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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. március, XXIV. évfolyam, 3. szám

Márciusi jeles napok
Március 8. Nemzetközi nőnap

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a
béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy Nemzetközi Nőnapot tartanak.
Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.

Március 15. 1848–49-es forradalom és szabadságharc
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a
Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés
megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek
ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések
törvényes úton megvalósuljanak. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott
szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.
A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan
vélekedett erről a mindenkori államhatalom. 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar
sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a
magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.
Forrás: Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

Március 25.
Föld órája világméretű összefogás az éghajlatváltozás ellen
A Föld óráján minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte lekapcsolják egy
órára a nélkülözhető világítást, és áramtalanítják az elektromos készülékeket. A Földnek
szentelt 60 perc célja nemcsak az, hogy otthonainkban és városainkban szimbolikusan
kialudjanak a fények, hanem hogy az emberiség tudatára ébredjen, hogy a fenntartható
jövő megteremtése és bolygónk állapotának megóvása mindannyiunk felelőssége.
Forrás: http://www.fna.hu/

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. március 8-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Vértesszőlős, Templom u. 57.)

Iskolai hírek
Magyar kultúra napja

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1. Tájékoztatás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, tervezett feladatairól
2. Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A Képviselő-testület a KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel vár minden érdeklődőt.

A képviselő-testület február 15-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának időtartamát, mely szerint az
intézmény 2018. augusztus 6–31. között tart zárva, a tervek szerint ekkor kerülhet sor az új épületbe
költözésre, takarítási feladatok ellátására.
• Elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, 889.239.950,- Ft bevételi, 1.089.239.950,- Ft
kiadási előirányzattal. A hiány összege 200.000.000,- Ft, melyet – a tavalyi évben született döntés
alapján – hitelfelvételből biztosít a képviselő-testület.
• A Helyi Választási Iroda vezetőjének (jegyző) indítványára a 2018. évi országgyűlési választásokhoz
kapcsolódóan megválasztotta a település 3 szavazatszámláló bizottságának tagjait (3-3 fő) és a
póttagokat, akiknek megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló
bizottságok alakuló üléséig tart. Tagok: Biáth Helga, Bucskuné Virtás Klára, Egervári Józsefné, Ispán
Mónika, Mátyás Tibor, Pintérné Bartal Ágnes, Skrován József, Szand Jánosné és Tóth Szilvia; póttagok:
Bahurek Judit, Kalocsai Csabáné, Kutenics Kinga, Muk Evelin, Muk Istvánné, Scsibrán Jánosné,
Scsibrán Zoltánné és Tóth Antalné vértesszőlősi lakosok.
• Elutasította az Investum Kft. (Budapest) kérelmét, mely szerint térítésmentesen felajánlotta az
Önkormányzat részére a 011/125 hrsz-ú (14.747 m2) és 013/4 hrsz-ú (3240 m2), közforgalom elől
el nem zárt magánutak tulajdonjogát. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem látja indokoltnak
az érintett területet érintő, jövőbeni beruházások megvalósulása előtt az út átvételét és fenntartását,
melyet természetesen a későbbiekben át fog venni.
• Elutasította a Rákóczi Szövetség kérelmét, mely az őshonos kisebbségek nyelvi és kulturális jogait
védő jogi szabályozás kezdeményezésének népszerűsítésére és támogató nyilatkozatok gyűjtésére
irányult.
• Elutasította a GlaxoSmithKline (gyógyszer- és vakcina-gyártó egészségügyi vállalat) védőoltásiprogramban való részvételre irányuló kérelmét.
• Zárt ülésen döntött termőföldek adás-vételével összefüggő, az Agrárkamara (adásvételt elutasító)
állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokról, mely során a benyújtott kifogásoknak helyt adott.
dr. Lázár Gabriella jegyző
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Ha január 22 – akkor magyar kultúra napja az iskolában. A Himnusz születésnapjára általában egy vetélkedővel emlékezünk az iskolában, így idén sem történt
ez másképp.

A második helyen a 6. osztályosok, míg a
bronzérmes helyen az 5. osztályosok csapata végzett. A győztes csapatot Fábik Sarolta,
Kajfis Kíra, Skrován Lilla, Dobi Szabolcs és Simon Roland alkotta. Gratulálunk nekik!
Szűcs Imre

Az alsó tagozatosok Krajczárné Száraz
Erzsébet tanítónő irányításával mérhették
össze tudásukat. A négy osztályból vegyes
csapatokat alakultak, és máris indulhatott
a játék! A diákok totóban, szóalkotásban,
puzzleban, és más játékos feladatokban
mérték össze tudásukat. A vetélkedő végén holtverseny alakult ki a képzeletbeli
dobogó legfelső fokán. Az első helyet a
Gombkötő Anikó, Hegedűs Fanni, Lőke
Vince, Szabó Fanni, illetve a Miletics Lilla,
Horváth Izabella, Szabó Bora összetételű
csapatok szerezték meg.
A felső tagozaton az osztályok vetélkedtek. A végzős csapat nagyon fogadkozott,
hogy idén megszerzi a győzelmet, mely tavaly az utolsó pillanatban csúszott ki a kezükből. Ennek megfelelően végig magabiztosan
szerepeltek, és rajt-cél győzelmet arattak.

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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Farsang az iskolában
Idén február 9-én rendeztük iskolánkban a
farsangi bált. A gyerekek
nagyon várták már, hogy
különböző mesehősök,
állatok, híres emberek
bőrébe bújhassanak.
Ötletes jelmezek vonultak
fel, a zsűri, mint mindig,
most is nehéz helyzetben
volt. Az osztályok közösen, csoportos jelmezben vonultak fel, de akadt számos
egyéni versenyző is. Végül az alsó tagozatban az alábbi eredmények születtek:
Csoportos jelmez és egyéni: I. hely:
R-GO és az Elite de Alakul – Ballag a katona – 4. o., valamint a Mackótestvérek és
a pingvinek. II. hely: Kukták és szilvásgombócok – 3. o., valamint esőfelhő és az
unikornisok. III. hely: Szivárvány – 1. o.,
valamint a boszorkány, a dínóbefogók és
egy kis bűvész. Különdíj: Focisták és pomponlányok – 2. o.
A gyerekek tortákat kaptak jutalmul, a
talpalávaló igazi diszkózene volt, füsttel,
fényeffektekkel. Aki megéhezett, sokféle
finomság közül választhatott a büfében,
melyet a szülői munkaközösség tagjai üzemeltettek. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket.

Miután véget ért az alsósok farsangja, sor
került a nyolcadik osztályosok hagyományos palotás táncára, mely egyben a felsős
farsang nyitánya is volt. A táncot Mátyási
Piroska tanította be a diákoknak.
A felső tagozatosok csoportos, jelmezes
előadásokat mutattak be, mely élvezetes
szórakozás volt mind a közönség, mind a
zsűri számára. Az első helyezést
a nyolcadik osztályosok Bombázók című modern tánc és klas�szikus balett bemutatója nyerte.
Őket követték szorosan a hetedik osztályosok Kínja Warrior
című humoros produkciójukkal.
Az ötödik osztályosok a Sztárban sztár műsor átdolgozásával
a harmadik helyen végeztek.
A hatodik osztályosok Skroci
angyalai és ördögei elnevezésű
táncos produkciója pedig a negyedik helyet érték el.
Dombai-Kulcsár Nóra
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Óvodai hírek
Sarkady Sándor: Farsang
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
járják a bolondját:
dínom- dánom, vigalom,
nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél,
örvendezzen aki él!

Február hava
Vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig tartó időszak, a farsang, a karneválok ideje. Ez a közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél és a tavasz
jelképes küzdelmének a megjelenítése.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték
az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban –
amikor rövidek a nappalok és hosszúak az
éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz
szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket.

Mi a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde „lakói”
sem tettünk egyebet. A gyerekek, és felnőttek parádés maskarákba bújtak és csoportjaikban vigadoztak, ahol az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dadusok
gondoskodtak a talp alá valóról, mókásbolondos játékokról, lakomáról (Köszönjük
a szülők támogatását!)

A mulatságban megfáradt csapat aztán
felöltözött téli ruhájába, hogy az óvoda
előtt hangos kántálással, csörgőkkel-kereplőkkel űzze a telet. Ez évben is sikerült
a nádból (Köszönjük Jenci bácsiéknak)
méretes, és kellően rút télbanyát (Kisze)
öltöztetnünk, amit a vidám gyereksereggel
közösen elégettünk. A banya elégett, hamuja sem maradt, így bizakodva várjuk a
közeledő tavaszt.

Február havában nem csak a gyerekek, hanem a foglalkozásokat vezető kolléganők
örömére is tovább folytatódott a Samu műhely programsorozatunk. Egy-egy feledésbe merült technika –játék újragondolása
nekünk nevelőknek is motiváló erővel hat.
E hónapban kezdte meg munkáját a Manó
tanoda is. A foglalkozássorozat az óvoda
és iskola hosszú évek óta tartó együttműködésének szép példája. Az elsős tanító
nénik a tanoda hetente tartott foglalkozásain ismerkedhetnek meg leendő tanítványaikkal, így mire elérkezik az ősz, és az első
6

tanítási nap, már egymás jó ismerőseiként
kezdhetik meg közös munkájukat. A Manó
Tanoda első alkalmain még az óvodapedagógusoké a főszerep (Borbélyné Paxy
Erika, Seregélyes Erzsébet programvezető
óvodapedagógusok), s fokozatosan adják
át az irányítást a leendő tanító néniknek
(Gombás Csabáné Zsuzsa, Saltzer Kíra).
A Samufalvi gyermekek, és nevelőik nevében kívánok a Hírmondó olvasóinak tavaszváró szép napokat,
Zsidek Judit óvodapedagógus

Osváth Erzsébet:
Nyújtózik a hóvirág – részlet
„Nap kergeti a telet.
Hancúroznak friss szelek.
Nyelvecskéjével a fű
tavaszt kóstol: – jóízű!”
7

Farsangi mulatság az Idősek Klubjában
A régi farsangi babonákat már szinte
elfelejtettük, de a jelmezes, álarcos karneválok és a bálok, a táncos mulatságok
szokását napjainkig megtartottuk.
A farsangi időszak az egyházi ünnepekhez
viszonyulva Vízkereszttől Hamvazószerdáig, azaz február 14-ig tart. A hagyományokat követve együtt farsangoltunk február
8-án több tagintézményünk klubtagjaival
és dolgozóival. Hasonlóan az előző évekhez nagyon jó hangulatban telt az a néhány óra, melyet a Közösségi Ház nagytermében töltöttünk el Bulis Vilivel mintegy
80-an. Jó vendéglátókként igyekeztünk
gondoskodni vendégeink szórakoztatásáról paródiákkal, és fellépett a vértesszőlő-

si Zizi labor is. Vigalom és mulatozás ide,
vagy oda, a háziasszonyok ne feledjék:
nincsen farsang fánk nélkül! Mi sem feledtük, fánkokat sütöttünk és mind megettük.
Köszönet a fánkok elkészítésében nyújtott
segítségért Huzl Jánosné Zsuzsikának!
Köszönet a finom borokért Kozár Józsefné
Marika néninek, Muk István Pista bácsinak
és Zigó Lászlónak! Végül, de nem utolsó
sorban köszönet Skrován Józsefnek a felvételért! Az idei évben is szeretettel várjuk
az érdeklődőket és a klubtagok jelentkezését a Templom utca 75. szám alatt!
Klub dolgozói

Húsvéti kézműves foglalkozás a Közösségi Házban
2018. március 25. 9.00–12.00 óráig

(Vértesszőlős, Templom utca 75.)

A belépés és a kézműves foglalkozás minden
kedves érdeklődő számára ingyenes!

Tojásfestés, asztalidísz,
ablakdísz, gipszfigurák,
…és minden, ami húsvéti!
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.
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Hagyományőrző, vidám családi
télbúcsúztató délután a Tájháznál
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
hagyományőrző rendezvényét a farsangzáró, téltemető mulatságot húshagyó kedden – február
13-án tartottuk. A Tájházban készülődtünk, öltöztünk át a maskarákba.
A Közösségi Háznál jelmezekbe öltözve vártuk a
programhoz csatlakozókat, majd furulyával kísért
énekszóval, hangos kerepléssel együtt vonultunk a
rendezvény színhelyére.
A Tájház udvarán tréfás medvetáncoltatással, a megjelentekkel közös énekléssel, rigmusokkal, néha táncra perdülve búcsúztattuk a telet. Ezalatt a gyerekek készítette kiszebabák, és a gondűző cédulák is felkerültek az apró máglyára helyezett kiszebábra.

A „télbanya” elégetése után
maskarás csapatunk, az érdeklődőkkel együtt elindult
a Közösségi Házhoz, ahol
táncházzal folytatódott a vidámság. A gyerekek örömére medvénk és táncoltatója
ismét bemutatta tudását,
és tenyeres-talpasan ugrált, forgott a táncparketten.
A láncon tartott, de néha
elszabaduló barnamedvénk
magával ragadta és megtáncoltatta a nézőket is.
Majd egy másik tréfás
jelenetben mutattuk meg
a közönségnek, milyen is
az igazi kecskevásár, alkudozással, vidámsággal
fűszerezve. A megförmedő kecskébe, a gyerekek segítségével új életet leheltek. Végül
kínálással egybekötött, éjszakába nyúló élő zenés táncházzal zártuk a farsangi időszakot,
amelyet Jakab András táncpedagógus vezetett. Mindannyian vidáman vettünk részt a körtáncokban, amelyet sok tréfa, kacagás szakított meg.
Úgy tűnik – igyekezetünk ellenére – a tél mégse hátrált meg, sőt igazán a következő hetekben mutatta meg magát, hóeséssel, zimankóval. A jövőre tartandó mulatságon várunk
még több zajos beöltözőt, nézőt, hátha nagyobb sikerrel űzzük el a telet.
Aszúszemek Néptánc Egyesület
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Valami elkezdődött!

III. Vértesszőlősi Disznólkodás és Torosbál
A Pátria Faluközösségi Egyesület két évvel ezelőtt elhatározta, hogy újra eleveníti a Falusi Disznóvágás rendezvényét,
hisz ez a program a múltban már működött a faluban. Az eltelt időszak alatt
úgy láttuk, hogy a megfelelő érdeklődés
okán meglátásunk helyes volt!
A programot új szintre emelve partnernek
kértük az önkormányzatot, ahol Nagy Csaba polgármester úr szívesen karolta fel rendezvényünket, így az idei disznólkodáson
már bővítettük a programot.
Böllérversenyt hirdettünk, melyre 3 csapat jelentkezett, akikkel január 27-én szombaton közösen vártuk az érdeklődőket.
A csapatok megmérettetésében egyesületünk nem indult, hisz a mi célunk – az elmúlt évekhez hasonlóan – az esti torosbál
vendéglátásának biztosítása volt.
Jó hangulatban, szorgos munkával telt a
délelőtt. Hamarosan mennyei illatok csalogatták a disznótoros étkekre vágyókat.
A délelőtt folyamán közel 200-an kóstolták meg a csapatok készítményeit, s adták
le voksukat az általuk legjobbnak véltre.

1. helyezést ért el a Borvérű Böllérek csapata. 2. helyezett lett az Aszúszemek Néptánc Egyesület csapata. 3. helyen pedig
pár ponttal lemaradva csak, szoros versenyben a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
végzett. A csapatok díjaikat az esti torosbálon vehették át, mely teltházzal zajlott a
Közösségi házban.
A bál bevezetéseként Ihos József humorista műsorát tekinthettük meg, majd a díjkiosztó után tálalásra kerültek a svédasztalon a Pátria disznótoros étkei is. Később
tombolahúzásra került a sor, gazdára talált
többek között fődíjunk: Az élő kismalac!
A báli zenét – immár hagyományosan –
Kummer Tibor barátunk szolgáltatta, hajnalhasadásig!
A jól sikerült rendezvényből levont tapasztalatok alapján a jövő évben már regionális programként szeretnénk meghirdetni a versenyt, hogy a kistérségi falvak
mérhessék össze tudásukat. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki résztvevője, vagy támogatója volt a programnak!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

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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Meghívó!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
ezúton is értesíti tagságát, hogy

ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT
2017. március 23-án
pénteken 18.00 órai
kezdettel tartja
Vértesszőlősön,
a Közösségi házban!
Tagtársaink megjelenésére
feltétlenül számítunk!
Pátria Faluközösségi Egyesület
vezetősége

Ezúton szeretnénk
MEGKÖSZÖNNI
támogatóinknak a
felajánlott
adományukat.
Vértesszőlős Szőlőhegyi
Közösségi Egyesület
SZJA 1%-a 73.025 Ft volt.
Kérjük támogassák
továbbra is egyesületünket!

LEADER pályázat
Tisztelt Érdeklődők!
A Vértes-Gerecse Közösség 2017 őszén
hirdette meg 5 LEADER pályázati felhívását az alábbi témakörökben, az alábbi
címmel:
1. Természeti, épített és kulturális értékek – „Vércse kincsei” – megőrzése és
bemutatása – A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-94-1-17 – első szakasz záró
nap: 2018. március 14.
2. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a
natúrparkok ölelésében – A helyi felhívás
kódszáma VP6-19.2.1.-94-2-17 – második
szakasz záró nap: 2018. április 16.
3. Helyi termelők, kézművesek, mikrovállalkozások támogatása, VÉRCSE helyi
termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése – A helyi felhívás kódszáma: VP619.2.1.-94-3-17 – első szakasz záró nap:
2018. február 28.

4. Hagyományőrző, kulturális, civil és
sportélet támogatása - A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-94-4-17 – első szakasz
záró nap: 2018. március 12.
5. VÉRCSE Civis Akadémia - A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-94-5-17 – első
szakasz záró nap: 2018. március 20.
A felhívások letölthető a Közösség megújult honlapjáról a www.vercse.hu/LEADER
menüpont alatt. A pályázati felület kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok. A pályázati felület az
alábbi linken érhető el: https://e-kerelem.
mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
Kérdéseikkel forduljanak a munkaszervezethez.
Üdvözlettel:
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
06/34 656-652
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Kedves Tagjaink!

Tisztelt Olvasóink!
Vége a farsangnak. Kezdődött-kezdődik a böjt. Nem, vagy nemcsak a fegyelmezett
étkezés ideje ez. Többet foglalkozunk a lelkünkkel. Többet foglalkozunk a nagypénteki, a húsvéti történetekkel. A munkaszüneti nappá tett nagypéntekből így lesz majd
igazi ünnep. Egy régi történetet idéznék. Egy fiatal németországi nemes Párizsba
tartott. Délután Düsseldorfba érkezett, és amíg a lovait megetették, elment a városi
képtárba mert tudta, hogy ott egy különleges képet őriznek. A kép címe: Krisztus a
keresztfán. A fiatalember gazdag volt, fiatal és művelt. A teremben a festmény elé
lépett. A kép alsó részén egy felirat volt:

„Ezt tettem érted, – és te mit teszel értem?”
Újra és újra elolvasta a feliratot, és nem tudott szabadulni tőle. Az üzenet nemcsak
a gondolatait, a szívét is megérintette. Krisztus önfeláldozó szeretete megragadta
és örökre foglyul ejtette őt. Közben beesteledett, de a fiatalember számára most
kelt fel az örök élet hajnala. Nicolaus Zinzendorfnak hívták. Visszatért a vendéglőbe,
Hajnalban befogatta a lovait, beszállt a kocsijába, de nem Párizs felé tartott, hanem
hazautazott. Attól a naptól kezdve az egész életét, a vagyonát, a hírnevét, a tekintélyét Annak a lába elé tette, Aki a kép által szólt hozzá. Megváltozott a világ benne. És
megváltoztatta maga körül a világot. Nagypéntek ünnepén tekintsünk fel a golgotai
keresztre, és gondoljuk hozzá azt a régi feliratot:

„Ezt tettem érted, – és te mit teszel értem?”
Még valamiben kérnénk kedves testvéreink segítségét. A 2011. évi népszámlálás során Vértesszőlősön 184 ember vallotta magát reformátusnak. Nem ismerünk mindenkit. De kedves mindnyájukat szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet közösségébe,
hogy együtt ünnepeljük a vasárnapokat. Meg a nagypénteket, és a húsvétot. És majd
utána a többit. Ugyanabban az évben 736-an nem kívántak válaszolni az egyházhoz
tartozás kérdésére, és 976-an úgy nyilatkoztak, hogy nem tartoznak egyházhoz. A
kettő együtt: 1712 vértesszőlősi lakos. Közöttük sokan lehetnek olyanok, akiknek a
szülei, nagyszülei reformátusok voltak. Lehetnek olyanok is, akiket talán meg sem
kereszteltek, vagy nem konfirmáltak. Ezeket az elmaradt alkalmakat pótolni sosem
késő. Az egyháztól távol maradásnak a hátterében lehetnek keserű emlékek, rossz
tapasztalatok is. Gyógyítsuk együtt a fájó emlékeket. A gyorsan múló földi éveinket
Teremtő Isten arra ajándékozta, arra ajándékozza nekünk, hogy felkészüljünk a Vele
való boldog találkozásra, az örök üdvösségre.

Ahogyan az Úr Jézus tanította: „…jöjjetek énhozzám mindnyájan…”
Még egy, a cikk megírása szempontjából az utolsó percekben érkezett hír: Mészáros János Elek énekművész 2018. március 2-án, pénteken este 18.00 órai kezdettel
Környén, a Művelődési Házban ad koncertet. Belépődíj: 1500 Ft
Vértesszőlős, 2018. februárjában
dr. Márkus Mihály lelkész
Bottyán Vera gondnok
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Tisztelt néptánc-kedvelő Barátaink!
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesületnek is lehetősége van az SZJA 1 százalékának
gyűjtésére. Ezért kérjük Tagjainkat, néptáncot kedvelő Barátainkat ajánlják fel számunkra Egyesületünk működése céljából a jövedelemadójuk 1 százalékát.

Kérjük rendelkező nyilatkozatán tüntesse fel adószámunkat:

18623307-1-11
A 2018-as évben is szeretnénk településünk apraja-nagyja számára színesíteni a falusi rendezvényeket és várjuk mindazokat, akik szívesen ropnák köztünk a táncot.
Köszönettel: Gödri László elnök

Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak
Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám
az 1+1 százalékok sorsáról ők is május
22-éig dönthetnek. Bárki, aki személyijövedelemadó-bevallást ad jogosult az
adójának 1+1 százalékáról rendelkezni.
Az egyik 1 százalékot regisztrált civil
szervezetnek, a másik 1 százalékot technikai számos bevett egyháznak, illetve a
Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan,
papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként,
akár attól elkülönülten önálló nyilatkozatként egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az
adóbevallási nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével megteheti. Aki azonban
később, a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a
„17EGYSZA” lapon, vagy annak tartalmával
megegyező papíros nyilatkozaton megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni
legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet,
mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.

A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a
kiemelt költségvetési előirányzat.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról
szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész
addig, míg a felajánló a rendelkezését vis�sza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik
egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi
évekhez hasonlóan – továbbra is évente
kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil
kedvezményezett kérésére a NAV átadja
a nevüket és postai vagy elektronikus
levelezési címüket. A civil kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatják.
A felajánlott összegek leggyakrabban
gyermekek gyógyítását és állatmenhelyek működését szolgálják. Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az
adózók, szja bevételeként az állami költségvetés bevételét képezik, ekképpen a
közkiadások forrását jelentik.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Elismert németországi
idősotthon keres
Nürnberg környékére

ÁPOLÓKAT
biztos fizetéssel, hosszú távra.
Kiutazást, cégen belüli
nyelvi oktatást biztosítunk.
Szállás munkahelyen biztosított.
Gyakorlat előny.

ch.eichenseer@hotmail.de
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Vértesszőlősi
Református
Egyházközség

BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: ALCSÚTI ARBORÉTUM

2018. március 15-én 10 órakor

Ünnepi program:
Ady Endre utcai emlékmű:
- Ünnepi megemlékezés az 1848-49 forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján
- Lovas Katonai bemutató
- Levonulás a Tájházhoz

http://www.alcsutiarboretum.hu/index.php?cmd=text_boxes&variable=aktualis&leiras_id=37

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt természetjáró szakosztályunk
márciusi túrájára.
A túrára előzetes jelentkezés szükséges a facebook oldalon!
Bakancslista - Természetjáró csoportban a következő linken:

Tájház:

https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

- Kézműves foglalkozás
- Fegyverzeti bemutató
- Gyalogos csatajelenet

Indulás: 2018. március 24. szombat 9,00

Itt a program ideje alatt kemencés fonott kaláccal és kakaóval kínáljuk a gyerekeket!

Találkozó: Tájház előtt, 8,45 h
Útvonal: Tájház-kisbusszal Alcsútig: Arborétum - Tabajd
mezítlábas park (időjárás függvényében)-kisbusszal Vértesszőlős
Tájház.
További információk a facebookon!
Túra táv: kb. 6 km, időtartam: kb. 4 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
Részvételi díj: (belépő, útiköltség) 2000 Ft/fő.

Szervezők:
Vértesszőlős Község Önkormányzata, Pátria Faluközösségi Egyesület, Vértesszőlősi Református
Egyházközség
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thtp://www.gyakorolj.hu/index

Túravezető:
Dr. Bogár István
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