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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. október, XXV. évfolyam, 10. szám

A Vértesszőlősi Általános Iskola megemlékezést
tart 2019. október 22-én 12.00 órától
a Közösségi Házban!
Délután 17.00 órakor folytatódik az ünnepség
az '56-os emlékműnél!

Önkormányzati választások
2019. október 13.
Tisztelt Választópolgárok!
Az október 13-án tartandó önkormányzati választások kapcsán a szavazást érintő
fontosabb tudnivalókról szeretném Önöket tájékoztatni.
Október 13-án településünk lakói polgármestert, települési önkormányzati képviselőket, a
Komárom-Esztergom megyei közgyűlés tagjait, valamint szlovák és roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak, 5 évre.
A választópolgárok reggel 6.00 órától 19.00 óráig szavazhatnak a szavazókörökben, illetve – az arra jogosultak – mozgóurna igénybevételével. Településünkön három szavazókör működik, mindhárom a Vértesszőlősi Általános Iskola (Templom u. 41.) új épületében
található.
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta, hogy
lakcímük szerint melyik szavazókörbe tartoznak. Az értesítő felmutatása nem feltétele a szavazásnak, viszont segítséget nyújt a választópolgárnak és a szavazatszámláló bizottságnak
is. Ha azonban a választópolgár nem találja az értesítőjét, az egymás mellett található szavazókörök ajtajain láthatja majd, hogy a lakóhelye szerinti utca melyik szavazókörbe tartozik.
Feltétele viszont a szavazásnak, hogy a választópolgár a személyazonosságát és személyi azonosítóját (személyi szám) vagy lakcímét igazolja a szavazatszámláló bizottság
előtt, az alábbi okmányok valamelyikével. A személyazonosság igazolására a magyar hatóság által kiállított: kártya formátumú személyazonosító igazolvány, a régi típusú könyv
formátumú személyazonosító igazolvány, az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a
kártya formátumú vezetői engedély, az útlevél, vagy ideiglenes útlevél szolgál. A személyi
azonosító igazolására az erről szóló hatósági bizonyítvány, igazolás – ennek hiányában a
lakcímkártya szolgál. Lakcímét lakcímkártyával tudja igazolni a választópolgár.
Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük a szavazás napján, ezért feltétlenül szükséges, hogy a választópolgárok vizsgálják meg, hogy okmányaik érvényessége nem járt-e
le. Ez esetben ugyanis bármelyik járási hivatalban (okmányirodában) lehetősége van az
érvényes okmányok beszerzésére. E célból a választások hétvégéjén az okmányirodák
rendkívüli nyitva tartást biztosítanak, így szombaton, sőt még vasárnap is lehetőség van
az okmányok érvényesítésére. Lejárt érvényességű okmány esetén ugyanis a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítania a választópolgárt, akkor is, ha kétséget kizáróan ismeri személyazonosságát.
A választópolgárok külön-külön szavazólapot kapnak majd a polgármester, a vértesszőlősi önkormányzati képviselők és a megyei közgyűlés tagjainak választására.
Fentieken kívül a nemzetiségi választópolgárként is regisztrált és a nemzetiségi névjegyzékbe felvett választópolgárok (nemzetiségük szerint) szlovák vagy roma települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választanak majd településünkön.
A polgármester, a települési képviselő és a megyei közgyűlés tagjainak választására
fehér szavazólap és fehér boríték, míg a nemzetiségi képviselők választására zöld szavazólap és zöld boríték szolgál.
A választópolgárnak a szavazólap átvételekor a szavazóköri névjegyzéket alá kell írnia,
a nemzetiségi választópolgárnak ezen felül külön alá kell írnia majd a nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket is.
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A korábbi nemzetiségi választásoktól eltérő szabály, hogy a nemzetiségi képviselők választására nem lesz külön nemzetiségi szavazókör, a választópolgár a lakcíme szerinti
szavazókörben szavaz a nemzetiségi képviselőkre is.
Még egy fontos eltérés a nemzetiségi választás esetében, hogy minden szavazat érvénytelen lesz, ha a választópolgár a szavazólap borítékba helyezését követően a borítékot nem ragasztja le. Tehát a nemzetiségi választópolgárnak a zöld borítékot le kell
zárnia az urnába dobás előtt.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet. (X vagy +)
Szeretném továbbá tájékoztatni Önöket a helyi választásokat érintően a szavazólapon (a
helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben) szereplő jelöltekről és az adható
érvényes szavazatok számáról.

1.) Polgármesterjelöltek:
Markó Andrea 		

független jelölt 				

Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna független jelölt
Kutenics Kinga Katalin

független jelölt

Nagy Csaba			független jelölt
Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet!

2.) Vértesszőlősi települési önkormányzati képviselőjelöltek:
Vécsey Tamás		
Török Csaba		
Barta László		
Dr. Kondorosi László
Anderla Jenő Róbert
Ongrádi Róbert
Németh Ferenc
Kovács Enikő		
Bohács Péter Gyula
Dr. Pluhár Szilvia
Gombás Lajos		
Gerezdi Attila		
Magyar Márta		
Frecska Gáborné
Markó Andrea		
Salamon István

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Érvényesen szavazni maximum 6 jelöltre lehet. (Ha a választópolgár 6, vagy kevesebb,
mint 6 jelöltre szavaz, a szavazatok érvényesek, viszont, ha több, mint 6 jelöltre, akkor az
összes szavazat érvénytelen lesz.)
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3.) Szlovák nemzetiségi települési önkormányzati képviselőjelöltek:
Rohonczi Beáta

Deň Slovákov v Maďarsku

Magyarországi Szlovákok Országos Napja

(Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje)

Csanálosi László

(Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje)

Pappné Bedei Sarolta

(Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje)

Kutenics Szilvia

(Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje)

Érvényesen szavazni maximum 3 jelöltre lehet (Ha a választópolgár 3, vagy kevesebb,
mint 3 jelöltre szavaz, a szavazatok érvényesek, viszont ha több, mint 3 jelöltre, akkor az
összes szavazat érvénytelen lesz.)

4.) Roma nemzetiségi települési képviselőjelöltek:
Sztojka-Bihari Gusztáv 1981.
(„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltje)

Sztojka-Bihari Gusztáv 2000.

(„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltje)

Sztojka-Bihari Gusztáv József

(„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltje)

Érvényesen szavazni maximum 3 jelöltre lehet.

5.) A megyei közgyűlés tagjainak választására szolgáló szavazólapon
(párt)listák lesznek felsorolva, melyek közül érvényesen egy listára lehet szavazni.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be:

Idén a szlovákok regionális találkozóját
július 6-án Acsa községben rendezte az
Országos Szlovák Önkormányzat. Ezen
az úgynevezett közös ünnepen bemutatkoztak a hazánkban élő szlovák nemzetiségek, köztük Vértesszőlős is.
Acsát 1688-ban telepítették újra, amikor
Koháry István földesúr szlovák telepeseket
hívott az elnéptelenedett területre, a falu újjáéledt. Ma már a nyelvet csak az idősebb
generáció használja, a település szlovák
jellege azonban máig megmaradt. A meghívott vendégek ökumenikus áhítaton vehettek részt az evangélikus templomban.
Az ünnepi beszédek után díjakat adtak
át a nemzetiségekért tevékenykedőknek,
láthattuk a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete regionális központjainak
gálaprogramját, népdalokat, néptáncokat,
könyvbemutatót, népviseleti bemutatót,
táncházat. Nagyon izgalmas volt a népművészeti és gasztronómiai bemutató, fotóki-

állítás a Prónay kastélyról. Községünkből
régi népi hímzéseket, párnákat mutattunk
be – Bartal Vilmosné Marika jóvoltából – valamint környékünk jellegzetes süteményei
arattak sikert. A vértesszőlősi asszonyok,
akik népviselettel tisztelték meg a programot, szép élményekkel térhettek haza.
Krajczárné Száraz Erzsébet
SZNÖ elnöke

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 kézbesítéssel október 13-án, legkésőbb 12 óráig.
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.
Bármilyen, választást érintő kérdés esetén a helyi választási iroda (a polgármesteri hivatalban) készséggel áll a választópolgárok rendelkezésére.
Dr. Lázár Gabriella
Helyi Választási Iroda vezetője
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Itt van az ősz, itt van újra a szüret ideje!

Az idei ősz eddig elkényeztette a szüretelőket a kellemes időjárással. Nem volt
ez másképp szeptember 21-én sem, amikor a szüreti felvonulást tartottuk.
A fellépők és vendégek koradélután a
tájháznál gyülekeztek. Meghallgatták a
„hegybíró” jelentését, aki a termés dicsérete mellett mindenkit meghívott az esti
bálra. Ezt a szerepet idén is Török Csaba
vállalta, vezetésével érkezett a hegyről a
szőlőkoszorút kísérő népes kompánia.
Először az óvodások, majd az iskolások
adtak nagy tetszést arató műsort. Ezután
Krajczárné Száraz Erzsébet, a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte meleg szavakkal Skrován Józsefné Márika nénit, megköszönve
a tájházban végzett sokéves, lelkiismeretes munkáját. A vértesszőlősi Férfi Dalkör
szüreti nótacsokorral és rigmusokkal lépett
fel, majd az Aszúszemek Néptánccsoport
műsora zárta a fellépéseket.
Miután sorba rendeződött, elindult a népes felvonulás, hogy a fél falut megkerülve,
közben nótázva, a pihenőhelyeken táncolva a Jenei Kávéház érkezzen. Köszönjük
Jeneiné Editkének, hogy idén is vendégül
látta a fáradt felvonulókat, finom süteményeket és bort kínálva nekik.
A bál kezdetén Nagy Csaba polgármester és Biczó Sándor, a Hegyközösségi
Egyesület elnöke köszöntötte a vendége-
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ket és az új bort. A szőlősgazdák szívesen
kínálták kóstolásra a már kiforrt vagy épp
még „dolgozó” idei boraikat. A Szomorer Jungs zenekar hajnal háromig húzta a
majd’ háromszáz, igen jó hangulatú bálozónak a talpalávalót.
Köszönet segítőinknek, támogatóinknak,
akik munkájukkal illetve adományaikkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Aszúszemek Néptánc Egyesület, Bartal
Vilmosné, Bedei Orsolya, Bedei Sándorné, Biczó Sándor, Bíró József, Bujdos Gábor, Dr. Pluhár Szilvia, Gerencsér Attila,
Gombás Csaba, Gombás Lajos, az Ady,
az Akácfa és a Rákóczi utca segítő lakói
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub szervezésében, Hegyközösségi Egyesület, Jenei
Kávéház, Jenei Zoltán, Krajczárné Száraz
Erzsébet, Kocsis Levente, Kutenics Szilvia, Nábob Kft, Németh Ferenc, Pappné
Bedei Sarolta, a Polgármesteri Hivatal
karbantartó csapata, a Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde dolgozói, Scsibrán Zoltán,
Skrován József, Skrován Józsefné, Tóthné Gombkötő Alexandra, Török Csaba, a
vértesszőlősi Férfi Dalkör, Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, VSE
Mazsorett csoportja, Vörös Péter.
Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt
húsz évben segítette képviselői munkámat,
valamint a rendezvények előkészítését és
lebonyolítását!
Szabó Mária
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Óvodai hírek
Szeptember – Szent Mihály hava
„Tele a hombár,
tele a raktár,
tele a kaptár,
tele a csűr.
Rászáll a nyár
a legelső sárga
levélre, s elrepül.”

Szeptember elején újra élettel teltek meg a
termek, folyosók. A korábban már óvodába
járókra rácsodálkoztunk: mennyit nőttek a
nyáron! Kiscsoportosokból középsősök,
középsősökből nagycsoportos nagyfiúk,
nagylányok lettek!

A délelőttök a játékról, mesékről, dalolásról, szöszmötölésről szólnak, szóval csupa
izgalmas dologról. Közben megfigyeljük
magunkon, hogy az udvarra már nem mehetünk nyári ruhában, zokni nélkül, mert
folyamatosan hűl az idő, őszre fordul.

(Kányádi Sándor)
A szeptembert nyárutónak és őszelőnek is
szokták mondani. A természet még nyári színeiben pompázik, de már elindult a
biológiai változás a növényeknél, állatoknál. Egyes növényfajok lombja már elkezd
sárgulni, illetve néhány fa, mint az akác, a
vadgesztenye másodvirágzásával szeretné
biztosítani fajfenntartását. Az állatok közül
is néhány vedleni kezd, hogy melegebb
bundában várja a hideget. Mi még nem
érezzük a természet változását, de a mindennapjaink bizony megváltoznak. Újra elkezdődik az óvodai élet.
Méltó nyitánya volt a nevelési évnek,
hogy szép alkalomról emlékezett meg óvodai közösségünk. Vezetőnknek, Törökné
Pátrovics Erikának a pályán töltött 40 esztendős munkássága és kolléganőnknek,
Rohonczi Beátának 25 éves pályafutása alkalmából még egyszer nagy szeretettel és
tisztelettel gratulálunk valamennyien!
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Az új kis óvodások beszoktatása, befogadása, elkezdődött. Még van egy kis kesergés anya, apa után, de minden nappal
könnyebb az ittlét. A sok izgalmas élmény
hatására, a meleget, biztonságot adó ölelésben elcsitul az ijedt kis gyermeklélek.
Megtapasztalják, hogy jó az óvodában
lenni, sok új barát vár rájuk, és az óvó nénikről, daduskákról is kiderül, hogy jó a közelükben lenni. S talán már nem is hiányzik
olyan fájón anya kedves arca…

Készültünk a szüreti mulatságra. A nagyobbak kipróbálhatták a szőlőpréselést a Tájháznál, köszönet a lehetőség biztosításáért a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
és a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjainak.
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Nagyobb néptáncosaink műsorral készültek a szüreti felvonulásra, a kisebbek
eközben alkottak: szőlőt nyomdáztak, gyümölcstálat készítettek, stb. Felelevenítettük
az ide kapcsolható dalokat, körjátékokat,
mondókákat, verseket. A felnőttek kidíszítették a szalmabálákat a vasútállomásnál,
gondoskodtak a szüreti hangulat megjelenítéséről óvodán belül is. Készültek a dekorációk, mindenhonnan hallani lehetett a
népzenét, látni a népi gyermekjátékok eszközeit. Gyermekek és felnőttek egyaránt
büszkén viselték a népviseleti ruhákat.

Megvoltak az első szülői értekezletek. Kértük a szülőket egy közös összefogásra: az
óvoda fölötti rézsű kigyomlálására, rendbe
tételére. Sokak segítségére számíthattunk,
amit ezúton is nagyon köszönünk! Jó volt
látni, ahogy megmozdult a falu apraja és
nagyja a közös cél érdekében!

Még egy nagy öröm ért minket: a hét folyamán felszerelték minden óvodai csoportszoba udvari kimenőjénél a régóta
áhított árnyékolókat! Tudjuk, hogy jelentős mértékű beruházás volt, amit mostanra sikerült megoldani, kivitelezni. Ez sokat
segít nekünk a komfortérzet további növelésében, a szobák megfelelő klimatizálásában. Ezért is köszönetünket szeretnénk
kifejezni!
Szeptemberi programunk még a Mihálynapi vásár. Minden csoportban közösen
tervezgetik a tennivalókat, gyűjtik az ötleteket, készítik a portékának valót. A csütörtöki vásár előtti napokban megrendezésre
kerül a Mihály-napi erőpróba és vigadalom.
Ekkor a játékos feladatok teljesítése során
a kicsik kipróbálhatják ügyességüket, rátermettségüket. Ezt követi maga a vásár,
ahol a csoportok az általuk készült portékákat „árusítják”. A vásári hangulat átélése
a családokkal közösen nagy élmény mindannyiunknak!
Az óvoda minden dolgozójának nevében:
Tatárné Gőgh Ildikó
óvodapedagógus
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Határtalanul: A kurucok nyomában…
Még alig hangzott el az évet kezdő csengő iskolánkban, a 7. osztályos diákok
máris tanulmányi útra indultak. Céljuk a
Szlovákia északi részén, a Magas Tátra
árnyékában meghúzódó Szepesség volt,
mely rengeteg természeti és történelmi
csodát tartogat az ideérkezők számára.
A terület egykor Magyarország részét
képezte, és nagy szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharcban. Az egykori
fejedelem nyomait igyekeztek felkutatni
tanulóink Mátyási Piroska és Skrován
József vezetésével.
A nagy kaland szeptember 10-én vette
kezdetét. Először Udvard testvértelepülésünk magyar iskolájában vendégeskedtek,
ahol egy eddig ismeretlen sporttal, a KINballal ismerkedhettek meg, próbálhatták
ki. A négy nap bővelkedett látnivalókban,
a csapat többek között felkereste a festői

szépségű szepesi és ólublói várat, Késmárkon Thököly Imre síremlékét, és megismerkedett Lőcse csodálatos főterével is.
Az utolsó napon Kassán II. Rákóczi Ferenc
sírhelyét is meglátogatták a kassai dómban. A helyszínnek érdekes kötődése van
településünkhöz is, hiszen az egykori fejedelem mellett helyezték el Esterházy Antal
gróf földi maradványait is. Antal annak az
Esterházy Józsefnek volt a testvére, aki
nagy szerepet játszott Vértesszőlős betelepítésében a török kivonulása után.
A történelmi és kulturális emlékek mellett
a természet kincseit is felfedezték tanulóink. A négy nap során kis csapatunk meglátogatta a dobsinai jégbarlangot, és egy
tutajozáson is részt vett a Dunajec folyón.
Ez utóbbi program izgalmas mozzanata
volt, amikor a gyerekek maguk is irányíthatták a hullámok hátán sodródó járműveket
az idegenvezetők felügyelete mellett!

A négynapos kirándulás a kormány által
kiírt Határtalanul című pályázat keretében
zajlott. A pályázat célja, hogy hazánk ifjúsága megismerkedjen a külhoni magyarsággal, történelmünk nevezetes eseményeivel és személyeivel.

Idén először vehettek részt vértesszőlősi
diákok ezen a pályázaton, reméljük, hogy
a jövőben több osztály is követheti példájukat, hiszen az egykori Magyarország
területe számos történelmi és természeti
csodát tartogat még…

Elektronikai hulladékgyűjtés 2019. október 21-én, hétfőn
Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola elektronikai hulladékgyűjtést szervez 2019. október
21-én, hétfőn. Ezen a napon a Templom utca 35. szám alatti üres telekre (az iskolától
a főút felé a 3. telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket,
elektronikai eszközöket. A hulladékot háztól/címről nem áll módunkban elszállítani!
Kérjük, hogy legkésőbb hétfő estig helyezzék ki az elektronikai hulladékot! A hűtőket
kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így
veszik át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk. Kérünk
mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés
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Jótékonysági kézimunka szakkör hírei

Máriákat ünnepeltünk
„Mária neve
zengi át a tengert,
kit az Isten eleve
anyja gyanánt szentelt.
Ej haj gyöngy a nap,
Gyöngyfüzér az év:
minden nap
egy névnap,
minden gyöngy
egy név.”
(Babits Mihály)

Szeptemberben összejöttünk, Máriákat ünnepeltünk! Idén 4. alkalommal köszönthettük a névnapjukat ünneplő kedves klubtagjainkat, ezúttal (a képen balról jobbra
haladva) Eninger Vidornét, Szerencse Józsefnét, Skrován Józsefnét és Kutenics Miklósnét. Kozár Józsefné sajnos nem tudott
velünk ünnepelni, de a közösség és a kollégák nevében is kívánok mindannyiuknak
nagyon boldog névnapot, jó erőt, egészséget és boldogságban eltöltött hosszú
életet!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

A nyárvégi szombat délután összejöttünk a gyönyörű virágokkal beültetett Sternné
Vera teraszán. Finom gulyásleves, lángos, sütemény és jól lehűtött italok kerültek az
asztalra. Jó beszélgetés közben megtárgyaltuk az elkövetkező feladatainkat. A kész
munkadarabokat az óvoda, a védőnő és a családsegítők részére adjuk át elosztás
céljából. Egyben szeretnénk megköszönni Pácsa Józsefné, Federics Lászlóné és
Tomasik Marikának a szép fonalakat.
Szakkör vezetője: Ocskay Józsefné (Erzsi néni)

„Pasztelltől az Olajig”
Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket Hegyiné Deák Mári Nyergesújfalun élő festő „Pasztelltől az Olajig” című kiállítására a Közösségi Ház nagytermébe. A kiállítás megnyitója
2019. október 7-én 17 órakor lesz és október 14-ig lehet megtekinteni, hétköznap 1218 óráig, szombaton és vasárnap 15-18 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Egy pálya útja véget ér…
Szeptember 13-án egy
különös napra ébredtünk.
Kolléganőnk, Tóth Antalné, mindenki „Magdi
anyusa” utolsó munkanapját tölti…
Mikor megkezdjük a napi
munkát, a feladatok teljesítését, a készülődést, minden úgy zajlik, mint máskor.
Csupán egy dolog töri meg
a napi rutint. Polgármester
úr érkezik, virágcsokorral a
kezében. Szép gesztus! Egy
dolgozónak, jelen esetben
Magdikánknak sokat jelent
ez! – maga az elismerés.
Az udvaron klubtagjaink
lelkesen készülődnek, főzik
délutánra a gulyáslevest,
minden szervezetten megy.
Közeleg az időpont, egyre
többen vagyunk a klubban,
szinte már egy talpalatnyi
hely sincsen. 14 órakor –
még mindig furán hangzik
– nyugdíjas búcsúztató vette kezdetét.
Egy korszak lezárul, nehéz a búcsú mert
az elmúlt évek számtalan élménye, sikere
és kudarca köt minket össze. Nehéz, mert
egy értékes embert kell elengednünk, aki
határozott személyiségével akaratlanul is
magára vonja a figyelmet, aki mindig mosolyog, akire lehet számítani, nagyon jó
humorú és aki mindig a békés megoldást
keresi a nehéz helyzetekben.
Mindenkinek sokat segített megfontolt
tanácsaival, óriási tapasztalatával és a lényéből sugárzó energiával, emberségével,
jóindulatával. Miközben Magdikához beszélek, tudatosulnak bennem a kimondott
szavak, kavarognak a fejemben a gondolatok. Sok-sok minden fog hiányozni! Bízom
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benne, hogy Magdika is olyan szeretettel
fog gondolni ránk, mint mi rá!
A kollektíva és ellátottjaink nevében kívánok további nagyon jó egészséget, sok
örömöt, boldogságot és remélem gyakran látogatsz vissza hozzánk! Szeretném
megköszönni mindenkinek a szervezésben nyújtott munkáját, segítségét, ötleteit!
A képek magukért beszélnek!
Külön köszönetet szeretnék mondani
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
az udvarunkban elhelyezett kerti kiülőkért!
Nagy örömünkre szolgál!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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A Happy Train kisvonattal kirándultunk

A FIATALOKÉ A JÖVŐ!
…és a jelen?...
Egy esztendővel ezelőtt illő módon elköszöntem, – elbúcsúztam a vértesszőlősi
reformátusoktól. Már nyugdíjasként, „tovább szolgáló” nyugdíjasként kezdtem az
itteni lelkészi munkámat, az egyházi előírásoknak megfelelően „határozott idejű
megbízással”. Ez először egy évre szólt.
Aztán még egyre. Aztán – „legyen három a
magyar igazság” – még egy harmadikra is.

Augusztus utolsó előtti napján, kihasználva a szép nyári időjárást, klubtagjainkkal Tatára kirándultunk. Örömünkre
szolgált, hogy a szabad helyek függvényében a településen élők közül többen is velünk tartottak.
A városnéző kisvonattal lehetőségünk nyílt
megnézni a tatai vár és Öreg-tó környékét,
az Angolparkot, a Kálvária domb nyújtotta
csodálatos panorámát, történelmi épü-
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leteket és természetvédelmi területeket.
A városnézést követően mindenki kedvére
válogathatott az Építők parkjában lévő büfésor színes kínálatából. Finomakat ettünk,
ittunk, fagyiztunk, jókat beszélgettünk,
nevettünk. Élményekkel és vidám percekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönet
Vértesszőlős Község Önkormányzatának,
hogy támogatta programunkat.
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

A harmadik esztendőben csendben jeleztem:
ez már mégiscsak az ötvenharmadik szolgálati évem. Apró testi jelek is figyelmeztettek az
idő múlására. Többen bíztattak:
– Hiszen olyan fiatalos! Kis szünet után
rendre így válaszoltam:
– Nagyon köszönöm. De pár év óta tanulgatom, hogy a fiatalos, és a fiatal – az nem
ugyanaz. Néha már mintha öregesen viselkednék. És szívesebben köszönök el úgy, ha
többen sajnálják, hogy elválnak útjaink. Nem
akarom megvárni, amíg már csak csendes
sóhajtás kísér: na, végre…
Többek bíztatására, sokak egyetértésével
készítettem Papp László tatai beosztott lelkész (a régi néven: káplán) útját. Megismerték. Megszerették. Elfogadták. A szolgálatba
lépésekor Steinbach József dunántúli református püspök is meglátogatta a vértesszőlősi
reformátusokat. Papp László kieső tatai szolgálatainak a pótlására a tatai egyházközség
„gyakornok” lelkészt is kapott. A püspöktől
kapott megbízását mindenki egyetértéssel
fogadta. Szépen indult, minden jól működött.
Vagy mégsem? Finom jelek mutatták, hogy
néha időpontok, egyes lelkészi szolgálatok
ellátása időbeli feszültséghez vezetett. Aztán
a tatai református egyházközség elöljárósága (presbitériuma) az első esztendő végéhez
közeledve, kérelmet terjesztett püspök úr elé:
ha lehet, a tatai lelkészek csak Tatán végezzenek lelkészi szolgálatot. A gyakornok megbízatása a tanév végén lejárt.
Az egyik közeli egyházközségben jubileumi ünnepség volt. Magam is hivatalos voltam.
Tudtam, hogy Steinbach püspök úr is ott lesz.
Gyanútlanul mentem – gondterhelten jöttem

haza. Püspök úr elmondta a kialakult helyzetet. Mondandóját így zárta:
– Ha csak egy mód van rá, kérlek, vállald
el egy újabb évre. Két hét múlva hívj fel telefonon.
Az 1960-as években túlságosan „klerikális” voltam. A sorozáson megfeleltem, de
„politikai meggyőződésemre” tekintettel nem
hívtak be katonának. (Az idén huszonöt éves
a tábori lelkészi szolgálat). De azért számos
dolgot ismertem, ismerek a katonai szolgálatról is. Két hét múltán jelentkeztem telefonon:
– Püspök uram, „katonás” választ adok:
parancs, értettem. Hazámat (egyházamat)
szolgálom.
Így kaptam meg augusztus végével a „pecsétes papírt” is. A belső egyházi szabályok
szerint nyugdíjas lelkészt csak határozott idejű szolgálattal lehet megbízni. A megbízásom
– a változatosság kedvéért – ezúttal is egy
esztendőre szól. Annyi könnyítés azért van
benne, hogy nem a szokott szöveg szerepel
benne: „…a megbízott lelkész felelősen ellátja az egyházi szolgálatokat…” hanem egy
kicsit könnyítve: „a megbízott lelkész szervezi
az egyházi szolgálatok ellátását”. Az óvodai
és iskolai hitoktatást elvállalta egy négy gyermekes édesanya, a Pápai Teológia hitoktató
szakos hallgatója. Ha pedig Tatán is szolgálattal bíznak meg – szabadon kereshetek
helyettest. (Most legutóbb Tatán egy hatvan
éves házassági évfordulón – gyémántlakodalmon – kértek igehirdetési szolgálatra.)
És hogy mi lesz egy év múlva? Egyet biztosan tudok: 2020 szeptembere. Hogy nagyobb bajok nélkül megérem-e, azt csak a
Mennyei Atyám tudja.
De ennyi idő alatt az éppen csak önállósodott Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség lelkileg, szellemileg és anyagilag
megerősödhet. Bizonyíthatja, hogy a felelős,
önálló egyházi életre már alkalmassá vált.
És ha ennek érdekében magam is tehetek
valamit, és ha együtt mindent megtehetünk
– nem lesz hiába az előttünk álló esztendő.
dr. Márkus Mihály
református lelkész
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Mazsorett Országos
és Európa Bajnokság
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya idén is részt vett a
Magyar Mazsorett Szövetség által rendezett Magyar Bajnokságon Mosonmagyaróváron. A két összetett (színpadi és
menettánc) koreográfia cadett és junior
korosztályban és a zászlós mini formáció junior korosztályban is ezüst minősítést ért el. Tradicionális botos szóló
kategóriában Szalay Katalin magyar bajnoki címet szerzett.
A Magyar Bajnokságon elért eredményekkel a szakosztály jogot nyert arra,
hogy részt vehessen a Győrben tartandó
Európa Bajnokságon és Európa Kupán.
Az augusztus 15-18. között megrendezett
versenyen több mint 1400 versenyző vett
részt. A cadett korosztály a tradicionális
kategóriában színpadi és menettánc koreográfiáikkal második helyezést értek el,
míg a juniorok a dobogó harmadik helyét
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foglalhatták el. A zászlós mini formáció
az előkelő negyedik helyezést érte el.
Tradicionális botos szóló kategóriában
junior korosztályban Wéber Panka negyedik helyezést ért el, Kalmár Lilla pedig
megnyerte kategóriáját. Szenior korosztályban Szalay Katalin ötödik helyezést
ért el.
A csapat tagjai: Szalay Katalin, Veisz Helga, Boda Vivien, Wéber Panka, Kalmár Lilla,
Kalmár Dorka, Balogh Lilla, Galgán Mara,
Tamás Ivett, Csaplár Hanna, Papp Gréta,
Nagy Lilla, Damjanovic Petra, Bedei Mária.
Gratulálunk az elért eredményekhez.
Ebben az évben is októbertől várjuk az új
tagok jelentkezését. Az óvodás csoportba
keddenként 17.30 órától a Közösségi Házban lehet jelentkezni, az iskolásokat vasárnap 9.00 órától a Sportcsarnokba várjuk.

Ezúton köszönjük Vértesszőlős Község
Önkormányzatának, a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-nek és legfőképp a
szülőknek a támogatást.
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Tájékoztató a Vértesszőlősi Betlehemről
Az elmúlt hónapokban többször kértük
a lakosok segítségét a betlehem elkészítéséhez. A gyűjtésből befolyt összeg
250 000 Ft, ami a Pátria kiegészítésekkel
590 000 Ft lett. Ez az összeg öltöztetett
bábus betlehemet engedett volna meg.
Ezzel egy időben sikerült felvennem a
kapcsolatot Erdélyben a marosszentannai
Demeter József faszobrász művésszel is,
aki szakmai hírnevét leginkább a kegyszobrok faragásával szerezte: pár éve a
csíksomlyói kegytemplom napba öltözött
Boldogasszonyát faragta újjá, de számos
szobra van a világ minden táján, még a
Vatikánban is. Polgármester úrral közösen
sikerült is személyes találkozón megismerkednünk a mesterrel, aki nagy örömmel,
önköltségi áron vállalta az összesen 13 darab, 90 centiméter magas figurát magába
foglaló kompozíció megfaragását.
Természetesen a szoborcsoport elkészítése sok időt vesz igénybe, így az idei
évben az egyik felét kapjuk meg – mely a

központi elemeket (szent család, pásztor,
állatfigurák) tartalmazza, s jövőre pedig a
másik részt, melyben a három királyok érkeznek, további pásztorok társaságában.
Az összeállított prezentációt ismertettem
a község civil és egyházi vezetőivel, további segítséget kérve a megvalósításhoz.
Polgármester úr a képviselőtestület elé vitte a mű költségvetését, mely döntött a projekt támogatásáról és biztosítja a két évre
elosztott 1-1 millió forintos összeget.
Az eddig összegyűjtött adományokból
pedig a fogadóépületet fogjuk kivitelezni a
megbeszélések szerint, mely Vértesszőlősi
helyének szimbolizálására szőlősi kő lábazattal, fa szerkezettel és – tervek szerint - fazsindelyes fedéssel fog elkészülni. A terület
saját 24 órás kamerás őrzéssel lesz biztosítva! Mivel minden együtt állt a munka megkezdéséhez, a mester augusztus 26-án megkezdte a faragást! A szobrok decemberben,
mikulásra érkeznek meg Vértesszőlősre. Addigra fog elkészülni a fogadóépület is, mely
a templom előtti területen a lépcsősor jobb

oldalán, a pincelejárat előtti területen valósul
meg. A kivitelezést október hónapban kezdjük meg, melyhez szívesen veszünk segítség
felajánlásokat – betonozáshoz, anyagmozgatáshoz stb. Jelentkezni lehet az én, vagy
az egyesület facebook oldalán. Mivel úgy

gondoljuk, hogy a Betlehemet úgy érezheti
igazán magáénak a település lakossága, ha
az minél inkább közösségi adakozásból valósul meg, ezért a biztos anyagi háttér mellett
tovább folytatjuk az adományok gyűjtését a
következő számlaszámon:

Pátria Faluközösségi Egyesület • Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény: Pannon Takarékbank Zrt.
(A képek a mester korábbi műveit mutatják, de a vértesszőlősi is hasonló
– egyező lesz. A művészről és munkáiról a https://www.demiart.ro/?lang=hu )
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A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba, a Pátria Faluközösségi Egyesület elnöke
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Jelentkezési lehetőség
a Betlehemes Játék fogadására
Az elmúlt években lelkes férfiak csoportja sikeresen visszahozta a községi
ünnepi alkalmak körébe a betlehemezés
szokását.
Bár helyi adatközlő híján nem a régi Szőlős műsorát játsszuk, hanem Nógrád megyeit, azonban az évek során több ponton
bővítettük, formáztuk azt a saját ízlésünk
szerint. A résztvevő gyerekek nagy örömmel, élvezettel vesznek részt a játékon
köszönhetően annak például, hogy a
helyszínek között lovaskocsival szállítjuk
őket és kis teával, süteménnyel vendégségben részesülnek! A 2019. évben december 20-án pénteken este kerül sor a
játékra, mely dátummal igyekszünk minél
közelebb hozni a résztvevőket az ünnephez, annak hangulatához. Ez úton szeretnénk kérni azok jelentkezését, akik szívesen fogadnák néhány felnőttből, valamint
egy kisebb csoport óvodás és kisiskolás
gyermekből álló csoportunk előadását.

A kialakult szokás szerint a házakba nem
megyünk be: általában az udvaron vagy
az utcán a ház előtt adjuk elő a játékot!
Összesen 3-4 helyszínt tudunk vállalni
(az egymástól való távolságuk függvényében). Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni szeretnének, azt november 30-ig
tegyék meg a Közösségi Ház elérhetőségein! Köszönjük!
Török Csaba
szervező

Tisztelt Vértesszőlősi Választópolgárok!
Ez úton szeretnék Önöktől elköszönni és egyúttal megköszönni a három
önkormányzati cikluson át tartó felém áradó bizalmat, szeretetet, rengeteg
segítséget, amit munkám során kaptam.
Az októberben megválasztásra kerülő képviselő-testületnek és polgármesternek
jó munkát és sok sikert kívánok!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

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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