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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. december, XXV. évfolyam, 12. szám

FALUKARÁCSONY

SOK SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
2019. DECEMBER 21-ÉN (SZOMBATON)
16-19 ÓRA KÖZÖTT A VÉRTESSZŐLŐSI
FALUKARÁCSONYI RENDEZVÉNYÜNKRE
AZ ISKOLA UDVARÁBAN.
FELLÉPŐK:

-SAMUFALVI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
-ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSA
-NŐI KÓRUS
-VÉRTESSZŐLŐSI FÉRFI DALKÖR
AZ ÁRUSOK MELLETT, FINOM ÉTELEKKEL
ÉS ITALOKKAL VÁRUNK MINDENKIT!

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2019. november 14-ei
ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
– Jóváhagyta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, mely alapján a pénzügyi-számviteli
szabályzatok felülvizsgálata, a kötelezettségvállalás jogszerűsége, a teljesítések szabályos
igazolása, belső kontrollok működésének ellenőrzése történik majd a belső ellenőr
közreműködésével.
– Jóváhagyta a (fennálló bérleti szerződéseken alapuló) bérleti díjak 2020. évi összegéről szóló
tájékoztatót, módosította a közösségi ház, tájház, közösségi színtér (volt óvodai épület) bérleti
díjainak összegét, a bérlet feltételeinek rendszerét.
– Új szolgáltatót jelölt ki a települési folyékony hulladék (nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz) gyűjtésére, szállítására. A döntés értelmében a 2020-2021. években a Bazsika Kft.
(2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz. 2.) lesz a közszolgáltató, aki a csatornahálózatba be nem
kötött ingatlanok vonatkozásában jogosult és köteles a szennyvizet elszállítani. E közszolgáltatás
díja 2020. évben 5.500 Ft/m3 + Áfa lesz.
– Az előző évek hagyományaihoz híven döntött arról, hogy a településen lakcímmel rendelkező,
70. életévüket betöltött időskorúak részére karácsonyi csomagot ajándékoz. Az önkormányzat
az ajándékcsomagokra összesen 1.161.000 Ft-ot biztosít a költségvetéséből. A csomagokat a
képviselő-testület tagjai juttatják majd el az időskorúak részére.
– A Cityfood Magyarország Kft. kérelmére – feltételesen – hozzájárult, hogy a Kft. energiaellátásának
biztosítását a sporttelep kerítésén belül, a kerítés és a csapadékvíz elvezető árok közötti
kihasználatlan területen elvezetett földkábel útján biztosítsa.
– A vértesszőlősi 250 és 251 hrsz-ú (Ady Endre utca 1/B.) ingatlanok adásvétele kapcsán nem
élt az önkormányzat javára – a helyi építési szabályzat alapján – bejegyzett elővásárlási joggal,
az ingatlanokat nem vásárolja meg.
– A közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátására 2019. november – 2023.
márciusig tartó időszakra a Tomasik Kft-vel (Vértesszőlős, Templom u. 120.) kötött megállapodást.
– Döntött a Vértesszőlősi Szlovák és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő
megállapodásokról. A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján az önkormányzat biztosítja
a nemzetiségi önkormányzatok számára az egyes személyi és tárgyi, technikai feltételeket, melyek
részletszabályait megállapodásban kell rögzíteni.
– A Vértesszőlősi Sportegyesület kérelmére a részére korábban biztosított visszatérítendő támogatás
visszafizetési határidejét 2019.12.31-re módosította.
– Felülvizsgálta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet szabályait. A felülvizsgálat eredményeképpen a decemberi ülésen kerül majd sor a
rendelet módosítására.
– A Vértesszőlősi Általános Iskola intézményi tanácsába az önkormányzat részéről Kovács Enikő
képviselőt delegálta.
– Jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde téli zárva tartását, melynek megfelelően az intézmény
december 23., 30. és 31. napjain zárva tart.
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– A szervezési feladatok ellátása érdekében meghatározta a 2020. évben tartandó „Falunap”
időpontját, melynek megrendezésére 2020. augusztus 30-án kerül sor.
– Döntött arról, hogy az önkormányzat tájékoztató kiadványának, a Hírmondónak kiadásáért és
szerkesztéséért felelős személy Nagy Csaba polgármester.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Közutak, járdák síkosságmentesítése
A képviselő-testület a település kerékpárútjainak és belterületi útjainak téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási feladatainak ellátására a Tomasik Kft-vel kötött
szerződést. Az intézmények előtti járdák,
parkolók téli karbantartási feladatait az
önkormányzat közvetlenül látja el.
A hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatokat a jogszabályi rendelkezések
alapján 5 centiméter vastagságot elérő
hótakaró esetén kell ellátni. Lehetőségeinkhez mérten törekedni fogunk a zavartalan és biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítására, de megvalósíthatatlan
és nem elvárható, hogy valamennyi útszakasz „fekete aszfalt” tisztaságú legyen.
Fenti feladatok elvégzéséhez kérem a
lakosok segítségét is, hogy lehetőség
szerint ne parkoljanak az úttesten, gépjárműveikkel, egyéb közterületen elhelyezett

tárgyaikkal ne akadályozzák az útkezelő
gépek munkáját.
Felhívom figyelmüket arra, hogy a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 14/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan
használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz – járda hiányában 2,0 méter széles területsáv – illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig
(de legfeljebb 20,0 méterig) terjedő teljes
terület gondozásáról, tisztántartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről (különös
tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról.
Az ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének elmulasztásával okozott károkért
polgári jogi felelősséggel tartozik.
Nagy Csaba polgármester

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

december 23., 30. és 31. napján

igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:
06-30/579-3780.
Kérjük ügyfeleink megértését!
Dr. Lázár Gabriella jegyző
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24 év a köz szolgálatában

Óvodai és bölcsődei hírek
Tompa Mihály: Bár még…
(részlet)

Gombás Lajos falugondnok 1995. évben létesített jogviszonyt Vértesszőlős Község Önkormányzatával, ahol 2019. szeptember 30. napjáig, az utolsó két évben már nyugdíjasként
dolgozott.
Ez idő alatt szívvel-lélekkel végezte munkáját, az
intézmények, lakosság, civil szervezetek részére
munkaidején túl is bármikor önzetlenül nyújtott segítséget, mellyel felettesei, munkatársai és a falu
lakosságának elismerését is kivívta. Kiemelkedő
tevékenységet végzett a falu fejlesztésében, ennek
révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el munkatársaival. Ennek elismeréseképpen 2018. évben a képviselő-testület „Vértes�szőlősért Emlékplakett” elismerést adományozott
részére. Vértesszőlős Község Önkormányzata és a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
nevében ezúton is köszönjük munkáját, segítségét, és a nyugdíjas évek eltöltéséhez jó
erőt, egészséget kívánunk.

Bár még az ágon függ, de sárga a levél;
Szomorú tetszhalott, amely se hal, se él;
Halálos zsibbadás ül a természeten,
A nyárnak vége van, – s a tél még nincs jelen.
Kórót, cserél a szél ha megrezzentene!
De elállt a világ szava, lélegzete…
Nem látni a napnak keltét, enyészetét,
Nappal féléjszaka; éjjel pokolsetét!

Nagy Csaba polgármester, dr. Lázár Gabriella jegyző

Régiós nemzetiségi találkozó
2019. november 14-én, egy családias hangulatú összejövetelen vettünk részt, Tatabányán a Szlovák Házban.
A rendezvényen Mazalin Zoltánné, a bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat új
elnöke megköszönte a leköszönő képviselők eddigi munkáját, és jó munkát kívánt az
újonnan
megválasztottaknak.
A rendezvényen szó esett az önkormányzatok előtt álló feladatokról, rendezvényekről. Élvezetes vetítést láthattunk a régió
ötéves kulturális munkájáról. Bepillanthattunk a Vértes-Gerecse
Dalkör próbájába, ahol már a
karácsonyi dalok kottái kerültek
elő. A vendéglátók finom vacsorával és süteményekkel várták
az önkormányzatok munkáját
segítő meghívott vendégeket.
Kutenics Szilvia
VSZNÖ elnök
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Ezzel a Tompa Mihály idézettel szeretném köszönteni Vértesszőlős olvasóit az
óvoda dolgozói nevében, novemberben,
Szent András havában, amit az Enyészet
Havának, vagy őszutónak is hívnak.
A nevelési év harmadik hónapjában járva, elmondhatjuk, hogy már az újonnan érkezett
picik is jól beszoktak az óvodába. Az óvodai
ismeretek elsajátítása szépen megy a maga
ütemében. Elsősorban a megtapasztalás és
az élmények megélése az, ami előre lendíti a
gyermekek tudását. A mindennapok benyomásain kívül több programot is szerveztünk
gyerkőceink részére.
Immár már hosszú ideje annak, hogy a
Samu műhelyt időről-időre megnyitjuk.
Ebben a hónapban a gyerekek Dominika
néni és Hugi néni vezetésével Szent Márton legendájával és hozzá köthető népi

játékokkal munkálkodtak a külön foglalkozás keretein belül. Volt ott tollfújó verseny,
kukoricán lépkedés, kukoricaszem válogatás, útvesztő labirintusba járás és még sok
más pompás játék.
A csoportokban is előtérbe került Szent
Márton legendája. A gyermekek megismerkedtek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző
mesés történetekkel, nagyon is kiemelve
azt, hogy Szent Márton életében is fontos
volt a rászorultak, elesettek önzetlen megsegítése. A nevéhez kötődő népszokások
és hiedelmek is előtérbe kerültek, ahol is
a csemeték a kis rímes versikéket, szólásokat, mondásokat, mint a keresztrejtvényt
fejtették meg. „Ködös Márton után enyhe
Folytatás a következő oldalon.
telet várhatsz.
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Havas Márton után farkast soká láthatsz.”
„Ha Márton fehér lovon jő, enyhe tél lesz,
ha barnán jő, akkor kemény tél várható.”
„Ha a lúd jégen áll, akkor karácsonykor vízben botorkál.”„A mártonlúd mellye ha világos, hó lészen, ha fekete, eső.” „Ha tisztán
ment le a nap, kemény tél, ha homályba
szentült, lágy tél lészen.”

A többi óvónéni a vásári hangulatért volt felelős a gyermekek segítségével. A tornateremben megtartott előadás teljes bevételét
átadtuk a Szülői Közösségnek azzal a céllal, hogy a pénzt fordítsák az óvodába járó
gyermekek javára.
Ennek a hétnek nagyon szép lezárása volt
a lámpás felvonulás az iskolásokkal és a szülőkkel. A héten minden gyermek elkészítette csoportjában a lámpását. Péntek délelőtt
pedig a gyermekek lelkesen megsütötték a
libagége- libanyak sütit, amit az iskolásoknak
kínáltunk mikor az óvodához értek és hívtak
bennünket a hagyományos sötétedésben
megtartott lámpás felvonulásra. A felvonulás
végén az iskolaudvarba az elsősök műsorral
kedveskedtek minden gyerek és szülője részére. Ezután következett a barátságkenyér
körbeosztogatása, mellyel e szép hagyományt folytatta az iskola.

(részlet)
Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor
Tinálatok, lent a kertben
Ránk hullott a falevél.
Az öreg fa hervadt lombja
Mintha nékünk szólott volna:
Vigyázzatok, jön a tél!
Bizony a tél ma holnap itt van, ami, magával
hozza az adventet is. Itt az óvodában már
megterveztük, hogyan tesszük ezt a nagyon
szép időszakot ünnepivé, varázslatossá és
felfokozóvá. November 29-én péntek délelőtt
fellobban óvodánkban az adventi koszorún
az első gyertyaláng, mellyel kezdetét veszi a
karácsonyi ünnepkör megünneplése.

Az óvoda a pedagógusok szereplésével
mesedramatizációs színházat is szervezett
„Lúdas Matyi” címmel a kis lurkók nagyon
nagy örömére. Matyi szerepében Zita néni,
Döbrögi uraság szerepében Ildikó néni és
az Ispán szerepében Szilvi néni tetszelgett.

November 19-én kedden az óvónénik óralátogatásra mentek az új első osztályba.
Megnézték, hogy a kezük alól kikerült volt
óvodásaik hogy teljesítenek az iskolában.
Nagyon ügyesek voltak a kis elsősök a
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matematika és a magyar órán. Jó volt látni, hogy milyen könnyedén vették az első
akadályokat a kisiskolás gyerekek, és hogy
mennyit fejlődtek a búcsúzás óta. Persze
ehhez a tanító nénik jól bevált gyakorlata is
hozzá járult. A hónap vége fele járva már a
következő időszakra készülődünk. Lassanlassan belépünk a télbe, amit Ady Endre:
Hervadáskor című versében ekképpen írja:

Intézményünk december 18-án ünnepli a
karácsonyt, majd december 23-tól január
1-ig zárva tart. 2020. január 2-ától várjuk
újra gyermekeinket!
Minden családnak békés, meghitt ünnepeket kívánunk az intézmény minden dolgozója nevében!
Nagypálné Sándor Szilvia
óvodapedagógus
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Iskolai hírek

A Pálvölgy barlang rejtelmei
Az ősz szünet előtti napon egy
budapesti kiránduláson vehettek részt a harmadik osztályosok.

Márton nap az iskolában
November 11-éhez, Márton
napjához számos hagyomány kötődik: időjárás-jóslások, libalakomák, lámpás
felvonulások.
Ezt a hagyományt elevenítették fel az iskolások és az
óvodások falunkban 2019.
november 8-án. A lámpás felvonulás a Közösségi Ház elől
indult az oviba. Az óvónénik
friss pogácsával kínálták az
iskolásokat, cserébe ők – maguk és szüleik készítette – süti-libákkal ajándékozták meg
a kicsiket. Ezután az iskola udvarán folytatódott az este: az elsősök egy kis műsorral
emlékeztek meg Szent Márton püspökről, és ehhez a jeles naphoz kapcsolódó hagyományokról. Paxy Éva igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd megszegve a Márton napi
cipót, szétosztotta a vendégek között. Az iskola Szülői Munkaközössége meleg teával
és libazsíros kenyérrel vendégelte meg a résztvevőket. Örömünkre szolgál, hogy idén is
nagyon sokan jöttek el erre a programra!
Szabó Mária

A szorgalmas és odaadó szülői
munkaközösségi összefogásnak
köszönhetően a Mihály napi vásáron jelentős bevétellel gazdagodott
az osztálypénztár. Ezt az összeget
fordítottuk arra, hogy megtekintsük a Pálvölgyi cseppkőbarlangot
Budapesten. Ámulattal és elragadtatással ereszkedtek egyre mélyebbre a barlangban a gyerekek vezetőjükkel, megcsodáltak minden egyes cseppkőképződményt. Az izgalmas létramászások még izgalmasabbá tették a programot. Miután újból
a felszínen voltunk, jól esett egy séta a Margitszigeten. Ezután a giga játszótér következett,
majd megcsodáltuk a zenélő szökőkút játékát a csodás őszi napsütésben. Köszönettel tartozunk a szülőknek, amiért lehetővé tették számunkra ezt a programot.
Iványi Beáta

Pályaorientációs nap az alsó tagozaton
Az iskola alsó tagozatos diákjai november 15-én tanítás nélküli munkanap keretein
belül a Tatabányai Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével pályaorientációs
napon vettek részt.

Mézes reggeli az iskolában
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrárminisztérium idén november
15-én rendezte meg az Európai Mézes Reggeli programot.
Magyarországon 2014-ben volt az első hasonló program az ország 67 iskolájában,
ahol a helyi méhészegyesületek segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leg�gyakoribb hazai mézfajtákkal és meg
is kóstolhatták azokat. A program
évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 2018. évi Európai
Mézes Reggeli Program kapcsán 1011
hazai óvodában és iskolában voltak
jelen a méhészek, így közel 166.000
gyermek kaphatott mézes reggelit. Iskolánkban ebben a tanévben is Szőke
István, vértesszőlősi méhész tartotta a
bemutatót, a gyerekek nagy örömére.
Köszönjük!

Az iskolába látogatott egy mozgó labor és egy tűzoltóautó, így a gyerekek egy rövid elméleti
előadás után két csoportban közelről is megismerhették egy vegyi katasztrófa elhárításának
eszközeit, beülhettek a tűzoltóautóba, felpróbálhatták a tűzoltókabátot, védősisakot. Köszönjük a mindennapok hőseinek, hogy lehetővé tették a gyerekeknek ezt a színes délelőttöt!

Szabó Mária

Héring Anikó
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Szlovákverseny Tardoson

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei
Jótékonysági kézimunka szakkör
Az év végéhez közeledvén a szakkörtagok hagyományaikhoz híven, jótékony
céllal ismét adományozásba kezdtek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idősek klubjában kerültek átadásra a csodálatosan szép és kreatív kézimunkák.
Elsőként a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
óvodásait örvendeztették meg az asszonyok. A gyerekek izgatottan keresgéltek
a nekik leginkább tetsző játékok között.
Öltöztethető babákat, bölcsős babát, soksok kézzel készített színes kabalát, szundikendőket, és játszószőnyeget is magukkal
vihettek a gyerekek és az őket kísérő óvónénik. Kívánjuk, hogy sokáig használják
egészséggel, leljék benne minden nap örömüket! December 4-én Jónás Eszter védőnő és a Család- és Gyermekjóléti Központ
munkatársa is átvehetik a rászorulóknak
készített ruhaneműket és játékokat. Ezúton
is szeretnénk megköszönni egész éves áldozatos munkájukat és köszönjük, hogy az

2019. november 13-án is megrendezésre
került Tardoson a szövegértő- és szavalóverseny. Iskolánkból több diákunk is
töretlen lelkesedéssel készült, és nagy
izgalommal vett részt a hagyományos
megmérettetésen.
Felső tagozatos tanulóknak írásbeli szövegértő verseny zajlott. Résztvevők: Kuthy
Márta és Bujdos Péter. Felkészítő tanáruk
Kutenics Szilvia. Az alsó tagozatosok közül
a 2. osztályból Nedermann Amina, Sajtos
Dorka, Tóth Lili, Hajdás-Földi Gellért, Pammer Áron; a 3. osztályból Vida Szonja, a 4.
osztályból Kistóth Lilla és Gazder Adrián
vett részt a megmérettetésen. Felkészítőjük Krajczárné Száraz Erzsébet. A színvonalas szereplés eredményeként korosztályában 1. helyezett Vida Szonja, a 3. helyezett
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adományok a legjobb helyre kerülnek! Köszönjük a szakkör munkájához felajánlott
fonalakat, hiszen összefogással könnyebb
minden! Ha a jövőben is szeretné támogatni a szakkör munkásságát, adományait leadhatja a Vértesszőlősi Segítő Szolgálatnál
(Ady Endre utca 2/D; a patikával szemben)
hétköznapokon 7-15 óra között.
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Gazder Adrián lett. Gratulálunk Nekik!
A zsűri értékelése alatt üdítőkkel, szendvicsekkel vendégelték meg a résztvevőket,
a gyerekek kézműves foglalkozáson őszi
díszeket készítettek. A pedagógusoknak
Lázár Erika, az Országos Szlovák Önkormányzat oktatási referense tájékoztatást
adott a digitális tananyag használatáról,
mely a tananyag modern, új szemléletű
feldolgozásával segíti a szlovák nyelvű oktatást. Utazásban segítők: Tóth Lili, Sajtos
Dorka, Vida Szonja és Bujdos Péter szülei.
Köszönjük! Kissné Török Erika, a Tardosi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szervezésében, a helyi, megyei, országos önkormányzat támogatásával lezajlott
program minden szempontból hasznos és
emlékezetes marad számunkra.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics Szilvia
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November 12. a Szociális Munka Napja

(Találkozás egy szlovák-magyar református lelkésszel)

Az Országgyűlés 2016. decemberében döntött arról,
hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ezen a napon ráirányítjuk
a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden
napján segítik, gondozzák a segítségre szorulókat.
Ezen alkalomból kolléganőnk, Tóth Antalné a TJ ESZI igazgatónőjétől, Mecsei Ilonától igazgatói dicséretben részesült. Szívből gratulálunk az elismeréshez! Szakmai vezetőnknek köszönhetően egy felejthetetlen bátorságpróbán
mérettethettük meg magunkat Budapesten, a Tropicariumban. Testközelbe kerültünk kígyókkal, bogarakkal, férgekkel, egerekkel, a legbátrabbak pedig rájákkal is úszhattak.
Ezúton is köszönjük a szervezést Somlói-Nagy Renátának,
egy nagyon
vidám
és
egyben izgalmas napnak lehettünk részesei. A meglepetés csak ezután következett… November 13-án klubtagjaink
köszöntötték a szolgálat dolgozóit kedves
verssel és egy szál virággal. Erre nincsenek szavak! A legcsodálatosabb érzés
szeretni és szeretve lenni! Hálás köszönet
a figyelmességért minden kedves klubtagunknak, ellátottunknak!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat klubtagjai, ellátottai
és kollektívája nevében kívánok minden kedves vértesszőlősi lakosnak
békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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„Az Úr Isten az én reménységem,”
A novemberi Hírmondóban
egy rövid interjú erejéig már
bemutatkozott Széles Jákob
magyarbődi református lelkész, aki most személyesen
is ellátogatott Vértesszőlősre. Itt tartózkodásának két
napjáról készült összefoglalónkat szeretettel ajánljuk
az olvasók figyelmébe.
A szlovák és magyar felmenőkkel bíró tiszteletes fiatal
kora ellenére mély érzelmi intenzitással beszélt két estén át a szlovákiai települések és magyar lakta falvak református
vallásának alakulásáról. A történelmi, nyelvi
és vallástörténeti szempontokat érintő előadások a szlovák keresztyénség történetét
mesélték el. A lelkész hétfőn este a középkori kezdetek után a reformáció-ellenreformáció
korát taglalta, majd kedden a türelmi rendelettől (1781) napjainkig, a változó államokban a
Monarchia, Csehszlovák Köztársaság, Csehszlovák Népköztársaság, Szlovákia területén
élő reformátusok hitéletéről beszélt. S bár itt
tartózkodásának alappillére a két szorosan
összefüggő prezentáció volt, azért másra is
maradt idő. Elvégre nem mindennap érkezik
környékünkre olyan református lelkész, aki
két nyelven tart Istentiszteletet. Legnagyobb
örömünkre, a vértesszőlősi polgármester,
majd a vértesszőlősi szlovák önkormányzat
elnöke is találkozhatott a tisztelendő úrral.
Az iskoláskorú gyermekeknek pedig egyenesen érdemes és ildomos volt találkozni egy
más fajta identitás tudattal, egy más típusú
hit megéléssel, már ami a szlovákiai, magyar
és református összetettséget illeti. Így hát a
Tatai Református Gimnázium diákjai kedden
reggel Széles Jákób áhítatával kezdték meg
a napot (Máté 17,8: „Amikor föltekintettek,
senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.”) 350
diák nagy figyelemmel hallgatta a fiatalos,
lendületes szavakat.
A Vértesszőlősi Általános Iskola felsős
gyermekei számára pedig egy rendhagyó

szlovák óra keretén belül
került sor egy kötetlen beszélgetésre, ahol a diákok
választ kaphattak arra, hogy
miért érdemes szlovákul tanulni, s mit jelent kétnyelvű,
két nemzetiségű fiatalként
felnőni egy olyan országban,
ahol bár nagyon sok magyar
él, az anyanyelv a szlovák.
Egy szlovák nemzetiségi iskolában ennek különösen
nagy jelentősége van, hiszen
a gyermekek sok esetben
csak közvetve tanulnak a szlovák kultúráról és hagyományokról. A diákok a kezdeti
megilletődöttség után bátran kérdeztek, érdeklődtek egy más kultúrában nevelkedett,
de mindvégig magyar gyökereihez ragaszkodó értelmiségi, hitét megélő lelkipásztortól.
Az egyik gyermek például megkérdezte a lelkész urat, hogy miért választotta ezt a hivatást. S a tiszteletes válasza a segítség volt;
hogy mindig, minden napon, segítséget tudjon nyújtani más embereknek az Isten segedelmével.
Széles Jákób úgy nyilatkozott az iskolai
látogatások után, hogy a fiatalokkal való
kommunikáció és kapcsolattartás nagyon
meghatározó az életében. Az ifjúságon keresztül sok tapasztalással lesz gazdagabb.
A gyermekek nap, mint nap inspirálják őt a
hitben járó úton, s nem csak lelkipásztori mivoltában.
A tiszteletes életére és munkásságára, illetve az esti előadások tartalmára reflektálva a
két nap alatt többször csendült fel Georgius
Tranoscius szlovák költő énekeskönyvéből
származó zsoltár, (Református Énekeskönyv,
275. zsoltár). Az ének mondanivalója, különösen az első versszak tekintetében –
„Az Úr Isten az én reménységem, Erősségem
Mindenféle inségben; Csak tőle várom Igaz
boldogságom: S meg is találom,” – választ ad
arra is, hogy miért volt fontos egy szlovákiai
magyar református lelkész látogatása.
Bujdosné Pap Éva
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2019. évi 2. féléves programjairól
A nagyon jól sikerült 3 napos
cserkeszőlői és szarvasi kirándulás után csak néhány nap
telt el és júniusban a szlovák
önkormányzat
meghívására
sokan részt vettünk Acsán a
szlovák napokon. Részesei
lehettünk ennek a szép hagyományőrző napnak, ahol
ételekkel, kulturális műsorral
elevenítették fel a hagyományokat. Júliusban Pápán jártunk, pihenés, strandolás… és
egy nagyon jó csapat.
Augusztusban a MesterŐrség
kezek kiállításon sok tagunk
munkáját csodálhattuk meg.
Öröm számunkra, hogy már a fiatalok is
megmutatják munkájukat, tehetségüket.
A falunapi rendezvényen finom birkapörköltet főztünk és sikerét bizonyítja, hogy a
35 kg húsból készült étel szinte pillanatok
alatt elfogyott. Köszönjük a főzők munkáját, akik bár az újonnan vásárolt sátrak alatt
dolgoztak, mégis próbára tette őket a rekkenő hőség. A nyári tartós hőség sajnos két
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betervezett programunkat is „elpárologtatta”. Elmaradt a balatonfüredi kirándulás és
a kemencés sütés. Jövőre újra betervezzük. Szeptemberben a szüreti felvonuláson
klubtagjaink kínálták a pogácsa mellett a
saját sütésű süteménnyel, limonádéval a
felvonulókat. Köszönet a munkájukért.
Tökfesztivál… két szép napot töltöttünk
el az Őrségben, elsősorban Szalafőn a
Tökfesztivál központi rendezvényén. Nagy élmény
volt a skanzen házai között a kézműves és kistermelői vásár, az olajütés, a
finom falatok. Sajnos az
eső nem kedvezett, Őriszentpéter
betervezett
programja elmaradt. De
Szentgotthárdon a Gotthárd hotel négycsillagos
ellátása, a fürdés, finom
vacsora kárpótolt minket.
Másnap bő másfél órás
sétát tettünk a csodálatos Nádasdy vár állandó
kiállításán és megcsodálhattuk a Herendi porce-

lánok szépségét. A sárvári termálfürdőben
soha nem csalódtunk.
Az októberi hónap a legszebb eseménye
az Idősek napja volt. A polgármester úr és a
képviselők köszöntötték az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat, az idén 80
évüket betöltött klubtársainkat és a szépkorúakat. Gerezdi Lacitól már csak elköszönni
tudtunk, de feleségének, Klárikának elvittük a
szeretet virágait. Velencei Vilmosnak és feleségének Évikének is szeretettel adtuk át a kis
köszöntő ajándékot otthonukban. Egri István
és Egriné Iluska, valamint Solymosi János és
felesége Beke Ilona az ünnepségen vehette
át virágot és a pezsgőt.
Együtt koccintottunk a 80 éves klubtársainkkal. Németh Ferencné Matildka, Pátrovics Miklósné Ica néni, Slezák Mihályné
Marika, Szabó Istvánné Marika, Tomasik
Béláné Erzsike, Jenei Alajos, Krupánszki
Mihály. Az ünnepeltek hagyományos első

tánca, a jó hangulat tette felejthetetlenné
az estét. Októberben Tatán és Környén
színházban voltunk. Decemberben a programok sokasága, év végi bál, Falukarácsony, Betlehemezés.
Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy így év végén megköszönjem mindenki munkáját, segítségét, az önkormányzat
támogatását. Külön köszönet az újra nem
induló képviselőknek az elmúlt években
kapott számtalan segítségért. Magánéletükben sok sikert kívánunk.
Megint elrohant egy év, jönnek a szép
ünnepek. Kívánok az Őszirózsa Nyugdíjas Klub nevében Vértesszőlős minden
lakójának szeretettel, békével teli boldog
karácsonyi ünnepeket szeretteik körében.
Kívánunk nagyon szép új esztendőt egészségben, szerencsében.
Bartal Vilmosné
klubvezető

Vértesszőlősi Természetbarátok csoport
– Varró Klub
Kedves ügyeskezű Szőlősiek! Már biztosan hallottak a Vértesszőlősi Természetbarátok csoportról. Egy monori ötlet
nyomán Kovács-Mérő Évi kezdeményezésére itt, a faluban is alakult egy kis természetbarát csapat.
Használt, kidobásra ítélt függönyanyagokból és egyéb textilhulladékból kis zacskókat varrunk, amit a helyi kisboltokban
(Samu, Rapid) becsületkasszás fizetéssel
vásárolhattok meg. Ezekkel az újrahasznosított, dekoratív kis tasakokkal vásárláskor
kiválthatjátok a műanyag zacskókat, picit
csökkentve így a környezet terhelését. Mindig magatoknál tarthatjátok őket, hiszen
alig van súlyuk. Moshatóak, így számtalanszor újrahasználhatjátok őket. A befolyt
összegből facsemetéket fogunk vásárolni
és közösen elültetjük majd őket a faluban.

Az elkövetkező hetekben a karácsonyra is
gondolunk már, és a karácsonyi vásárra is
készítünk kicsit különlegesebb darabokat.
Keressétek bátran december 21-én, akár
ajándéknak is remek ötlet lehet!
Csütörtökönként (16-19 óra között)
ülünk össze varrni a Közösségi Könyvtárban, köszönet érte Németh Ferencnek, aki
őriz és szórakoztat minket. Jókat beszélgetünk, sütizünk. Közösségépítésre is kiváló
alkalmak ezek. Örömmel vennénk, ha minél
többen csatlakoznátok hozzánk. Akinek van
varrógépe, hozza magával, akinek nincs,
az pedig a szabásban, a madzagfűzésben
segíthet. Örülünk a textil maradékoknak is.
Várunk lelkes mesemondó, vagy éneklő
nagymamákat is, akik inspirálnak majd bennünket. Várunk Mindenkit szeretettel!
Markó Andrea
Varró Klub
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Gyűjtés a vértesszőlősi Betlehemért!
Az elmúlt időszakban
többen megkerestek azzal, hogy a Betlehemre
lehet e még adakozni?
Mivel az alap elképzelés
egyébként is az volt, hogy
a projektet lehetőleg a falu
lakossága finanszírozza –
közadakozás formájában,
nem zárkóztunk el a további gyűjtéstől, hisz
jövőre is érkeznének még szobrok a kompozícióba. A konkrét építkezés megkezdése,
illetve a szobrok jellegének kiválasztása óta
jól látható a költségoldal is, ahol a rengeteg
önzetlen felajánlás (munka és építőanyag)
ellenére bizony elfér még a támogatás!
Ezért továbbra is lehetőséget biztosítunk
arra, hogy felajánlásaikat megtehessék!
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt. Vér-

tesszőlősi kirendeltségénél
fenntartott folyószámláján
alszámlát hozott létre, melyet a gyűjtés céljából a
lakóság részére megnyitottunk. Az adományokat folyamatosan fogadjuk, hisz
a szobrok második fele
csak jövő adventre készül
el és ezeket majd akkor
kell fizetnünk. Az adományokat a következő
számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba projektgazda

Gombaismereti tanfolyam
Minden kedves érdeklődőnek!
Január első szombatján kezdődik
az elméleti oktatás 8-12-óráig
a Községi Könyvtárban.
Jelentkezésre még van lehetőség.
A képzés 20 alkalmas, 80 órás.

Információ: Kovács-Mérő Évi 06 30 335 7829 • Akácfa utca 15.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• 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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Szelektív hulladékszállítás
2020. január 1-jétől a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős belterületén az alábbiak szerint valósul meg. Felhívjuk a Tisztelt
Ügyfelek figyelmét, hogy a papír és műanyag hulladékok havonta egy időpontban kerülnek elszállításra.

Papír és műanyag

Fenyőhulladék gyűjtés

2020. január 6.

2020. január 13.

2020. február 17.

2020. január 27.

2020. március 16.
2020. április 16.

Zöldhulladék gyűjtés

2020. május 18.

2020. április 3.

2020. június 15.

2020. május 6.

2020. július 13.

2020. június 9.

2020. augusztus 17.

2020. július 3.

2020. szeptember 14.

2020. augusztus 5.

2020. október 19.

2020. szeptember 4.

2020. november 12.

2020. október 5.

2020. december 14.

2020. november 9.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
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:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu
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Frissen, helyszínen vágott
KARÁCSONYFA újra Vértesszőlősön!

Luc , douglasz és ezüstfenyő, nordmann jegenye (kisebb méretben).
Vödrös karácsonyfa kivételére fagymentes időben lesz lehetőség
(Nordmann jegenye , engelmani luc és szerbluc is).

Vásár 2019. december 14–22.
között minden nap 10–15 óráig.
Megközelíthető gyalogosan és kocsival.
A MÚZEUMTÓL, KI LESZ TÁBLÁZVA!
Érdeklődni: Jenei József 06 20 988 6650
Megvásárolhatók a levendulás termékeink és saját mézeink is a vásár ideje alatt.
Facebook: Vértesszőlősi-levendulás-346352056024522

Virágműhely
Szerete�el várok minden
kedves vásárlót és érdeklődőt
Dekor- és Virágműhelyembe!
Az üzletben megtalálhatóak:
• AdvenƟ koszorúk széles és különleges
választéka már 2500 Ft-tól
• Karácsonyi, téli dekorációk:
kopogtatók, grincsek, asztaldíszek
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Cserepes virágok
Pogács Krisz�na e. v.
06 30 630 6526
2837 Vértesszőlős
Gagarin utca 5/A
Nyitva:
hé�ő–péntek 9.00–17.00,
szombat 9.00–13.00,
vasárnap 9.00–12.00

Ajándékozz élményt, szépséget!
Ajándékutalvány
............................................................... részére ....................... értékben

Vanília Patina

fodrászat & lakberendezés

Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com
06 30 3357 829
Felhasználható...........................-ig

Gagarin u. 5/A
Az évben több alkalom van, amikor szeretteinket valami igazán
különlegessel szeretnénk meglepni, mint például a KARÁCSONY.
Egy kényeztető szépségprotokoll, néhány óra, ami csak róla szól,
célirányosan a hajtípusának megfelelően, prémium minőségű
hajápolókkal!

Bármilyen összegben kérheted, vagy válassz
egy hozzá illő szolgáltatásból!
Keressetek bátran, bizalommal!
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NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
VANÍLIA PATINA
KOVÁCS-MÉRŐ ÉVA

Vértesszőlős
Akácfa út 15.
06 30 335 7829

Egyedi rendelést felveszek!
Ajándékutalvány bármilyen
összegben kapható!
19
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2020 január 25. szombat 6.00 óra
Regionális Böllérversenyt
rendez Vértesszőlős
10 csapat részvételével!
Időpont: 2020. január 25. szombat 6.00 óra
Kulturális programjaink a sportcsarnokban
és a csarnok melletti rendezvénysátorban
zajlanak majd a nap folyamán.
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek
a perzselés, bontás, feldolgozás munkafázisaiba.
Kóstolójegy a helyszínen!

Az esti bál kezdete 19.00 óra
A JEGYEKET A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN
CSAK ELŐVÉTELBEN ÁRUSÍTJUK.
További információ a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen
vagy a 06 30 578 5116-os telefonszámon kapható.
A helyszínen nincs lehetőség jegy vásárlására.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

