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Cibere vajda és Konc király
A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot
megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart,
azaz „húshagyó keddig”, vagy „hamvazószerdáig”.
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. Egyes helyeken tüzes
kerekeket görgettek, mert azt remélték,
hogy a földi tűz segíti a napot, hogy újra
erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő
jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a ros�szat és a hideget. Az első maskarások halottas menetet utánozva masíroztak.
A karnevál elnevezés is összefüggésben áll ezzel, ugyanis a carnarvalet a felvonulás központi alakja nem más, mint
a „halottasház szolgája” vagyis a sírásó.
A megjátszott temetés után nagy dáridót csaptak, hiszen a tél eltemetésének
mindenki örült. A régi babonákat később
elfelejtették az emberek, de a jelmezes,
álarcos karnevál és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megmaradt.

A néphit szerint Cibere vajda és Konc király vízkeresztkor és húshagyó kedden
párviadalt vív egymással. Vízkeresztkor
Konc király kerül ki győztesen, s ekkor
megkezdődik a farsang, húshagyókedden pedig Cibere vajda győz, s ekkor a
böjt veszi át a hatalmat.
A szokások és hiedelmek többsége, és
így a maskarás alakoskodások is a vígasság utolsó napjaira, „farsangvasárnapra”,
„farsanghétfőre”, „húshagyókeddre”, az
ún. "farsangfarkára" összpontosulnak.
Ebben az időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás
legfőbb ideje. A hamvazószerdát követő
napon, az egynapos böjt után a böjtöt
felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot
elfogyaszthassák. Ennek a napnak zabáló-, torkos vagy tobzódócsütörtök a neve.
Régen farsang idején a fonóházakban
minden este zajlott valamilyen vidám esemény, énekeltek, táncoltak, játszottak.
A mulatozások „húshagyókeddig” tartottak, amikor az utolsó fonóházi összejövetelre a „fonóvégzésre” került sor, amely
felért egy kisebb lakodalommal. Ezt követően az egész falut megmozgató nagy
népi mulatsággal a „farsangtemetéssel”
vagy „téltemetéssel” búcsúztatták az elmúlt vidám heteket.
Zoltánfi Zsuzsanna

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta
éves közmeghallgatását a Közösségi
Házban.
Összefoglalásra került az önkormányzati
választások óta eltelt időszakban kialakult pénzügyi helyzet, az önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak változásai.
Ismertetésre kerültek az önkormányzati
fejlesztések gátját képező okok, mint a
normatív bevételek változásának okai, a
2014-2020 időszak pályázati lehetőségeinek jelentős szűkülése, valamint a helyi
iparűzési adó törvényi szabályozásai miatt kieső arányosított adóbevételek.
A 2015-2016 évek költségvetése a későbbi fejlesztések megvalósíthatóságának a jegyében került meghatározásra.
Pályázati források hiányában jelentős
összegű beruházások nem valósultak
meg, önerőből csak elmaradt, szintentartó és karbantartás jellegű fejlesztések, valamint néhány kisebb út, járda
felújítása kerültek megvalósításra.
Jelenleg az önkormányzat helyzete
stabil, megtakarításokkal rendelkezik,
melyek vagy arra elegendőek, hogy nagyobb beruházást valósítson meg, valamint új forrás bevonása nélkül önerőből
kisebb fejlesztéseket végezzen, vagy a
megtakarítások mellé hitel felvételével
és ennek törlesztéséhez kapcsolódó új
adóbevételek beszedésével 10 éves elmaradásokat pótoljon a település érdekében.
A képviselő testület ez utóbbi mellett
döntött, így 4 évre elkötelezte magát
200MFt hitel felvétele mellett és átalakította a helyi adók rendszerét.
Az így rendelkezésre álló pénzügyi fedezet birtokában megépül az új óvoda
és bölcsőde, megvalósul az új intézmény
és az iskola közös udvarán egy műfüves
pálya, mely téli fedéssel az iskola sok
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Tisztelt Lakosság!

éves tornatermi gondjait rendezi. A VSEvel együttműködve teljes körű felújításon
esik át a sportcsarnok, valamint a tetőtérben új öltözők, vizesblokkok kerülnek
kialakításra. Pályázati forrásból felújításra kerül a Homok utca aszfaltburkolata.
Tervben van a közbiztonság érdekében egy települési kamerarendszer
kialakítása, valamint az önkormányzat
eszközparkjának felülvizsgálata és racionális cseréje.
Fentiek megvalósításához segítséget
nyújthat az óvoda építésére megpályázott 150 millió forint összeg, mely elbírálása hosszú idő óta folyamatban van,
amennyiben rendelkezhetünk vele, további fejlesztéseket valósíthatunk meg a
felszabaduló önerőből.
A tájékoztatás után a lakosok tették
fel kérdéseiket, mondták el észrevételeiket elsősorban az újonnan bevezetett
lakóingatlanokat érintő adóról, mellyel
kapcsolatban a vélemények zömében
egybevágóak voltak, nem értettek egyet
sem a bevezetésével, sem a kialakított
rendszer alapvető szabályaival.
Kérésként hangzott el az információk
gyakoribb és széleskörűbb közlése, így
visszavezetjük az őszi közmeghallgatást,
valamint átfogóbb információval bővítjük ki
a település honlapját a testületi döntésekről valamint egyéb fontos információkról.
Felmerültek kérdések sok egyéb témában, melyek részletezésére annak
mennyisége miatt írott formában nincs
lehetőség. Aki személyesen nem tudott
részt venni a közmeghallgatáson, azok
számára a teljes anyag megtekinthető
minden nap 20.30-tól a Samu tv műsorán március 20-ig.
Amennyiben további kérdések merülnek fel, melyek felvetésére nem volt lehetőség, kérem, tegyék meg felém személyesen vagy elektronikus úton.
Nagy Csaba

Helyi rendeletünk szerint március 1-jétől
ismét lehetőség nyílik az avar- és kerti hulladékok égetésére, az ezzel kapcsolatos
legfontosabb szabályok az alábbiak:
A kerti hulladékok ártalmatlanítása elsődlegesen
komposztálással történik, ha erre nincs lehetőség,
akkor kerülhet sor a nyílt égetésre, tavasszal kizárólag március 1. és április 30. közötti időszakban,
ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20
óra között, szombati napokon 8 és 12 óra között.
(A tavaszi időszakot követően október 1-jétől
november 30-áig van lehetőség ismét az avar- és
kerti hulladék égetésére.)
Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös
időben, esőben, továbbá erős szél esetén. A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot égetni
nem szabad. Az égetést végző túlzott füst- illetve
koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és
a levegőszennyezést megszüntetni. Az égetendő
kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot.

Kerti hulladékot kizárólag olyan helyen szabad
elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni
biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt
nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok
szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a
tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles
gondoskodni.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható. Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a
környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés céljára szolgáló tüzet
őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy
ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani. Az égés folyamatának gyorsítására éghető
folyadék, légszennyező, vagy bűzös segédanyag
nem alkalmazható. Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást meg kell szüntetni.
A rendelet hatálya nem terjed ki a közút lakott
területen kívüli szakasza melletti avar égetésére!
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tisztelt Vértesszőlősi Vállalkozók!
Szeretnénk ismételten figyelmükbe
ajánlani a www.vertesszolos.hu honlapon található, helyi vállalkozók számára felkínált ingyenes megjelenési
lehetőséget.
A Cégtár adatbázisba való bekerüléshez,
a „Letöltések” menüpont alatt „pdf” és
„doc” formátumban tölthető le a Vállalkozói adatlap. A „doc” kiterjesztésű fájl
kitölthető számítógéppel. Képek feltöltésére is van lehetőség (max. 3 db), ezeket e-mailen szintén fogadjuk. Kérjük, ha
élnek a lehetőséggel, szíveskedjenek a
kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatal

2837 Vértesszőlős Templom u. 57. postacímünkre, vagy elektronikus formában a
Hivatal e-mail címére eljuttatni. (polg.hivatal@vertesszolos.hu) Egyúttal kérjük, a
már közzétett adatokban, ha változás történt, szíveskedjenek a módosítást megküldeni, a fenti elérhetőségek egyikére.
Ezzel a lehetőséggel, az Önkormányzat
szeretné továbbra is segíteni vállalkozóink és a lakosság, illetve az Önkormányzat közötti rugalmasabb kapcsolattartást, valamint a kereslet-kínálat egymásra
találását.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Önkormányzati és civil programterv – 2017. első félév
Nap

MÁRCIUS
Nap

Rendezvény

Helyszín

Kezdési idő

Sportpálya

16.00

4.

VSE focimeccsek

11.

A borverseny eredményhirdetése és bál
– Hegyközösségi Egyesület

Közösségi Ház

12.00

14.

Március 15-i emlékműsor – iskola

Közösségi Ház

10.00

15.

Március 15-i emlékműsor – Pátria Faluközösségi
Egyesület, Református Egyházközség

18.

VSE Túraszakosztály túrája

Alcsúti Arborétum

9.00

18.

VSE asztalitenisz meccsek

Sportcsarnok

10.00-14.00

18.

Pátria Faluközösségi Egyesület közgyűlése

Közösségi Ház

17.00

25.

A Föld órája – Aszúszemek Néptánc Egyesület

„kerékpáros
tekergés”

20.00

26.

Őszirózsa Nyugdíjasklub
– nőnapi és 15. jubileumi bál

Közösségi Ház

16.00

Ady utcai
emlékmű

ÁPRILIS
Nap

Rendezvény

Helyszín

1.

VSE focimeccsek

7.

Kortárs Versmondó Találkozó – iskola

8.

Kezdési idő
14.00

Tavaszi nagytakarítás
– Pátria Faluközösségi Egyesület

Vértes László
park, múzeum,
templom

9.00

8.

VSE Húsvéti kupa – asztalitenisz

Sportcsarnok

10.00-14.00

15.

VSE Túraszakosztály túrája

Gerecse
10-20-30-50

2.
10.

Pátria nyárköszöntő rendezvény

15.

Nyolcadik osztályosok színházi előadása
Bankett – iskola

17.

Ballagás

17.

VSE Túraszakosztály túrája

24.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

Helyszín

Kezdési idő

Közösségi Ház

szervezés
alatt

Vértes László park
Közösségi Ház
Iskola

12 és 16 óra
17.00-21.00

Iskola

10.30

Agostyáni Arborétum
Közösségi Ház

17.00

Július – VSE Túraszakosztály túrája: Majk

AUGUSZTUS
Nap

Rendezvény

Helyszín

19.

Samu nap – Nemzeti Múzeum, Önkormányzat

20.

Kenyérszentelés
Falunap – Önkormányzat

Kezdési idő

Múzeum
Templom
Sportcsarnok

9.00-15.00

15.

VSE Asztalitenisz meccsek

Sportcsarnok

15.

VSE focimeccsek

22.

A Föld napja – tavaszi nagytakarítás a faluban
– önkormányzat

22.

Tájházak napja

23.

„A templom dala” – a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a KEM Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat régiós rendezvénye

10.00-14.00

Sportpálya

Rendezvény

délelőtt
Tájház

16.00

Kisboldogasszony
Plébániatemplom,
Közösségi Ház

14.00

Helyszín

Kezdési idő

13.

VSE asztalitenisz meccsek

Sportcsarnok

10.00-14.00

27.

VSE Samu kupa karate verseny

Sportcsarnok

10.00-14.00

30.

Táncház – Aszúszemek, óvoda, iskola, SZNÖ

Közösségi Ház

17.00

VSE Túraszakosztály túrája

Tardosi
Malomvölgy

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:

MÁJUS
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Rendezvény
A nemzeti összetartozás napja alkalmából
A Lovasíjász c. film vetítése és
közönségtalálkozó Kaszás Gézával
– Pátria Faluközösségi Egyesület

Sportpálya
Iskola

Nap

JÚNIUS

HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu
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Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2017. évre meghirdeti a „Tiszta udvar, virágos ház”
pályázatot. A Pénzügyi és településfejlesztési bizottság a kulturális bizottsággal együttműködve írja
ki a pályázatot.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és
szeretnének benevezni a versenyre
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: 2017. május 10.
 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 20-án a Falunapon kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető
honlapunkról /www.Vertesszolos.hu /, illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés.

A jelentkezési határidő: 2017. május 10.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
2017.
VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT

2017.
VÉRTESSZŐLŐS Önkormányzata
Képviselő-testületének
felhívása a falu lakosságához, közösségeihez
VÉRTESSZŐLŐS Önkormányzata Képviselő-testületének
felhívása a falu lakosságához, közösségeihez

A képviselő testület Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága által kiírt pályázat
A képviselő testület Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága által kiírt pályázat
elsődleges
célja acélja
lakókörnyezetünk
tétele,a alakótársak
lakótársak
és lakóközösségek
elsődleges
a lakókörnyezetünk szebbé
szebbé tétele,
és lakóközösségek
közreműködésével.
közreműködésével.
A virágosításra, környezetszépítésre felhívó pályázattal a célunk egy tisztább,

A virágosításra,
környezetszépítésre
a minőségének
célunk egy
rendezettebb, vendégváró
virágos faluképfelhívó
kialakítása,pályázattal
a falusi környezet
és a tisztább
rendezettebb,
vendégváró
kialakítása,
falusi környezet
minőségének és a
lakosság
közérzeténekvirágos
javítása a falukép
zöldfelületek
példamutatóakialakításával,
karbantartásával.
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
résztvevők
közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő munkájukkal
közös értékek védelmét, növelését.

A
javítják
falunk jó hírét, az itt élők életminőségét, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a
közös értékek védelmét, növelését.

Kik vehetnek részt a programban?
A versenyben vértesszőlősi lakóközösségek indulhatnak.
A közösségnek legalább 10 ingatlantulajdonos összefogásával kell létrejönnie. Nem kell
Kik vehetnek
résztingatlanoknak
a programban?
szomszédos
lenni, de egy jól behatárolt terület megjelölése szükséges.
A versenyben
vértesszőlősi
lakóközösségek
indulhatnak.
A választott képviselőnek
(utcafelelősnek)
kell beneveznie a pályázatra, a megadott
jelentkezési
lapon.
A
jelentkezési
lapot
alá
kell íratni
a pályázatban részt
legalább 10
A közösségnek legalább 10 ingatlantulajdonos
összefogásával
kell vevő
létrejönnie.
Nem kel
fővel.
szomszédos ingatlanoknak lenni, de egy jól behatárolt terület megjelölése szükséges.
A résztvevők legalább 75%-ának igazoltan részt kell vennie a házhoz menő szelektív
A választott
képviselőnek (utcafelelősnek) kell beneveznie a pályázatra, a megadot
hulladékgyűjtésben.
jelentkezési
lapon.
jelentkezési
lapot alá kell íratni a pályázatban részt vevő legalább 10
A pályázatokAelbírálása,
értékelése
fővel. A benyújtott pályázatokat a Tiszta Udvar Virágos Ház pályázatot elbíráló bizottság fogja
értékelni.legalább
A helyszíni75%-ának
szemle megtartása
legalább
2 alkalommal
történik,
előzetes egyeztetés
A résztvevők
igazoltan
részt
kell vennie
a házhoz
menő szelektív
után.

hulladékgyűjtésben.
A pályázatok
elbírálása, értékelése
A „VÉRTESSZŐLŐS
VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2017” cím:
A benyújtott pályázatokat a Tiszta Udvar Virágos Ház pályázatot elbíráló bizottság fogja
utánlegalább
a legtöbb
pontot gyűjtőtörténik,
pályázat előzetes
nyeri el egyeztetés
a
értékelni.AABizottság
helyszínihelyszíni
szemle értékelése
megtartása
2 alkalommal
„VÉRTESSZŐLŐS
VIRÁGOS
UTCÁJA/
UTCARÉSZE2017”
címet.
után.
A „VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2017” cím:
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A Bizottság helyszíni értékelése után a legtöbb pontot gyűjtő pályázat nyeri el a
„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE- 2017” címet.

Óvodai hírek
Illyés Gyula: csöpög a hólé
Cseppre csepp, csöpög a hólé
sűrűn már az ereszen,
gyöngyfüggöny leng a ház hosszán,
hajladozik fényesen.
Minden ház egy tündérkastély,
csupa ékszer, csupa disz,
gyémántos a kazal, boglya,
még a kutya óla is.
Elérkezett február a jégbontó hava, s men�nyire várjuk, végezze munkáját, mert jégből, hidegből volt részünk bőven. A hónap
második napján figyeltük napos, vagy
borongós nap köszönt ránk, s ki-ki kedvére drukkolt a medvének, „Ki bújás, vagy
bebújás ez a gondom sose más”. No de
azért megtaláltuk a szépet is a zúzmarás
napokon. Minden csoportunkban lázasan
kutattuk a víz a jég titkát (hó nem mutatta
magát). Kísérletek, megfigyelések, ötletesebbnél ötletesebb megoldások születtek
arról, hogyan tudhatunk meg többet, és
többet a téli világról.

A hónapban tovább folytatódott Samu
műhely programunk. Most a télre jellemző
régmúltat idéző tevékenységekkel ismerkedhettek a gyerekek. Felidéztük a fonó
hangulatát, szőttünk, fontunk jó szövő és
takácsmesterként. A műhelynapok pozitív
hatása az új ismeret, tapasztalatgyűjtésen
túl az a jó hangulat, mely a négy csoportból (foglalkozásonként más- más gyermekek) összeverbuválódott gyerekeket és a
mindig más-más pedagóguspárral való
együttmunkálkodást jellemzi. Eredményeként megszületik, az a bővülő, színesedő
közösségi kapcsolati háló mely elengedhetetlen szükségletünk (talán ha nem az
egyik legfontosabb) e rohanó világban.

Februárban megkezdődtek a Manó Tanoda foglalkozásai is. Évek óta az iskolával
közösen megvalósuló programunk, az
iskolába készülő gyermekeink számára.
Az iskolai és óvodai nevelőtestület egyetért
abban,hogy ez a program sorozat nagyon
nagy értéket képvisel . A leendő iskolások
és a tanító nénik heti rendszerességgel
találkozhatnak , hogy mire eljön a szeptember, már ismerősként köszönthessék
egymást. Az első foglalkozásokat még a
két programvezető óvó néni irányítja (Borbélyné Paxy Erika; Seregélyes Erzsébet)
majd azt a tanítókkal (Iványi Beáta; Szabó

Mária) közösen végzik s végezetül már a
tanító nénik maguk maradnak együtt leendő nebulóikkal. A foglalkozásokon sok-sok
játék, feladat vár a gyerekekre, csupa olyan
tevékenység melyek során tovább mélyülnek a sikeres iskolakezdéshez, tanuláshoz
szükséges képességeik. A Manó-Tanoda
programsorozat tapasztalataink szerint
megkönnyíti gyermekink számára az óvodából iskolába való átmenetet.
Februárra esett az Önkormányzat Közmeghallgatása is. Nagy várakozással mentünk a Közösségi Házba, hogy a község lakóival együtt örülhessünk a bejelentésnek,
miszerint már valóban kézzelfogható közelségbe került az ÚJ ÓVODA építésének projektje.(A község „hangja” azonban másról
szólt….) No de nem kesergünk, miért is
tennénk, ha olyan örömökben van részünk
nap, mint nap, mint pl.másnap délelőtt az
óvoda folyosóján a bölcsődei csoportból messzire hangzó furulyaszó hallatán.
Gyöngyike kisgyermeknevelőnk zenedéjéből az Ő, és bölcsisei csöpp kezében lévő
furulyáikból, szólaltak fel a vidám hangok.
Lassan február végéhez közeledünk, s mikor e sorokat papírra vetem, még javában
készülődünk az óvodai farsangi bálra, de
mire a Hírmondó kedves olvasóink kezébe
kerül, már reményeink szerint sikeresen el
is égettük a telet.

Az intézmény dolgozói nevében kívánok
minden kedves olvasónknak örömteli
TAVASZT VÁRÓ SZÉP NAPOKAT
Zsidek Judit
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PAPÍRGYŰJTÉS
2017.
március 6–március 9.
Papír- és kupakgyűjtés
az óvodában és
a bölcsődében!
Kérjük, hogy az összekötözött
újságot és egyéb papírt, kupakot
8-16 óráig szíveskedjenek behozni
az intézménybe!

Köszönjük!

Idősek Klubja dolgozói névnapjuk
alkalmából VERONIKA, ZSUZSANNA
klubtagjait köszöntötték

Neveket sorolva fut tova az év,
Minden napra jut neki egy-két keresztnév,
A mai nap a te neved került éppen sorra,
„Sok boldog névnapot!” – suttogja az óra.

Gyógyászati pedikűr
Professzionális spray-system technológiával!
GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•
•

3TO-Spange /Benőtt lábköröm kezelése MŰTÉT NÉLKÜL!/
Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Szemölcs és tyúkszem kezelése
Körömprotézis készítése
Körömszabályozás COMBIped és Podofix aktiv spange technológiával

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz kéziratát. Ezen a napon
nemzeti hagyományainkra, kulturális
örökségeinkre, nemzetünk nagyjaira,
szellemi értékeinkre emlékezünk. Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk erről.
Iskolánk alsós tanulói a Közösségi Házban
egy gyerekelőadást tekinthettek meg felvidéki előadóművészek szereplésével, akik
a Kukorica Jancsi adaptációját különleges
feldolgozásban adták elő. Továbbá az alsós diákok vetélkedővel mérték össze tudásukat: totó, szóalkotás, puzzle, kiegészítős feladatok. A győztes csapat tagjai: Kiss
Tamara 1., Kis Patrik 2., Bogdán Letti 3. és
Mozsár Dorina 4. osztályos tanulók.
A felsős osztályok egy-egy csapatot delegáltak a vetélkedőre, ahol a tanulók ös�szemérhették tudásukat, ügyességüket és
bátorságukat, hiszen az utolsó fordulóban
kockázatvállalásra is szükség volt! Az első
körökben a versenyzők különböző feladatokban gyűjtöttek pontokat: megismerkedtek a hungarikumokkal, csacsi-pacsi szókapcsolatokat alkottak, ismerős és híres
magyarokat ismertek fel, totót töltöttek.
Az utolsó körben aztán megmérettetett az

egyes csapatok bátorsága is. Itt az eddig
megszerzett pontjaikkal licitálhattak a kérdésekre – és bátorságuk arányában megsokszorozhatták azokat. Az utolsó körben
aztán a jól hajrázó 6. osztályosok megelőzték a végig vezető, és rendkívül jól játszó
7-esek csapatát.
A nyertes 6. osztályos csapat: Fábián
Mónika, Kovács Réka, Nagy Lilien, Tóth
Fanni, Gerecs Attila és Albert Szabolcs.
Gratulálunk a győzteseknek!
Krajczárné Száraz Erzsébet
Szűcs Imre

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes, fekélyes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b
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GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE?
Egy sport, amely megtanít önmagad és mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra, becsületes munkára
és tisztességre. Ezen felül művészet, egy életfilozófia.
A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a gyermek
jól érzi magát, megszereti a mozgást és a sportot, valamint
ezek mellett fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége,
mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont, hogy mindeközben edződik a teste és a lelke.

Korhatártól függetlenül csatlakozz hozzánk minden hétfőn és szerdán 17.30 órától 19.00 óráig a
Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár István 2dan

Itt a farsang!
Február 10-én rendeztük az iskolai jelmezbált a Közösségi Házban.
Az alsós diákok nagyon izgatottan várták, hogy végre bemutathassák a produkciókat, melyekre hetek óta készültek.
Az osztályok versenyét a másodikosok
nyerték, akik a népszerű Ho-ho-ho horgász című rajzfilm figuráit jelenítették
meg a színpadon. A második helyre az
első osztály került, akik a Santa Maria
című slágerre táncoltak. A 3. helyet a
harmadikosok Zootropolis című előadása érdemelte ki, míg a negyedikesek Hair
című száma végzett a negyedik helyen.
Az egyéni verseny ismét bővelkedett ötletes maskarákban: megjelent a színpadon többek között pár Jedi harcos, kalóz, táncosnő, tündér és boszorka, egy
fej nélküli ember, a Rubik kocka, egy
pók, a Lecsó című rajzfilmből Linguini, a
mesterszakács, egy hatalmas pók és végül egy fába szorult féreg. Ez utóbbi két
produkció érdemelte ki ötletességével és
12

látványosságával a megosztott első helyezést. (Bánóczki Natália és Smudla Róbert) A második helyen az elveszett fejű
ember és a szakács végeztek (Fazekas
Richárd és Dines Leon), a harmadikon
egy denevér és a Rubik kocka (Szabó
Bora és Kutenics Gábor). Ezután következett a tombola-sorsolás.
A felsősök bálja a nyolcadikosok Palotás táncával kezdődött, majd az osztályok
bemutatták zenés-táncos darabjaikat. Itt a
győzelmet a 7. osztályosok érdemelték ki,
akik a sötétben világító ruhadarabokban
táncoltak. A hatodikosok a Can’t stop the
feeling c. számra egy szupermarketbe kalauzolták a nézőket. A 3. helyezést az 5.
osztályosok Hip Hop Barbie produkciója
érdemelte ki. Versenyen kívül indult a tanárok csapata: egy Abba slágerre mutatták
be hatalmas sikert arató produkciójukat.
A rendezvényt itt is a tombolahúzás zárta.
A farsang idén is nagyon jól sikerült, köszönjük a pedagógusok és a Szülői Munkaközösség munkáját.
Szűcs Imre
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Közérdekű információk
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket!
Kérjük, a rendelések zavartalan lebonyolítása érdekében, a rendelés ideje alatt a
háziorvost, csak sürgős címjelentés esetén hívják telefonon. Telefonos konzultáció,
a rendelés utolsó fél órájában lehetséges.
Megértésüket köszönjük!

Önök figyelmét, hogy az előírt – gyermekük
fejlődését figyelemmel kísérő –, évenkénti
szűrővizsgálatok megvalósítása továbbra
is akár személyes, akár telefonos időpont
egyeztetése alapján történik. Bejelentkezés: 06-34/787-292, mobil: 06-30/3317696, e-mail: vedono@vertesszolos.hu
Jónás Eszter védőnő

Dr. Kaizer László, háziorvos

Tisztelt Szülők!

Véradás!

Szigorították a gyermekvédelmi törvényt!
A védőnői ellátás visszautasítása jogi következményekkel jár. 2017. január 1-je óta
gyámhatósági eljárás indulhat az ellen a
szülő ellen, aki nem viszi el a gyermeket a
kötelező orvosi, illetve védőnői vizsgálatra, szűrésre. Ezúton szeretném felhívni az

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt véradásunkon március 17én pénteken, a Közösségi Házban 15-18
óráig. Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük.Személyi igazolványát,
TAJ kártyáját kérjük, hozza magával.
Magyar Vöröskereszt

„REFO 500”
1517-2017
1517 október 31-én egy ágostonrendi szerzetes, Luther Márton hittani vitára hívott egy domokosrendi szerzetest, Tetzel Jánost. A vita elmaradt,
mert a kihívott fél előző éjszaka eltávozott Wittenberg városából. A vártemplom kapujára kiszegezett 95 tétel nyomtatott formában napok alatt
bejárta Németország városait.
Így kezdődött.
Egy esztendőn keresztül erre – a reformáció útnak indulására emlékezik a
protestáns (az evangélikus és a református) keresztyénség. De nemcsak ők:
Ferenc pápa a svéd evangélikus érsekkel együtt vett részt 2016. október 31én a lundi székesegyházban (Svédország) az emlékév megnyitásán. Emlékezetes beszédében Luther Mártont bölcs és bátor embernek nevezte.
A „REFO 500” rendezvényeihez csatlakozva, a vértesszőlősi református
egyházközségben három nagyböjti estére hívjuk az érdeklődőket.

2017. március 22. szerda 18.00 óra: A reformáció múltja
Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja Fogyasztóit, hogy elindult online ügyfélkapcsolata.
Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán néhány kattintással biztonságosan
 rögzítheti mérőállását
 megtekintheti számláit, számlaegyenlegét
 bankkártyás fizetést indíthat
 számlamásolatot igényelhet
 időpontot foglalhat
 módosíthatja személyes adatait
 vagy akár e-számlára válthat!

Regisztráljon a https://edv.eforgalom.hu weboldalon és intézze ügyeit egyszerűbben,
kényelmesebben és gyorsabban!
Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?
Mostantól erre is megoldást kínálunk, és az ingyenesen letölthető applikációnk segítségével könnyedén
megtalálja legnépszerűbb alkalmazásainkat.

Mi volt a búcsúcédula? Mik voltak a vitatételek? Hogyan lett ebből a parányi
kezdeményezésből világmozgalom? Hitviták és vallásháborúk. Reformáció
– és restauráció. Építés, vagy rombolás? Egyházszakadás, vagy valódi megújulás?

2017. március 29. szerda 18.00 óra: A reformáció a jelenben
Elsorvadt, vagy kiteljesedett? Újabb ágak és újabb szakadások? Látványos
harcok, vagy rejtett küzdelmek? Egymás ellen, vagy egymást segítve? Lassú
sorvadás, vagy fejlődés? Lehangoló, vagy bíztató jelek?

2017. április 5. szerda 18.00 óra: A reformáció jövője
Van egyáltalán? Az egyháznak van jövője? Felekezetek külön, vagy felekezetek együtt? Több felekezet egymást segítve, vagy látványos újraegyesülés?
A hit megszűnik, vagy kiteljesedik? A három előadás megtartására sikerült
megnyernünk a Pápai Református Teológiai Akadémia egyháztörténeti tanszékének a nyugalmazott professzorát.

Az előadások helye:
Vértesszőlős, Gagarin u. 10. református gyülekezeti ház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi Református Egyházközség
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II. Vértesszőlősi Disznólkodás és Torosbál
– gondolatok a rendezvény körül
Közel sem volt olyan hideg ezen a reggelen, mint ahogy számítottunk rá. Mégis megborzongtam, mikor leküzdöttük
a 170 kilogrammos állatot a gyéren kivilágított udvaron. Pedig január utolsó
hétvégéje tényleg kedvezett nekünk!
A borzongás az elmúlásnak szól – de
csak egy pillanatig. Aztán felpörögnek
az események és a fogópálinka ízével a
szánkban elkezdődhet az ősi rítus!
A Tájház évtizedes emlékei biztos számos
ilyen alkalmat őriznek! Ennek a gondolatnak a fényében lát
neki a Pátria Faluközösségi
Egyesület
lelkes kis csapata
– kiegészülve polgármesterünk szakértelmével – a feldolgozásnak.
Perzselés,
tisztítás, darabolás,
szortírozás, darálás…
Hosszú-hosszú évek
falusi beidegződései
a kezekben. Közben
forró
hagymás-sült
vér reggelire, majd kupaktanács a kolbász
íze felett a gyorsan
elrohanó délelőttben!
Kicsit
lassulunk
csak le, mikor süléshez kezd a zsírszalonna, s kezd összeállni a
hurka tölteléke is…
Ez alatt már szorgoskodás kezdődik
az esti bál finomságai felett: betöltődik
a káposzta, sül a hús,
a kolbász, s aztán a
friss hurka is. Csupa
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Soha rosszabbat – kívánom magunknak
gondolatban, de közben köszönetet is
mondok mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, vagy résztvevője volt
ennek a hagyománynak, melyet évrőlévre próbálunk megőrizni a falu közösségének…
Török Csaba
elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

MEGHÍVÓ

Meghívó!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
ezúton is értesíti tagságát,
finomság, ügyes as�szonyok keze munkája – köszönet érte!
Végül aztán lassan
mégis elcsendesül a
környék: Az eszközök
tisztára
suvickolva
pihennek, várván a
következő alkalmat.
Elpihenünk mi is egy
kicsit, hogy este a
bálba újult erővel indulhassunk, hisz itt a
farsang, itt a jó disznótor ideje! Felrakva
az asztalra is immár
a sok finomság – még
egy kis tepertő is kerül! Nincs, mi megállítsa a vígasságot: a
jó ízek, tele gyomor
mellé finom helyi bor
ágyaz, s elkezdődik
a báli forgatag, mely
kifulladásig – világos
virradatig koptatja a
padlót, hogy aztán a
következő év új reményével csendes álomba térjen!

hogy éves közgyűlését
2017. március 18-án
szombaton 17.00 órai
kezdettel tartja Vértesszőlősön,
a Közösségi házban!
Tagtársaink megjelenésére
feltétlenül számítunk!

A Pátria Faluközösségi Egyesület
és a Vértesszőlősi Református Egyházközség tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára rendezett ünnepségre, melyet

2017. március 15-én
10.00 órakor
tartunk Vértesszőlősön, az Ady
Endre utcai parkban található emlékműnél!

Pátria Faluközösségi Egyesület
vezetősége

Tisztelt Vértesszőlősiek!
A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1%-t,
melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány
formájában.
Az elmúlt 2 évben az újonnan épülő óvodánkban egy közösségi sószoba
kialakítására fordítottuk a felajánlásokat (a nagyságrendileg 750.000 Ft az
óvoda számláján célirányosan elkülönítésre került).

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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Beszámoló a Turul-túráról

BAKANCS-túra

A VSE természetjáró szakosztálya 2017.
február 18-ára minden természetet, túrát, kirándulást kedvelő vértesszőlősi
lakos számára Turul-túrát szervezett.
A ködös, szombat reggelen 20 főnyi kis csapat indult útra a Tájház elől. A túrára indulók
között szinte minden korosztály képviseltette magát. A Vörösmarty utcán végighaladva
hagytuk el falunkat, majd a Kovács hegy
alatt elhaladva a Csemetekert felé fordulva
értük el első pihenőhelyünket, az Aknatorony-kilátót. A hátizsákokból itt kerültek
elő az otthonról hozott finomságok, meleg
teák és finom „szőlőlevek”.Utunkat a Szelim-lyukhoz és a Turul szoborhoz folytattuk,
utóbbinál közös fényképkészítésre is sort
kerítettünk. Felkerestük a Vértes László barlangot és barangolásunk során megcsodáltuk a téli álmából lassacskán ébredő erdőt.
Közben vidám hangulatú csapatunk hazafelé vette az irányt és szinte észre sem vettük,
hogy a túravezetőnk – Bogár István – által
meghirdetett kb. 12 kilométerből 16 kilométer lett. A Gerecse 20 illetve 30 – amelyre áprilisban indulunk – már könnyen teljesíthető
lesz e kellemes túra után.
Mindenkinek gratulálunk a táv teljesítéséhez, váljék mindenki egészségére!
Természetjáró szakosztály

Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: ALCSÚTI ARBORÉTUM

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

Indulás: 2017. március 18. szombat 9,00
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. 8 km, időtartam: kb. 4 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
thtp://www.gyakorolj.hu/index

Túravezető:
Dr. Bogár István

Áprilisi túránk a GERECSE 10-20-30-50 teljesítménytúra lesz. A
túrára csak online nevezés lehetséges! Március 10-ig 20%-kal
kedvezményesebb áron!
http://www.gerecse50.hu//hirek/2017/01/11/iden-csak-online-nevezhetsz-a-gerecse-50turaira

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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FÖLD ÓRÁJA
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület felhívással fordul a község lakóihoz, hogy
csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz!
Csatlakozz a Föld Órájához, és vedd ki a részed az éghajlatváltozás elleni küzdelemből!
A WWF idén 10. alkalommal szervezi meg a világ legnagyobb civil önkéntes akcióját, a WWF
Föld Óráját, amikor arra kérjük a csatlakozókat, hogy március utolsó szombatján 1 órára
kapcsolják le a világítást otthonukban.

2017. március 25. szombat 20,30h
EGY ÓRA A FÖLDÉRT, ÉS AZ ÉLETEDÉRT!

Tekerjünk mi egy órát, és ne a villanyórád!
A Földnek szentelt 60 perc célja nemcsak az, hogy otthonainkban és településeinken szimbolikusan kialudjanak a
fények, hanem hogy az emberiség tudatára ébredjen, hogy a fenntartható jövő megteremtése és bolygónk
állapotának megóvása mindannyiunk felelőssége.

Csökkentsd villanyszámla és egészségügyi költségeidet!
Növeld kondíciódat, tégy az egészségedért is!
Program: 20,30-21,30 – egy óra kerékpáros teker(g)és a faluban, a falu körül
20,15 – Gyülekező a Tájháznál
Tájház-Jókai-József-Sport-kerékpárút
Tatabánya
felé-„Ker-Est-kör”-vissza
Útvonal:
Vértesszőlős-Valusek-Templom-Tájház-Templom alsó út-forduló-felső út-Ady-Homoki dűlőSólyom-Domb-Vértes-Vértes L.park
A meredekebb szakaszokon (gyalogosan bicajt tolók!), élesebb kanyarokban is óvatosan
közlekedjünk! Figyeljünk egymásra!
21-21,30 – érkezés a Vértes László parkba: forralt bor, tea, gyerekeknek csokoládé

Gyere velünk tekerni, hogy a villanyórád ne tekerjen!

http://www.foldoraja.hu/index.

Jöjjenek kicsik és nagyok, ne hagyják otthon barátaikat, szomszédaikat se!
FONTOS! Biztonságos, közlekedésre alkalmas kerékpárral jöjjenek, megfelelő első-hátsó
világítással, esetleg plusz világításokkal is ellátva, valamint láthatósági („kukás”) mellényben,
(vagy + fényvisszaverő csíkokkal). Lényeg, hogy jól lássunk, és jól látszódjunk!
Fejvédő/kerékpáros sisak viselését javasoljuk! Minden résztvevő saját felelősségre vesz részt a
kerekezésen. Az időjárásnak megfelelően öltözzünk! Esőnap nincs!
A FÖLD ÓRÁJA –EGY ÓRÁS KERÉKPÁROS TEKER(G)ÉS 2017. március 25-én, szombaton 20,30-kor indul a
Tájháztól, a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület kezdeményezéseként.
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