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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. szeptember, XXV. évfolyam, 9. szám

Szüretünnep

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a 2019. szeptember 21-én
14.00 órakor kezdődő hagyományos SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
PROGRAM:
Fellépnek a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes és az iskola
Ogyevacska néptánccsoportja, a Vértesszőlősi Férfi Dalkör, fogadjuk a szőlőkből leérkező szüretelőket a feldíszített koszorúkkal. A hegybíró jelentése,
köszöntés. 14.45 óra: szüreti felvonulás indulása. Tervezett útvonal: Tájház
– Templom utca – Valusek utca – Petőfi utca – Akácfa utca - Ady Endre utca –
Tájház – Jókai utca, Jenei cukrászda.

A SZÜRETI BÁL 19.00 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat!
Zenél: a szomori „Szomorer Jungs” zenekar A bál idején büfé üzemel! A bálra
jegyek elővételben 1500 forintért kaphatók a Közösségi Házban szeptember
9-től 20-ig nyitvatartási időben, valamint a helyszínen – a maradék helyek
függvényében – 2000 forintért.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vértesszőlős Önkormányzata

Tájékoztató
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjára kitűzött
általános választásával kapcsolatban
A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki. E választás keretében kerül sor a polgármester, az
önkormányzati képviselők és a megyei közgyűlés tagjainak választására.
A választásokkal kapcsolatos szabályok alábbi összefoglalásával szeretnénk a választópolgároknak segítséget nyújtani:
A választópolgárok által benyújtható, névjegyzéket érintő kérelmek:
(A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárokra vonatkozó szabályok kerülnek ismertetésre.)
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
A választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének (fogyatékossággal élő választópolgárok segítése)
c) személyes adatai kiadása megtiltásának (ebben az esetben a jelöltek részére az adatok nem
adhatók ki) bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
Kérelem benyújtásának szabályai:
A kérelmet
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a
lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be a választópolgár.
A (nem elektronikus azonosítással benyújtott) kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár:
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.
Az elektronikus azonosítással benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár:
a) nevét,
b) személyi azonosítóját.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (Mozgóurna iránti kérelem, átjelentkezési
kérelem)
A kérelmet az a választási iroda bírálja el, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár
szerepel.
ÁTJELENTKEZÉS
Átjelentkezni az állandó lakóhely szerinti szavazókörből a tartózkodási hely (ideiglenes lakcím)
szerinti település szavazókörébe lehet, az alábbi feltételek esetén. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. 06. 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13. napjáig tart. A kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
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Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár:
a) nevét
b) születési nevét
c) születési helyét
d) személyi azonosítóját
e) tartózkodási helyének címét
Átjelentkezési kérelem visszavonása:
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 9-én 16 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16 óráig
A levélben benyújtott kérelemnek (átjelentkezés, vagy annak visszavonása esetén is) a kérelem
benyújtására meghatározott határidőben kell beérkeznie a választási irodába.
MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelmet:
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én
16 óráig (a levélnek is meg kell érkeznie eddig a HVI-hez!!)
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16 óráig,
vagy
ac) október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton október
13-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével október 13-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a
magyarországi lakcímétől eltér, valamint
b) a mozgóurna-igénylés okát.
A levélben benyújtott kérelemnek a kérelem benyújtására meghatározott határidőben kell beérkeznie a választási irodába.
Jelölés
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a, azaz
legalább 28 választópolgár érvényesen jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a, azaz legalább 83
választópolgár érvényesen jelöltnek ajánlott.
Ajánlás, ajánlások gyűjtése
Jelöltet ajánlani csak a Vértesszőlősi Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal ellátott
ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet nem csak a jelölt, hanem az általa, vagy a jelölő szervezet által
megbízott személy is aláírathatja a választópolgárokkal.
Az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség, 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig.
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Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt
esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az
esetben is elengedhetetlen feltétel.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel, tehát
NEM LEHET AJÁNLÁST GYŰJTENI:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a fenti b) és c) pont szerinti tilalom
sérelmét.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvéleménykutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra
hozni.
Szavazás
Szavazni a választópolgár az értesítőn szereplő szavazókör szavazatszámláló bizottsága előtt, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén mozgóurna igénybevételével tud. Vértesszőlős község területén három szavazókör működik (001., 002. és 003. számú), mindhárom
a Vértesszőlősi Általános Iskolában (Templom u. 41.). Szavazni október 13-án (vasárnap) 6.00
órától 19.00 óráig lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, a jelölt neve melletti,
illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Külön szavazólap szolgál majd a polgármester –, egyéni listás képviselő –, illetve a megyei közgyűlés tagjainak választására. (Továbbá, amennyiben a nemzetiségi választás megtartásra kerül,
a nemzetiségi jelöltekre is.) A polgármester-választás szavazólapján egy jelöltre lehet szavazni.
Az egyéni listás képviselők választására szolgáló szavazólapon legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni.
A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat.

Sorsolás
A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A sorsolást a HVB 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el.

A választás eredményének megállapítása
A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok állítják ki a szavazóköri eredményeket tartalmazó jegyzőkönyveket.
A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás képviselő-választás szavazóköri eredményeit és megállapítja a választás eredményét.
A megyei önkormányzati képviselők választásának eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig a területi
választási irodához szállítja, a megyei önkormányzati képviselő-választás eredményét a területi
választási bizottság állapítja majd meg.
Polgármester a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt lesz. Az egyéni listán képviselők azok a
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint (6) a legtöbb érvényes szavazatot
kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az – utolsó helyen - egyenlő számú
szavazatot elért képviselő-jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Ha az egyéni listán képviselői mandátumot szerzett jelöltet polgármesternek (is) megválasztották,
az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Ha két vagy több polgármesterjelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot kapott, időközi választást
kell kitűzni.

Választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység:
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

Jogorvoslat
A helyi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a
kompenzációs listás vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

Az egyéni listás – és polgármesterjelölt bejelentése
A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a
nyilvántartásba vételre illetékes, Vértesszőlősi Helyi Választási Bizottságnál.
Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a Vértesszőlősi Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.
Az egyéni listás – és polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás – és polgármesterjelöltet a Vértesszőlősi Helyi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon
– veszi nyilvántartásba.
A HVB határozatai az önkormányzat honlapján (polgármesteri hivatal/önkormányzati választás
2019./Helyi Választási Bizottság határozatai) közzétételre kerülnek.
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A területi választási bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a megyei önkormányzati választáshoz kapcsolódik,
b) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a HVB hatáskörébe és az elkövetés helye a területi választási bizottság illetékességi területén (Komárom-Esztergom megye) található,
c) a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.
Nemzetiségi választás
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását szintén október 13. napjára tűzte ki. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki
kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 25 főt eléri.
Fentiek alapján Vértesszőlős községben a nemzetiségi választás a német, roma és szlovák nemzetiségek esetében kitűzésre került. A nemzetiségi választások azonban csak abban az esetben
kerülnek megtartásra, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma
(Vértesszőlősön 3 fő). A választás kitűzésekor a német nemzetiség esetében 0, a roma nemzetiség
esetében 1, a szlovák nemzetiség esetében 38 nemzetiségi választópolgár szerepelt a központi
névjegyzékben. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki
legkésőbb szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
További kérdés esetén forduljanak bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz.
			
Dr. Lázár Gabriella
HVI vezetője

Falunapi mulatságok
augusztus 24-én
Az időjárás ismét kedvezett a Vértes�szőlősi Falunap jókedvű résztvevőinek
és látogatóinak. A hagyományos programelemek megtartásával, de új színfoltokkal is bővült a rendezvény programja.
Reggel a programsorozat a Vértesszőlősi
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesülete horgászversenyével kezdődött. A délelőtt hagyományos programja, a főzőverseny, melyen immár 10 csapat vett részt.
A győztes a Kurucsai család csapata lett.
Délután fellépett a méltán népszerű hazai
mazsorett csoport a Tatai Lövészdandár
Fúvós zenekarának kíséretében, a vértesszőlősi Férfi Dalkör és az Aszúszemek
Néptánc Egyesület is megérdemelt nagy
sikerrel. Gyermekeknek szólt a Bergengóc
Zenegóc zenés műsora, óriás ugrálóvár, és
népi játszópark is szórakoztatta a fiatalokat. Mentőautóba, és az Agostyáni Önkéntes tűzoltók szerkocsijába is beszállhattak

a gyerekek. Ők a forróságot is csillapították, egy kis porlasztott sugárral. Itt egy kicsit felfrissülhetett, aki akart. Volt habparti
is a focipályán a Tatai AC és a hazai labdarúgó csapat mérkőzése után (melyet
megnyertünk). A napsütéses melegnek
megfelelően a Ritmo de Conga show négy
csinos táncosnője varázsolt egy picit Riói
hangulatot. Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke
átadta a Megyezászlót Nagy Csaba polgármesternek. Polgármesterünk, valamint
Bencsik János országgyűlési képviselő és
Popovics György átadta, Török Csabának
a díszpolgári kitüntetést, és Rakó Lászlónak a Vértesszőlősért Emlékplakettet.
Ezután a Tiszta Udvar Virágos Ház mozgalom résztvevőinek plakettek kerültek átadásra. Este kis késéssel kezdődött Vastag Csaba kiszenekaros koncertje, melyet
a szokásos tűzijáték követett, majd diszkóval zárult a nap.

Tájékoztatás
Tisztelt vértesszőlősi polgárok!

A kezdeményező, Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
– a Pátria Faluközösségi Egyesület és az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub közreműködésével –,

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

szervez a polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek
részvételével a Közösségi Ház nagytermében.
A rendezvény célja, hogy településünk lakói megismerhessek a jelölteket,
azok programját, és kérdéseket tehessenek fel nekik.

A fórum időpontja: 2019. október 2. szerda 18.00 óra
Biczó Sándor elnök – Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
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További képek az eseményről
a következő oldalakon.
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat – visszatekintő
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2007 óta működik. Azzal a célzott tevékenységgel jött létre,
hogy falu szlovák nemzetiségi életét
segítse. Érdekképviseletet vállal a helyi civil szervezetekkel, a helyi önkormányzattal, a Közösségi Házzal, Óvodával, Általános Iskolával és a közös
programjaink során segítjük egymás
munkáját.
Évente részt veszünk a falu képviseletében
az Országos Szlovák Napokon. Népszerűsítjük és támogatjuk mind a helyi óvodai és
iskolai nemzetiségi nyelv oktatását. Gyermek néptánccsoportok (ovi, iskola) szlovákul szerepelnek a faluközösség és tágabb
környezetünkben. Meghatározó jelentőséggel bír a hagyományőrző tevékeny-

ségünk, hiszen nemzetiségi kultúránkat
a szlovák népi hagyományok ápolásával
őrizzük meg, ezért munkánk átöleli az iskolai nevelést, oktatást, művelődést, népviseletet, a szlovákság életfordulóit, hitéletet, a
falu rendezvényeit, bevonjuk a fiatalokat a
feladatok megvalósításába.
Két éve nagy megbecsüléssel ünnepeltük a Zimozeleny asszonykórus 25. évfordulóját, akik folyamatosan képviselték
községünket nemcsak helyben, belföldön, de Szlovákiában is, akik két ezüst és
kilenc aranyfokozatú minősítéssel büszkélkedhettek. Sajnos az énekkar azóta
megszűnt, sokan elhunytak, vagy koruknál fogva már nem tudnak részt venni az
énekkari próbákon.
Önkormányzatunk besegít a Tájház élhetővé tételébe, látogatóknak is megtekint-

hető, itt rendezzük a Tájházak napját, karácsonyt, Mihály napot, szüreti felvonulást,
disznóölést stb.
A helyi hagyományőrző munkánk szerves egységet alkot a régiós programokkal is, hiszen szoros együttműködésben
tevékenykedünk a környező szlovák önkormányzatokkal is. Régiós programjaink
közé tartozik pl. a hagyományos tollfosztás, húsvétolás. Az őszi találkozók lehetővé
teszik a környező községek szlovák nyelvet
tanuló iskolásainak a nyelvgyakorlást. Továbbá fontos számunkra a testvérkapcsolatok ápolása. Kapcsolatunk a szlovákiai
Udvard községgel jól működő, nemcsak a
gyerekekkel, hanem a felnőttekkel is szervezünk programokat. (pl. nyugdíjas olimpia, kirándulások, diákolimpia, látogatások
egymás iskoláiban, bálok stb.)

Önkormányzatunknak a faluközösség
életében betöltött szerepe azért fontos,
mert a tárgyi és szellemi kultúra megszűnőben van, ezért a néphagyományok
továbbadása és ápolása nagy feladatot
jelent, a hagyományőrzés, a népi kultúra,
a nemzetiségi értékeink megbecsülése
érdekében.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök

Közmeghallgatás
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatása 2019. szeptember 26-án 17 órai kezdettel
a Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Bírám az Isten,
avagy Dániel története vértesszőlősi református hittantábor módra
2019. augusztus 12-16 között ismét
elstartolt a refi tábor a Vértesszőlősi
Református Missziói Egyházközség
Gagarin utcai gyülekezeti házában,
ahol 20 lelkes kisgyermek várta a hét
témáját.
A legtöbben nem először jöttek, azonban
voltak olyanok is, akik első ízben lépték át a
ház ajtaját. A nagyobbak az első pillanattól
kezdve segítettek az újonnan érkezőknek,
hogy minél gördülékenyebben be tudjanak
illeszkedni. Az újoncok pedig minden előítéletet félre dobva igyekeztek teljes jogú
csapattaggá válni. Az első közös reggelit
követően már az összes táborlakó egy csapatként hallgatta a napi történeteket.
Egy nagyon határozott, karakán fickó lett
az idei hittantábor fő alakja, akit Dániel prófétának hívnak. Az ő babiloni fogságban
eltöltött életéveit vették számba a gyermekek, történetekbe foglalva az életút rögös
állomásait, kiemelkedő pillanatait. Dániel a
négy „nagy” próféta egyike, a nevét viselő könyv központi alakja. Jeruzsálem első
ostroma után hurcolták babiloni fogságba.
Ifjan tanújelét adta bölcs ítélőképességének, majd három társával együtt királyi

szolgálatra képezték ki, s Nabukodonozor
(Nebukadneccar) király magas állásba
helyezte. A három társ is tanúbizonyságot
tett bátorságáról, amikor a király tüzes kemencébe vetette őket, mert nem imádták
az általa készíttetett aranyszobrot. De igazán Dániel állhatatos hite mutatta meg a
gyermekeknek, hogy milyen erőt képvisel
a hittel telt szív. Dániel ugyanis istenhite
segítségével megfejtette a király jósálmát,
aki ezért bizalmasává fogadta, és nevét
Baltazárra változtatta. Később Nabukodonozor fiának, az új királynak is bizonyságot tett hitéről, hiszen értelmezte számára
azt a csodaírást, amelyet más nem tudott
megfejteni, mivel Isten lelke lakozott benne,
kiváló szellem, értelem és bölcsesség rejtezett elméjében. Végül a 70 éves fogságban
eltöltött évek ideje alatt a harmadik, Dániel
számára meghatározó uralkodó a méd Dariusnak is bebizonyította, hogy méltó államférfi, aki Isten segítségével még az oroszlánok verméből is szabadon távozhat.
Papp Laci bácsi (a lelkész) minden nap
valami újabb sztorival állt elő, könnyen, lazán, közérthetően mesélt a töretlen hit erejéről, Dániel megpróbáltatásairól. Viccesen
mesélt komoly dolgokról, s a gyerekek it-

ták szavait, kacagtak az előadásmódon.
A lényeg azonban átment, hiszen kicsik
és nagyok is tudták mindig, hogy hol tart
éppen a történet, kik a szereplők, miért
fontosabbak bizonyos mondatok a többinél. Egyszerűen megszerettette Dánielt a
gyerekekkel. Kézzel fogható közelségbe
helyezte a távoli időt, és helyet, a furcsa
neveket, és megfoghatatlan történeteket.
A történetek előtti vagy utáni énekszó pedig mindig segített abban, hogy a bensőségesség megmaradjon.
A konyhában, az udvaron jóllehet egyremásra folytak az előkészületek, szorgos
kezek segítettek hol reggelire, hol ebédre
terítve. Ismét önkéntes munkával támogatták a tábort azok a szülők, nagyszülők,
dédszülők, akik napoként jöttek vigyázni,
óvni a kicsiket és kicsit nagyobbakat (Kíra
néni, Jutka néni, Reni néni, Vera néni, Évi
néni). Rózsika néni pedig a tőle megszokott módon igyekezett a témához illeszteni kézműves foglalkozásokat. Sokan természetbeni segítséggel, süteményekkel,
dinnyével, fagyival, pogácsával, pizzával,
és sorolhatnám, hogy mennyi mindennel
járultak hozzá a tábor lebonyolításához.

A programok végeláthatatlan kavalkádjában pedig minden nap kaptak feladatot a
gyerekek. Hangszereket készítettek, sóliszt gyurmáztak, bálvány szobrot alkottak
újra hasznosított anyagokból, tábori pólót
festettek, dekoráltak, amit aláírattak társaikkal. De kirándultak is, hiszen egy egész
napot töltöttek az almásfüzitői római táborban, ahová helyközi busszal, vonattal érkeztek – nagy kaland volt minden gyermeknek. A hét végére még arra is maradt idő,
hogy egy kis előadással kedveskedjenek a
szülők legnagyobb örömére.
S az udvar? Maga volt a lehetőségek
tárháza. A pincében bandáztak a nagyok,
a ház kisszobájában dumáltak azok, akik
egy kis csendre vágytak. A hátsó kertben
rugták a labdát, vagy fürödtek a medencében, a homokozó megtelt a kreatív építőkkel, a garázs, a lépcső, a járda pedig
mindenki mással, egészen a 3 évestől a 14
évesig. Tele volt a ház gyerekzsivajjal, sírással, nevetéssel, imával, szeretettel, tele
volt azzal a hittel, amelyben a jóreménység
összeölelkezik az állhatatos szeretettel...
természetesen Isten jelenvalóságában.
Bujdosné Pap Éva

Az iskola papírgyűjtése 2019. szeptember 16-án lesz
14.00–17.00 óráig a Tájháznál.
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Születésnap az idősek klubjában
Nagy örömünkre szolgált, hogy Vértesszőlős legidősebb lakóját, Ocskay
Rudolfnét köszönthettük 108. születésnapja alkalmából augusztus 13-án, Nagy
Csaba polgármester úrral az idősek
klubjában.

A nyári szünet hónapjai
sem teltek tétlenül az
Aszúszemek
Néptánc
Egyesület háza táján.
A júniusban megtartott
évadzáró rendezvényünkön a tánccsoport bemutatta a legújabb koreográfiáját, majd éjfélig tartó
táncházat szerveztünk.

Mint később megtudtuk, Annus néni is izgatottan várta ezt a napot, gondolataiban
is sokat készülődött. Klubtagjaink, Busch
Józsefné verssel, Sóki Józsefné pedig
dalcsokorral köszöntötte az ünnepeltet.
Az ünnepi torta átadásakor mindenki közösen énekelte Halász Judit: Boldog születésnapot című közkedvelt énekét. A gyertyák
elfújását követően Annus néni boldogan
koccintott a pohár pezsgővel és hozzátette: „Jövőre találkozunk!” Köszönet a Jenei
Kávéház és Cukrászdának a nagyon finom,
friss és mutatós tortáért!
Az ünneplést hosszas beszélgetés követte,
melyből megtudtuk, hogy Annus néni szereti a lángost, tócsit, fasírtot. Minden nap
rádiót hallgat, így követi az ország-világ
eseményeit. Előfordul, hogy ismert nóta
hallatán dudorászik, énekel. Így történt ez
a klubban is, Skrován Józsefnével dalra
fakadtak. Sirem pole hruske sztoji, azaz
Széles mezőben áll egy körtefa. Csodálatos volt hallani! – Ez volt a mi ajándékunk
Annus nénitől. A közösség nevében kívánunk további nagyon jó erőt, egészséget
és boldog életet!
Idősek Klubja dolgozói

„Amit szíved kíván, azt kívánjuk mi is néked,
öröm és boldogság kísérje majd minden lépted,
amerre jársz, virág nyíljon lábaid nyomán,
az évek múlnak, de ne vigyék el arcod mosolyát,
minden évben van egy szép, boldog nyári napod,
kísérjen ez egész évben, legyél mindig boldog,
nem ragozom, mit mondhatnék, bármi okos dolgot,
kívánunk hát szeretettel nagyon boldog születésnapot!”
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Az Aszúszemek nyári szünete

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából a Csoóri Sándor Alap pályázatán elnyert támogatásnak
köszönhetően a viselettárunk újabb elemmel gazdagodott. Ugyanennek a támogatásnak köszönhetően régi álmunkat sikerült megvalósítanunk, amely során nyári
tánctábort szervezhettünk.
A helyszín kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a táncpróbák mellett a néptánchoz – népzenéhez kötődő kulturális
rendezvényeken is részt tudjunk venni.
Így esett a választásunk Gyulára, ahol a
huszadik Kőrös-völgyi Sokadalom sokszínű programkínálatából válogathattunk, és
megismerhettük a város néhány történelmi
jelentőségű műemlékét is.

Július végén, immár harmadik alkalommal
szerveztük meg a balatoni hétvégét, amely
elsősorban a kikapcsolódásról, a közös főzöcskézésről, az éjszakákba nyúló beszélgetésekről szólt.
Hosszabb pihenőt követően az augusztusi Falunap előtt találkoztunk újra. Arra
vállalkoztunk, hogy megméretjük magunkat a főzőversenyen, ahol legnagyobb
örömünkre a csoport lángosa különdíjban
részesült. Külön köszönet Kutenics Marikának és Magyar Józsefné Mártinak, akik
ötletgazdaként és főszakácsként tüsténkedtek egész délelőtt. Délután bemutattuk
az előző évad koreográfiáját, amelynél a
színpad apró mérete tette próbára ügyességünket, kreativitásunkat.
Szeptembertől
új
tájegység új táncának
megismerését tervezzük. A próbáinkat továbbra is keddenként
a Közösségi Házban
tartjuk, este 19.00
órától. Buzdítunk minden tánchoz kedvet
érző falubélit, jöjjön
el, kapcsolódjon be
közösségünk életébe.
Az Egyesület szabályzata szerint az első
4 alkalommal mindezt
ingyen tehetik.
15

Samu nap
Ez úton szeretném megköszönni minden Samu napi önkéntes segítőnek, a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint a Tatabányai Múzeum Munkatársainak és Vértesszőlős Község Önkormányzatának a rengeteg
segítséget, hogy a rendezvény ismét nagy sikerrel zajlott le és ezzel is
öregbítettük Vértesszőlős hírnevét! 620 látogatót vonzott a rendezvény
az ország legkülönbözőbb részéről és ami nagy öröm, hogy sok vértesszőlősi család is részt vett a programunkon. Külön köszönet Kisné
Cseh Juliannának a Tatabányai Múzeum régész, főmúzeológusának a
programok összerállításáért és a Zofi rendezvényszervező K.F.T-nek
mint támogatónak!
Zoltánfi Zsuzsanna

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 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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