
HVI vezetője

április 8. (vasárnap): 07.00–19.00
Pénteken a normál nyitva tartási időben
az általános szabályok szerint lehet minden ügyet intézni, viszont ezt követően,
illetve szombat-vasárnap kizárólag a
választáson személyazonosításra alkalmas okmányokat érintő ügyintézést lehet igénybe venni.

Az április 8-ai országgyűlési
választáson működő
szavazatszámláló
bizottságok tagjai:
1. sz. Szavazatszámláló Bizottság
A képviselő-testület
által választott tagok:
Bucskuné Virtás Klára (elnök)
Pintérné Bartal Ágnes (elnök-helyettes)
Skrován József

Meghívó!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
április 12-én csütörtökön 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Baromállás-dűlői lakosoknak.

Helyszín: Bányász Művelődési Ház
(2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.)
A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel hívunk minden érdeklődőt!
Napirend:
1.) Tájékoztatás külterületi utak elnevezéséről, épületek házszámozásáról
2.) Baromállás-dűlőt érintő üzemeltetési kérdések
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
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„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2018” címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT

2018.
VÉRTESSZŐLŐS Önkormányzata Képviselő-testületének
felhívása a falu lakosságához, közösségeihez

A képviselő testület Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága által kezdeményezett
pályázat elsődleges célja a lakókörnyezetünk szebbé tétele, a lakótársak és a
lakóközösségek közreműködésével.
A virágosításra, környezetszépítésre felhívó pályázattal a célunk egy tisztább,
rendezettebb, vendégváró virágos falukép kialakítása, a falusi környezet minőségének és a
lakosság közérzetének javítása a zöldfelületek példamutató kialakításával, karbantartásával.
A résztvevők közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő munkájukkal javítják
falunk jó hírét, az itt élők életminőségét, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a
közös értékek védelmét, növelését.

A címet elnyerő pályázat a
„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2018” feliratú, kerámia/fém
táblát kap, melyet a házfalon vagy kerítésen kell elhelyezni.
Ezen kívül a közösség előre meghatározott céljait megvalósítandó, a támogatott keret
összegéig, 2018. év végéig felhasználható díjat kap a nyertes.
Minden induló közösség egy elismerő oklevelet kap, hiszen a pályázat elsősorban azoknak
biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein kulturált és magas
színvonalú zöldfelületeket, virágosítást hoznak létre, gondozásukat végzik.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás tervezett időpontja:
2018. augusztus 25. FALUNAP
A pályázatra elkülönített keret 300 000 Ft, melyet az oklevelekre, a táblára, és a nyertes
pályázat jutalmazására fordítunk. .
Hogyan lehet a versenyre nevezni?
A versenyfelhívás és a Nevezési lap letölthető Vértesszőlős honlapjáról, ill. megkérhető a
Polgármesteri Hivataltól.
A kitöltött, aláírt nevezési lapot a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni 2018. május 2-ig.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK:

Kik vehetnek részt a programban?
A versenyben vértesszőlősi lakóközösségek indulhatnak.
A közösségnek legalább 10 ingatlantulajdonos összefogásával kell létrejönnie. Nem kell
szomszédos ingatlanoknak lenni, de egy jól behatárolt terület megjelölése szükséges.
A választott képviselőnek (utcafelelősnek) kell beneveznie a pályázatra, a megadott
jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot alá kell íratni a pályázatban részt vevő legalább 10
fővel.
A résztvevőknek igazoltan részt kell vennie a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben.
A pályázatok elbírálása, értékelése
A benyújtott pályázatokat a Tiszta Udvar Virágos Ház pályázatot elbíráló bizottság fogja
értékelni. A helyszíni szemle megtartása legalább 2 alkalommal történik, előzetes egyeztetés
után.

fák, cserjék és a gyep gondozottsága (0-10 pont)
virágosítás mértéke (0-10 pont)
a beültetés harmonizálása a természeti, és lakó környezettel (0-10 pont)
az ingatlan előtti közterület és az illető utcaszakasz rendezettsége/gondozottsága, tisztán
tartása (0-10 pont)
az ingatlan előtti közterület illetve az utcaszakaszok kiültetésének egységessége (0-10 pont )
közösségi munka a környezetszépítő munka alatt (0-10 pont)
A hagyományos virág- és kertkultúra jellemzőinek felelevenítése, megjelenítése legyen a cél,
ne a természeti adottságokkal, illetve a környezettel nem harmonizáló kiültetések. (pld.
egzotikus növények ).

A „VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2018” cím:
A Bizottság helyszíni értékelése után a legtöbb pontot gyűjtő pályázat nyeri el a
„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2018” címet.

A címet elnyerő pályázat a

VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT 2018
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Pályázati felhívás

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS

Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2018. évre meghirdeti a „Tiszta udvar, virágos ház”
pályázatot, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság és a kulturális bizottság együttes
kezdeményezésére.

Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és
szeretnének benevezni a versenyre

• 2018. április 6. • 2018. május 9. • 2018. június 8. • 2018. július 9.
• 2018. augusztus 2. • 2018. szeptember 6. • 2018. október 4. • 2018. november 8.
időpontokban TÉRÍTÉSMENTES ZÖLDHULLADÉK gyűjtést végez az érvényes
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére.

A pályázat kiírása:
 Azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket
a megadott határidőig.
 A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában a ház virágosítása
és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés,
beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő korokban épült házaknál
figyelembe vegye a környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
 A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak egyszer
fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját.
 A Bíráló bizottság legalább 2 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről előzetes
értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a
pályázók - saját ingatlanukról - külön kérésre megtekinthetnek.
 A pályázatra jelentkezők igazoltan részt vesznek a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtésben.
 A jelentkezési határidő: 2018. május 02.
 Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az
előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta udvar, virágos ház”
feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
A bírálat szempontjai:
- a ház karbantartottsága és a kert rendezettsége
- A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága
- Az udvar rendezettsége, tisztasága
- Növényzet, virágosítás
A pályázókat egy - a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből álló - bíráló
bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti
megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a
lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondóban is ismertetésre kerül,
valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény, valamint a nyertes porták.
Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat augusztus 25-én a Falunapon kapják meg.
Jelentkezési
lap
kitöltve leadható
leadható aaPolgármesteri
PolgármesteriHivatalban,
Hivatalban,
valamint
letölthető
Jelentkezési
lapkérhető
kérhetőés
és kitöltve
valamint
letölthető
honlapunkról
/www.Vertesszolos.hu
/, illetve interneten
is eljuttatható
a jelentkezés.
honlapunkról
(www.vertesszolos.hu),
illetve interneten
is eljuttatható
a jelentkezés.

A jelentkezési
jelentkezési határidő:
A
határidő:2018.
2018.május
május02.
2.
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Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: Az ingatlanoknál keletkező falevél, fűnyesedék, gyom
zsákolva. Gallyak, ágak kötegelve max. 1 méter hosszúságig, max. 5 centiméter átmérőig. Gyűjtési
alkalmanként, ingatlanonként max. 3 darab zsák és/vagy kötegelt zöldhulladék helyezhető ki (a szolgáltató zsákot nem biztosít). Társaságunknak csak a bezsákolt vagy kötegelt zöldhulladékot áll módjában
elszállítani. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy
az elszállítandó zöldhulladékot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok
elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Információval ügyfélszolgálatunk
az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a
Tatabánya, Fő tér 18/e. ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018. május 3-án LOMTALANÍTÁST végez Vértesszőlős településen
az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére.
Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, feleslegessé vált hulladék (pl.
bútor, szőnyeg), ingatlanonként maximum 2 köbméter. Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé:
veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígító), elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő,
mosógép), gumiabroncs, építési-bontási törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív
hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, túlméretes lomhulladék. Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé
oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak
egyszer halad el. Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail
címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e. ügyfélszolgálati irodánkban
személyesen áll rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.
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Óvodai hírek
Köszöntelek, kedves szép március!
„Ibolyaszagú, langyos leheletedet érzem már
a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos
mélyedésekben a tovavonult télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az
égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad
nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya.”
Gárdonyi Géza
A hosszú sötét tél alatt álmodozva gondolunk az első tavaszi napsugarakra és a
gyönyörű virágokra, az ébredező természetre. Az év egyik legszebb időszaka ez,
amikor a virágzó fák, a csicsergő madarak
minden ember hangulatába egy kis vidámságot csempésznek. Igaz a meteorológiai
tavasz még nem mutatta meg igazi arcát,
hiszen kemény hideggel köszöntött be s a
nyiladozó virágokra és rügyező fákra hóesést varázsolt.
Európában 2004 óta közel hetvenezer
logopédus ünnepli március 6-án a Logopédia Európai Napját. Magyarország 2012
–ben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az eseménysorozat fő célja minden évben, hogy a logopédia világát közelebb hozza a nyilvánossághoz, felhívja a
figyelmet a nyelvi és kommunikáció széles
körére. Ez a nap lehetőséget nyújt a szakmának arra is, hogy megmutassa magát.
Ez alkalomból Kisházy Kálmánné Teca néni
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– intézményünk logopédusa – vendégeskedett minden csoportban, s varázsolta
el a gyermekeket különböző logopédiai
játékokkal, nyelvi és hallásfejlesztő feladatokkal. A gyermekek bátran és nagy-nagy
örömmel vettek részt Teca néni kezdeményezésén.
Március 8-án az óvoda falai közé megérkezett a virágok illata. A fiúk különböző figyelmességgel kedveskedtek a lányoknak,
(saját készítésű ajándék, virág, énekes verses műsor). A lányok egy-egy puszival köszönték meg a különböző meglepetéseket.

Március 15. Magyarország nemzeti ünnepe, a magyar szabadságharc emléknapja.
Az ünnep hangulatát az óvoda helyiségeinek, ablakainak díszítésével alapoztuk
meg, amelyben megjeleníttettük az adott
ünnepre jellemző színeket, szimbólumokat.
A gyermek lelkét az ünnep hangulata nem
tudja mélyen átjárni csupán egyetlen nap
alatt, hiszen annak mondanivalóját, erkölcsi üzenetét sem lehet egyetlen nap közvetíteni, ezért minden ünnepet, jeles napot
egy hosszabb előkészületi időszakkal vezetünk be. Ezt változatos tevékenységekkel
tesszük örömtelivé, a gyermek érdeklődését, kíváncsiságát kielégítve. A játék a gyermek legfőbb tevékenysége, ezen keresztül
ismeri és tapasztalja meg az őt körülölelő
világot. Az óvoda mindennapjait átszövi a
játékosság, így az ünnepre hangolódást és
az átélést is megtámogatta. Kreatív alkotásokon keresztül a gyermekek elkészíthették
az ünnephez tartozó jelképeket / kokárda,
zászló, huszár, párta, kard…)

Különböző fogalmak jelentek meg, melyek tartalma bizony nehezen tehető megfoghatóvá, de egy-egy jól kiválasztott
mese, vers, énekes vagy drámajáték illetve térképek, fényképek és könyvek nézegetése sokat segített abban, hogy jobban
megértsék.

Március 8-án délután az épülő új óvoda és
bölcsőde helyszínén Bokréta ünnepet tartottunk. Örülünk annak, hogy már állnak az
óvoda falai, s büszkén sétáltunk végig az
épületben. Már nagyon várjuk, hogy szeptemberben a kész intézményben kezdhessük meg az új nevelési évet.
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Óvodai beíratás a 2018/2019 nevelési évre
Vértesszőlős Község Önkormányzata az általa
fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját
a 2018/2019-es nevelési évben az alábbiak
szerint határozza meg:
Időpontja:
2018. április 24-25. napjai, 8.00–16.30 óráig.
Helyszíne: Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és
Bölcsőde (Vértesszőlős, Múzeum utca 43.)

Szerdán az alkalomra mindenki ünneplőbe
öltözött és kitűzte a nemzeti színű kokárdát,
majd csoportonként ünnepeltünk. A tanköteles korú gyermekeink közül páran, Erzsi
néni és Angi néni kíséretében ellátogattak
a Közösségi Házba, ahol megtekintették az
iskolások ünnepi műsorát. Gyermekeink
ragyogó szemmel érkeztek vissza és büszkén meséltek társaiknak az ott látottakról.
Március 19-től az Oroszlányi Uszodában
kezdték meg a gyerekek az úszásoktatást.
Szőke Zoltánné Csilla néni és Mohácsi Mihályné Nóri néni bátorításával kerülnek
vízbe nap, mint nap a gyerekek, majd az
oktatók segítségével gyarapíthatják tudásukat e téren.
Borbélyné Paxy Erika óvodapedagógus

2018. április 3 – április 13. között
PAPÍRGYŰJTÉS lesz az óvodában
és a bölcsődében!
Kérjük, hogy az összekötözött újságot
és egyéb papírt 8–16 óra között
szíveskedjenek behozni az intézménybe!
Köszönjük!
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Az óvoda felvételi körzete: Komárom-Esztergom
megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe. Elsősorban a településen lakóhellyel
rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.
A beíratással kapcsolatos
fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét
a hirdetményben meghatározott időpontban!
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis
a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember
1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a
szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt
• Azoknak a gyerekeknek a beiratkozását is várjuk,
akik 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31.
között betöltik a harmadik életévüket és az óvodai
nevelésben részt kívánnak venni.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése
esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.)
201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében,
az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be
szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok,
melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és
• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa (lakcímkártya).
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről
2018. május 15-ig értesíti a szülőt.
Az alapító okiratban foglaltak szerint:
- Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.
- Az óvoda szlovák nemzetiségi nevelést is folytató
kétnyelvű óvoda, amely mindkét nyelv fejlesztését
szolgálja.
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznevelési tv. 37. § –
38. §- a az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda
döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a
gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár
el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics
Erika Intézményvezető Asszony ad.
Vértesszőlős Község
Önkormányzata
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18.4.8.
Itt az idő! Válasszatok!

-

Tisztelt vértesszőlősi választópolgár!
Tisztelt vértesszőlősi választópolgár!

-

2018. április 8-án az ország választani fog. Közös jövőnkről kell
döntenünk.
ki képviselje
hazánk
érdekét
a
2018. áprilisArról,
8-ánhogy
az ország
választani
fog.polgárainak
Közös jövőnkről
kell
Parlamentben
a következő
4 évben. hazánk polgárainak érdekét a
döntenünk.
Arról,
hogy ki képviselje
Parlamentben a következő 4 évben.
Ez mindannyiunk alkotmányos állampolgári joga és kötelessége is.
A mindannyiunk
képviselet demokrácia
lényege,
hogy az
általunk
választot
Ez
alkotmányos
állampolgári
joga
és kötelessége
is.
képviselők
hozzák
meg azokat
a döntéseket,
melyek választot
életünket
A
képviselet
demokrácia
lényege,
hogy az általunk
befolyásolják.
képviselők
hozzák meg azokat a döntéseket, melyek életünket
befolyásolják.
Ezért gondosan mérlegelje, kit tsztel meg bizalmával. Olyan pártra,
jelöltre
szavazzon,
amely és kit
akitsztel
leginkább
képes
azpártra,
alábbi
Ezért
gondosan
mérlegelje,
megképviselni
bizalmával.
Olyan
értékeket
és
aki
az
elmúlt
években
szavakkal
és
főleg
teteivel
is
jelöltre szavazzon, amely és aki leginkább képviselni képes az alábbi
bizonyítot.és aki az elmúlt években szavakkal és főleg teteivel is
értékeket
bizonyítot.

-

-

Az a képviselőjelölt szolgálja leginkább hazánk érdekeit, aki,
Az a képviselőjelölt szolgálja leginkább hazánk érdekeit, aki,
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Önnek, mint választópolgárnak egy feladata van: elmenni és legjobb
tudása és lelkiismerete szerint szavazni. Csakis ekkor tsztességes
később kritkát gyakorolni és véleményt mondani.
Szavazzunk tehát minél többen, éljünk a választójogunkkal!
Fizetett hirdetés

a képviselőséget a haza, az emberek szolgálatának tekint,
pedig a hatalom
forrásának
anem
képviselőséget
a haza,
az emberek szolgálatának tekint,
kellő pedig
alázatal
viszonyul
a rá bízot feladathoz és
nem
a hatalom
forrásának
emberekhez
kellő
alázatal viszonyul a rá bízot feladathoz és
példamutató
emberekhez életet él, erkölcsi, jogi és morális értelemben is
feddhetetlen életet él, erkölcsi, jogi és morális értelemben is
példamutató
nem volt büntetet előéletű
feddhetetlen
szakemberként,
már a politkán kívül is
nem
volt büntetetvezetőként
előéletű
bizonyítot
szakemberként,
vezetőként már a politkán kívül is
nem megélhetési politkus, tehát a múltban és a jövőben is
bizonyítot
a közszolgálatnál
jövedelmet
is elért
elérhet
nem
megélhetési magasabb
politkus, tehát
a múltban
és vagy
a jövőben
is
a közszolgálatnál magasabb jövedelmet is elért vagy elérhet

A tét tehát igen nagy. Ne feledje, hogy 4 évente egyszer van a
hatalom az Ön kezében, amikor választ. Ezután átadja azt a
választott politkusoknak, akik az Ön megbízásából, Önért, az Ön
adójából fzetve dolgoznak.

Fizetett hirdetés

-

nem csak egyes csoportokat, pártja szavazóit, hanem az
egész nemzetet képviseli
aki tszteli a kisebbségeket és meghallgatja azok véleményét
akinek minden esetben fontosabb a képviselői eskü, mint a
frakció fegyelem
aki nem megoszt, hanem egyesít
nem gyűlöletet és gyanakvást szít, hanem megértést és
elfogadást teremt
aki valódi keresztény és szociális elveket vall, mint a
szegények és elesetek megsegítése, az esélyegyenlőség
megteremtése, a más vélemények tsztelete
képes az önmérsékletre
szándékosan nem téveszt meg senkit, nem manipulál
a többség érdekét a kisebbség és egyéni céljai alá rendeli
aki a politkai ellenfeleket nem megsemmisíteni, hanem
meggyőzni akarja
nem harcol, hanem dolgozik a célokért
nem háborút hirdet, hanem összefogást
mindenkit egyformán tájékoztat politkai tevékenységéről
Magyarország nemzetközi elismertségét növeli

Nagy Sándor
Bogár István
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Hagyományőrző tollfosztás községünkben

Nőnapi köszöntő

2018. február 24-én
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a helyi
önkormányzat, valamint a Magyarországi
Szlovákok Kulturális
Intézete – TatabányaBánhida támogatásával megszervezte a
hagyományápoló tollfosztást.
A Bánhidáról, Oroszlányból,
Tardosról,
valamint
testvértelepülésünkről, a szlovákiai Udvardról érkezett vendégeinket a Közösségi Házban
fogadtuk. Bujdos Péter mesemondással,
Kiss Patrik harmonikaszólóval köszöntette
a megjelenteket – mindketten iskolánk 3.
osztályos tanulói. Ezután az Ogyevacska
néptánccsoport tagjai szlovák játékokat,
táncokat mutattak be. Krajczárné Száraz
Erzsébet, a VSZNÖ elnöke köszöntötte
a meghívott szlovák önkormányzatok elnökeit, továbbá Králik Marikát, az udvardi
iskola igazgatóját. A tollfosztás hagyományához híven az asszonyok először ének-

Nőnap az idősek klubjában
Szép nap ez a mai
Mert ma van Nőnap.
Szeretettel köszöntelek
Hiszen Te is nő vagy!
Pihenj, lazíts, érezd magad jól
Hisz ez a nap ma csak rólad szól!
Legyen ez a vers
Egy szál virág
Melyet néked így adok át.
Nem hervad el, s ha akarod
Örökre meg is tarthatod.
Nagyon sok boldog Nőnapot Kívánok!

szó mellett fogtak a munkához, később a
Vértes Expressz zenekar segített a jó hangulat fokozásában. Semmilyen együtt, közösségben végzett munka nem zárulhatott
egykoron áldomás nélkül – a tollfosztás
sem! Ezen a szombaton sem volt ez másként. Minden vendégcsapat hozott magával frissen sütött süteményeket, pogácsákat, de mi sem maradtunk szégyenben!
Négy lelkes asszony már délelőtt elkezdte
a Tájházban a farsangi fánk és a jellegzetes
szlovák paprikás kalács sütését. Köszönet
Gombás Ferencné, Kutenics Mária, Slezák
Mihályné és Skrován Józsefné
munkájáért!
Köszönjük a felajánlott sütiket a nyugdíjasklub tagjainak,
valamint a tevékeny közreműködést Bartal Vilmosnénak, Bedei Sándornénak, Krupánszki
Emilnének, Kutenics Máriának,
Krajczárné Száraz Erzsébetnek, Lőcseiné Rohonczi Beátának, Pappné Bedei Saroltának, Szabó Máriának, Törökné
Pátrovics Erikának, valamint
mindenkinek, aki hozzájárult
a program megvalósulásához.

(Czita Sándor)
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, amelyet
1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. Kedves férfi
klubtagjaink nagyon szép köszöntővel és

versekkel készültek, amit nagyszerűen elő
is adtak minden résztvevő hölgy örömére.
Igazán kedvesek és lovagiasak voltak, hisz
gyönyörű virággal és finom süteménnyel is
kedveskedtek tiszteletük jeléül a jelenlévőknek. Közösségünk hölgyei nevében ezúton
is szeretnénk megköszönni a figyelmességet, tiszteletet, becsületet, szeretetet és a
nekünk szerzett vidám perceket Szabó Jánosnak, Muk Istvánnak és Kovács Lajosnak!
Idősek klubja dolgozói

Szabó Mária
képviselő
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HÚSVÉT ÉS FELTÁMADÁS

FELHÍVÁS
A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő
általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni: • a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát vagy személyazonosító igazolványát • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és TAJ kártyát • a gyermek óvodai szakvéleményét és a
Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleményt amennyiben rendelkezés áll • a
nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi
Központ igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya, Győri út 29.), és az elutasító határozatot
kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A tankötelezettség külföldön történő teljesítését
a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.
Vereckei Judit
tankerületi igazgató

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY A VÉRTESSZŐLŐSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2017. évben
220 288 forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2017. 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!

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA:
18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola

PAPÍRGYŰJTÉST
szervez az alábbi időpontban:
április 9-én, hétfőn, 14-17 óra között.
Helyszíne: Tűzoltószertár
Kérünk mindenkit, hogy
a hulladékleadással védjük
környezetünket
és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

Néhány évvel ezelőtt történt egy kedves dunántúli kisvárosban. Három római katolikus, egy református és egy evangélikus templom várta-várja a vasárnapra, az ünnepre szentmisére-istentiszteletre igyekvőket. A családok nagy része vegyes vallású. Az
öt egyházközség fiataljai virágvasárnap találkoztak, és (legalábbis nálunk) szokatlan
tervet készítettek. Hétfő-kedden hozzákészültek, és szerda-csütörtökön meglepetéssel szolgálták kicsi városukat. A forgalmas főutcán „szendvics-emberek” tűntek fel.
Két-két, egyenként 50×70 centiméteres kemény kartonlap volt a vállukon átkötve,
amelyik előre-hátra nézett. (Közte az ember: ezért „szendvics”). Az előre néző kartonlapon – már messziről jól olvashatóan, nagy betűkkel:

AZ ÚR JÉZUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL!
BÉKÉS, BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
A hátsó kartonlapon az öt templom jól felismerhető grafikus rajza, mellette-körülötte
a szöveg:

AZ ÜNNEPEK ALKALMÁVAL LÁTOGASSA MEG AZT A TEMPLOMOT,
AMELY A LEGKEDVESEBB ÖNNEK!
Tíz „szendvics-ember” sétált az utcákon. Mindegyik mellett volt egy kísérő is. Bementek az áruházakba, az élelmiszerboltokba. Megálltak az autóbusz megállóban
várakozók között. Kedvesek voltak, mosolyogtak. Nem volt hangoskodás, rendbontás. (A helyi rendőrséget, mint utóbb kiderült, előre tájékoztatták). A „nem-szendvics”
kísérő szórólapot osztott. Az A/5 méretű lap egyik oldalán a fenti két nagy betűs
szöveg. A másik oldalán az öt templom ünnepi istentiszteleti, illetve szentmise-rendje. Nagypéntektől húsvét hétfőig. Benne a szent sír őrzése (csak az egyik katolikus
templomban). A nagyszombat esti feltámadási szertartások. Istentiszteletek, úrvacsorával, szentmisék szentáldozással.

A „szendvics-ember” nem szólalt meg.
A kísérője kedves mosollyal kínálta a szórólapot:
– Kérem, fogadja szeretettel az emlékeztető lapunkat!
Az „eredmény” a fiatalokat döbbentette meg. Tíz megszólított közül kettő (azaz kettő)
fogadta el a tájékoztató lapot. (Az elfogadott lapok felét a fiatalok estefelé a főutca
porából szedték össze). Többen messziről látva őket, átmentek az utca másik oldalára. (Vesztükre tették: ott újabb „szendvics-ember”, és újabb kísérő közeledett). Hogy
a „megszokottnál” többen voltak-e húsvétkor bármelyik templomban: arról már nem
szólt a híradás.
A sétáló plakátot látva, vajon mitől féltek a kedves kisváros lakói? Féltek az Úr Jézustól? Féltek a feltámadástól? Féltek a boldog húsvéti ünnepeket kívánástól? Féltek a
legkedvesebb templomtól? – „A szeretetben nincs félelem: a szeretet kiűzi a félelmet!” (János levele 4,18).
dr. Márkus Mihály
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A Közösségi ház hírei
Megalakult a Vértesszőlősi Férfi Kórus

11 dalolni szerető férfi 2018. március 21-én megalakította településünk történetének első férfi kórusát. A szakmai segítséget, Kutenics Péterné Szabó Krisztina adja.
Az alakuló megbeszélés után, jó hangulatú dalolással, új dal tanulással fejeződött
be a kórus első közös éneklése. A kórus próbái minden hét szerdáján, 19 órakor
kezdődnek a Közösségi házban. A kórus tagjai várnak minden dalolni szertő férfit,
(kortól függetlenül) a próbákra.

II. Vértesszőlősi bolhapiac!
Unod már a régi dolgaidat, de nincs
szíved kidobni? Gyere el a bolhapiacra. Add el, ajándékozd el, cseréld el,
vagy vásárolj! Szeretnénk lehetőséget adni a helyi lakosoknak, mert egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy
használt, megunt tárgyaikat, ruháikat
eladják, illetve sokan örömmel vásárolnak másodkézből. Hozd el, amit
elcserélnél, eladnál és lehet, hogy Te
is megtalálod azt, amit már régóta keresel.
Minden háztartásban egy idő után ös�szegyűlik a sok lim-lom, amit sajnál kidobni az ember. Csak foglalja a helyet.
Meg kellene szabadulni tőle. A hátha jó
valaki másnak elvet alkalmazva, talán
némi pénzt is kaphatunk érte, vagy az
ingyen elvihető tárgyaid is jó helyre kerülnének...
Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet a
megunt tárgyak újra használatának fontosságára, hiszen ezzel is csökkentjük a
kidobott hulladékok mennyiségét!
Ha tetszik az ötlet, gyere el a Közösségi
Házba, szabadulj meg a szükségtelen
dolgaidtól és akár találj új barátokat is!
Április 21-én szombaton 9-12 óráig
várjuk ismét az árusokat és az érdeklődőket a Közösségi Házba!
Zoltánfi Zsuzsa
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Anyáknapi
kézműves foglalkozás!
május 5.
9.00–12.00 óráig
Köszöntsük az anyukákat
és a nagymamákat saját
készítésű ajándékokkal!
Helyszín: Köszösségi Ház
Vértesszőlős, Templom u. 75.

VÉRADÁS!
Közösség Ház
április 26.
csütörtök
14.00–18.00
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Kedves vértesszőlősi lakosok!
Civil szervezés keretében megalakul az első
VÉRTESSZŐLŐSI UTAZÓK KLUBJA.
Ennek egyrészt az a célja, hogy egy olyan
utazgatni szerető vértesszőlősi családbarát
csapat jöjjön létre, akik között bármikor megleled
az útitársad, akár egy hétvégi kiruccanáshoz
Európában vagy egy többhetes utazáshoz
valahol messzebb, kettesben, hármasban,
családostul másokkal vagy csoportosan,
természetjárós, városnézős, tengerparti fürdőzős
vagy kultúra felderítős utazáshoz, bármire.
Másrést megosztani azokat a praktikus
tapasztalatokat, amiket a klub tagjai szereztek
egy-egy uticél meglátogatása alkalmával. Ha
van, egy utazási ötletet itt találsz hozzá útitársat,
ismerőst helyben. Fő szempont, hogy CSAK
vértesszőlősi lakosokból tevődjön a csoport,
megbízhatóság szempontjából.
Az első klub összejövetele, 2018.április 12-én,
csütörtökön lesz 17 órai kezdettel a Közösségi
házban.
Légy részese!
Szeretettel várunk mindenkit 0-99 éves korig.
Beszélgessünk, ötleteljünk és utazzunk együtt!

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola
elektronikai hulladékgyűjtést szervez
az alábbi időpontokban:

Elektronikai hulladék gyűjtése:
április 24-én és 25-én
Ezeken a napokon a Templom utca 35.
szám alatti üres telekre (az iskolától a főút
felé a 3. telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket,
elektronikai eszközöket (legkésőbb 25-én
estig). A hulladékot háztól/címről nem
áll módunkban elszállítani! A hűtőket
kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így
veszik át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk. Kérünk
mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük
környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében
személyes díjbeszedést fognak végezni a
településen!
A díjbeszedő munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket.
A személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.
Vértesszőlősön a díjbeszedő: EASY TO TRAIN Kft.
Székhely: 3124 Cered, Ady Endre út 1.
Cégjegyzékszám: 1209007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály ügyvezető
Telefonszám: 06-70/779-0799
E-mail cím: misikeller@gmail.com
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Adomány gyűjtés
Vértesszőlős Község Önkormányzata Dr. Nagy Sándor
képviselő javaslatára határozott arról, hogy közterületi helyszín biztosításával és
pénzügyi garancia vállalással
támogatja a római katolikus
templom feletti téren (a sekrestye mögött) egy Szent István szobor állítását. Az alkotás felfelé, a Gerecse irányába
néz majd, és a környező zöldterület rendezésre kerül. A szobor alapja a tavalyi évben már
elkészült. Az eredeti szobor Hunyadi László
erdélyi szobrászművész alkotása. Két darab
öntött másolat készült, az egyik Ausztriában,
Németóváron (Bad Deutsch-Altenburg) került
felállításra a másik kerülne Vértesszőlősre.
A másolatok anyaga mészkőpor és római
cement (öntött műkő), ami nagyon időálló.
A talpazat jura mészkő. Az öntést és a talpazatot is Bozóki István kiskunfélegyházi kőfaragó
mester készíti. A művész tiszteletdíja, valamint
a szobor és a talpazat együttes anyag költsége és munkadíja mintegy 1 000 000 forint.

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond
támogatóinknak az előző évben
felajánlott SZJA 1 százalékért.
2017. évben az SZJA 1 százalék
felajánlásra 198 391 forinot
utalt az adóhatóság.
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
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Március 15. – 1848-2018
Az idei évben ünnepeltük az 1848-49 forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját, mely kerek dátum is indokolta,
hogy megemlékezésünket színesebbé, a
mai rohanó társadalom egy korosztályokat átívelő hagyományává tegyük.
A Pátria Faluközösségi Egyesület és a
Vértesszőlősi Missziói Református Egyházközség fogékonnyá vált a változásra,
mellyel megkerestük Vértesszőlős község
önkormányzatát is, ahol Nagy Csaba polgármester úr szívesen fogadta azt. Ennek
eredményeként a jeles ünnepre programot
szerveztünk, amellyel igyekeztünk gyermeket és felnőttet is „megtalálni”.

2018. március 15-én – a több napja tartó
jó idő után kicsit borongósabb időjárás
köszöntött ránk. A kezdés előtt 3/4 órával
ráadásul özönvízszerű záport is kaptunk.
Mire viszont a meghirdetett 10 órai kezdési
időpont elérkezett, az eső teljesen elállt és
szép számú – nagyjából 60-70 főnyi ünneplő kísérte figyelemmel a megemlékezést.
Az emlékhelynél a Vértes Egyesület huszár hagyományőrző csoportja a Kossuth
induló hangjaira sorakoztatta fel a nemzeti
és a községi zászlót. Színes gyermekszavalatok, Dr. Márkus Mihály nyugalmazott
helyettes lelkész áhítata és Török Csaba,

a Pátria Faluközösségi Egyesület elnökének ünnepi beszédje mellett a Himnusz
és a Szózat közös éneklésével emlékeztek az összegyűlt ünneplők. Az emlékműnél koszorúkat és virágokat helyeztek el
az önkormányzat és intézmények vezetői,
a civil szervezetek és az egyház képviselői, valamint magánemberek egyaránt.
A megemlékezés után a helyszínen huszár
csatajelenetet láthattunk lovas huszárok
és osztrák dragonyosok közreműködésével. Ezt követően huszárok felvezetésével
átvonultunk a Tájházhoz, ahol további bemutatót, fegyverzetismereti előadást tekinthettünk meg, továbbá lehetőség nyílt
gyermekek számára az ünnephez köthető

tárgyak alkotására a Samufalvi óvoda pedagógusainak segítségével. Itt a kislányok
nemzetiszín pártát és karkötőt, a fiúcskák
pedig papírkardot készíthettek. A program
közben kemencében sült kalácsot és meleg kakaót kínáltunk a résztvevőknek.
Úgy véljük, hogy aki eljött, egy nagyszerű
programon vehetett részt, mely ténylegesen
méltóvá vált a 170. évforduló megünnepléséhez. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
szervezőknek a lelkes munkáért, a Vértes
Egyesület hagyományőrzőinek, valamint a
Samufalvi óvoda pedagógusainak a program színesebbé tételéért, és mindazoknak,
akik bármilyen munkájukkal segítették a
program lezajlását. A rendezvény költségvetését a Vértesszőlős község Önkormányzata és a Pátria Faluközösségi Egyesület
közösen biztosította a januári disznóvágás
bevételeinek felhasználásával.

Tisztelt Vértesszőlősiek!
A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1%-t, melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány formájában. A tavalyi évben az általános iskola Samu
Team csapatát 100.000 Ft-al, a Közösségi ház terítővásárlását 92.000 Ft-al és a Tájház
„boros” szobájának felújítását 140.000 Ft-al támogattuk!

Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1%-t részünkre!
A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint a felmerülő közösségi
igényekre fogjuk fordítani!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Április 1-jén megnyitott
a Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi kiállítóhelye és a Tájház
A kiállítóhely nyitva tartása:
Április 1-től aug. 31-ig hétköznap: 10.00–15.00
szombat-vasárnap: 10.00–18.00
Szeptember 1-től 30-ig hétköznap: 10.00–15.00
szombat-vasárnap: 10.00–17.00
Október 1-től 31-ig hétköznap: 10.00–15.00
szombat-vasárnap: 10.00–16.00
SZÜNNAP: HÉTFŐ
Hétközi ünnepeken a MNM rendelkezésnek megfelelően.
Információ kérhető:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
Nyitva tartási idő alatt vezetékes telefonon: 06-34/710-350,
vagy mobilon a: 06-20/3765-804 és
a zoltanfizsuzsa@gmail.com e-mail címen.
Egyéb időpontban: MNM Közművelődési Főosztály
Tel. 06-1/317 7806
Tájház nyitva tartása 2016. április 1-től:
Szezonális nyitva tartás: április 1–október 31-ig
Szombat-vasárnap április 1–augusztus végéig 14.00–18.00-ig,
szeptember 1-30-ig 14.00–17.00-ig
október 1-31-ig 14.00–16.00-ig
Tárlatvezetés magyar és szlovák nyelven: Skrován Józsefné
Csoportoknak hét közben előzetes egyeztetéssel:
Németh Ferenc kulturális szervező
Telefon: 06 30 578-5116
E-mail: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
www.vertesszolos.hu - Főmenü - Bemutatkozás - Látnivalók
http://vertesszolos.hu/gen/pro/mod/alo/alo_kiiras.php?i_szo_azo=3
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 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.

