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Farsangi időszak
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap előtti 47. nap), a nagyböjt
kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemzik.

híres karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi
busójárást.

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik
hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően
a gazdag néphagyományokra épül (lásd:
torkos csütörtök). A kereszténység előtti
időkből származó farsangi mulatságokat
az „erkölcsös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szimbolizáló
szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”.
Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig
tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is.
Számos városban ekkor rendezik meg a

A farsang a párválasztás időszaka volt és
egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a
húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap
= vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após
kontójára fogyasztott stb.). A falvakban a
legények szervezték a bálokat. A lányok
rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a
kiszemelt legénynek, aki a farsang végén
nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte.
A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt.

A magyarság körében

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang

Önkormányzati hírek
a Képviselő-testület 2020. január 16-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Jogszabályi kötelezettség alapján felülvizsgálta a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
		 Önkormányzattal 2019. november 15-én, illetve a Vértesszőlősi Roma Nemzetiségi
		 Önkormányzattal 2019. november 22-én kötött megállapodást. A felülvizsgálat során
		 megállapította, hogy a megállapodások módosítást nem igényelnek.
• Módosította a civil szervezetek önkormányzati támogatás iránti pályázatának benyújtási
		 határidejét (február 28-ról március 31. napjára). Egyidejűleg felkérte Nagy Csaba polgármestert,
		 hogy a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet további
		 módosításának előkészítése kapcsán egyeztessen az érintett civil szervezetek vezetőivel a
		 támogatási rendszert érintő kérdésekben.
• Elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előzetes tájékoztatást. A részletes
		 adatokat a képviselő-testület a februári ülésén tárgyalja majd, amikor a költségvetési rendelet
		 elfogadásra kerülhet.
• Jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását, mely szerint a bölcsőde 2020.
		 augusztus 03 – augusztus 21., az óvoda augusztus 10 – augusztus 29. között tart majd zárva.
		 Az intézmény vezetője február 15. napjáig tájékoztatja a szülőket a döntésről.
• Megtárgyalta és elfogadta a Török Csaba alpolgármester által, a községben lévő emlékművek
		 állapotáról, a szükséges teendőkről készített részletes tájékoztatót.
• Meghatározta a 2020-2021. években megvalósítandó beruházások, fejlesztések irányvonalait,
		 melyet a 2020. évi költségvetés megállapításakor figyelembe vesz. A konkrét fejlesztési
		 javaslatokról az éves költségvetés elfogadását követően adunk tájékoztatást.
• Elfogadta a helyi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról készült beszámolóját.
• Törvényben meghatározott kötelezettségét teljesítve – a jogszabályokban meghatározott
		 véleményezési és partnerségi eljárás lezárását követően – jóváhagyta az M1 autópálya Budapest
		 (M0) – Tatabánya-Újváros közötti szakaszának 2×3 sávosra bővítéséhez szükséges, helyi építési
		 szabályzat, illetve településszerkezeti terv módosítását. A módosítások során a 095/8-33 hrsz-ú
		 telkek esetében mezőgazdasági (Má) területből közlekedési (Köu) területbe való átsorolás történik.
		 Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a településszerkezeti tervben. Az M1 területhez
		 kapcsolódva a 095/33 hrsz-ú telken 25 m2, a vasút menti területen 3588 m2 kerül átsorolásra.
• Elfogadta az Állami Számvevőszék által az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett
		 ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzat
		 gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzésről készített (önkormányzatunkat is érintő)
		 tájékoztatást.
• A Magyar Falu Program keretén belüli, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”
		 alprogramon nyert pályázati forrás terhére, a Rotáció Kft. ajánlatát elfogadva 9.165.590 Ft értékben
		 közterület-karbantartó eszközök vásárlásáról döntött.
• A Tatabányai Tankerületi Központ 2020/2021. tanévre vonatkozó körzetmeghatározással
		 kapcsolatos megkeresésére nyilatkozott, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola jelenlegi felvételi
		 körzetével (Vértesszőlős) egyetért, az iskola felvételi körzetének módosítását nem javasolta.
dr. Lázár Gabriella jegyző
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a 2020. évi Hírmondó lapzárta időpontok
az alábbiak lesznek:
• 2020. február 27. • 2020. március 26.• 2020. április 23.
• 2020. május 21. • 2020. június 25. • 2020. július 30.
• 2020. augusztus 27. • 2020. szeptember 24.
• 2020. október 19. • 2020. november 26.
2020. decemberi – 2021. január 5.
Nagy Csaba
polgármester

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: (Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu:
birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések), növényvédelem,
állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu:
egyéb hatósági ügyek, pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek

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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Böllérverseny újra
Rekordszámú versenyző csapattal és látogatóval lezajlott az V. Vértesszőlősi Böllérverseny. A nemes küzdelem 6 órakor
kezdődött a Töpörtyű ropogtatók (Kocsról)
a Böllérek (Bajról), a Pig Egylet (Neszmélyről), Vértesszőlősi Kolbászok, Csángó ötös
(Gyimesbükkről), az Udvardi Fűszerek, Kirner Würste (Környéről), a Mocsaiak, a Vándor Székely (Csíkrákosról) csapatok között
a sertések nagy bánatára.
Már kora reggel is nagy volt az érdeklődés,
a csapatok nagy szakértelemmel, jókedvvel
láttak munkához. Készültek a kolbászcsodák, a hurkaköltemények, az ínycsiklandó
sültek, és az elmaradhatatlan toros káposzta. A szigorú zsűri nagy figyelemmel kísérte
a csapatok tevékenységét, szakszerűségét,
és értékelte a kínáló pultok díszítését, megjelenését. A zsűri nagy érdeklődéssel és
figyelemmel kóstolta és minősítette a finomságokat, egyfajta tájjellegű disznóvágás
hagyományához kapcsolódó étel, hurka,
toroskáposzta, kolbász, sült hús, és fogópálinka kategóriákban. A legszebb porta is
kiválasztásra került.
10 órától kezdődött a műsor a színpadon.
A fellépő csoportokat a versenyző csapatok
hozták magukkal, színesítve ezzel a verseny
hangulatát. Nagy Csaba polgármester megnyitója után következett a Dalárda férfikar
Udvardról, a Környei Művészkerékpáros
Gyermekek bemutatója, őket követte az
Arany Csillagok (Roma tánccsoport), majd
a Neszmélyi Zumba Tánckör, a Környei Német Nemzetiségi Dalkör, és a Vértesszőlősi
Férfi Dalkör, Mocsai Női Népdalkör. Ez után
következett, az immár hagyományos korsókitartó verseny. A műsor második részében
a Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület (Svábtánca), a Gerendely férfikórus-Csíkrákos, a Kocsi néptáncegyüttes, majd a Baji Rozmaring Nyugdíjas Klub
tánccsoportja lépett fel, majd az Aszúszemek Néptánc Együttes zárta a műsort. Közben fogyott a sok finomság
4

A több mint 2000 látogató nagyon jól érezte magát, egy perc nyugalmat sem hagytak
a csapatoknak, folyamatosan kóstolták az
ételeket. Igazi fesztivál hangulat kerekedett. A csapatok már várták az eredményhirdetést, mindenki kíváncsi volt rá, hogy ki
lesz a Vértesszőlős Böllére cím nyertese,
de erre 20 óráig várni kellett.
A Böllérbál, az eredményhirdetéssel kezdődött. Nagy Csaba polgármester a 2020
év Böllére címet a zsűri megfontolt döntése alapján a Vértesszőlősi Kolbászok csapat vezetőjének Tomasik Tibornak adta át.
Disznóvágáshoz kapcsolódó tájjellegű étel
kategóriában a kocsi Töpörtyűropogtatók
csapat lett a legjobb. A legfinomabb hurkát
a vértesszőlősi csapat készítette, toroskáposztában a mocsaiak voltak a legjobbak.
A legfinomabb kolbászt a bajiak készítették, sült húsban a gyimesbükkiek remekeltek. A legjobb fogópálinkát a neszmélyiek
hozták, míg a legszebb portája a környeieknek volt. A legjobb toroskáposztát a
mocsaiak produkálták. A leghigiénikusabban a neszmélyi csapat dolgozott. Kóstoló
jegyből pedig a szőlősi csapat gyűjtötte be
a legtöbbet.
A nagy izgalom után a vacsora következett, majd Szegafrédó Zoli és Morvai Dani
teremtett igazán jó hangulatot a hajnalig
tartó bálhoz.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett
abban a példátlan összefogásban, ami
lehetővé tette a rendezvény sikerét.
Németh Ferenc

5

Idősek Klubja hírei

Egy kellemes délután margójára…

Az újév köszöntése
A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat klubtagjai jó hangulatban, koccintással köszöntötték az új esztendőt. Megosztottuk egymással az ünnepek örömteli pillanatait,
eseményeit és már tervezgetjük a közösen eltölteni kívánt időt. Ebben az évben is
szeretettel várjuk a közösségünkhöz csatlakozni kívánókat az Ady Endre utca 2/D
szám alatt. Az alábbi képpel és verssel kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet és jó
egészséget!
Klub dolgozói

Szántó Attila
Kívánok Neked
Szép napokat, kevés szelet,
álmodozó kék egeket.
Kacaj gyöngyöt egy füzérrel,
jó kedvet sok-sok szekérrel.
Három tündért, jóakarót,
az ágyadra szép takarót.
Meleg pitét asztalodra,
piros tűzet a kályhádba.
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Szép szerelmet egész évre,
barátságot, saját képre.
Isten csókját homlokodra,
virágokat kalapodra.
Igaz utat, jó szerencsét,
háromkirályi köszöntést.
Tücsköt, fecskét, szép gerlicét,
kenyérrel teli kemencét!

2020. január 10-én 15 órakor a Jótékonysági Kézimunka Szakkörének tagjai: Ocskainé Erzsike, Kalmárné Terike,
Kutenicsné Márika, Némethné Matildka, Eningerné Marika, Szerencséné Marika, Beke Irénke, Sternné Vera, Mukné
Jolika és én – Horváthné Terike, egy
baráti összejövetelre érkeztünk a Jenei
cukrászdába.
A sütemények fogyasztása közben megosztottuk egymással ügyes – bajos dolgainkat, családi örömeinket illetve a korunkkal együtt járó nehézségeket, problémákat
is. Jól esik a gondok megosztása, időnként

egy-egy telefon váltása ha valami nyomja a
vállunkat. Őszintén mondhatom, hogy ez a
közösség megerősít, bátorít, ha megakad
az életünk egymás támaszai vagyunk. A közös beszélgetések, találkozások alkalmával oldódnak problémáink, gondolataink
pozitív irányba terelődnek. Mindenkinek kívánunk jó egészséget; a munkájában vagy
hobbyjában sok örömöt és szép eredményeket! Munkáinkat továbbra is szeretnénk
jótékony célokra felajánlani, adományozni.
Köszönjük az eddigi támogatásokat, felajánlásokat melyeket 2020-ban is szívesen
fogadunk!
Horváth Imréné
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Óvodai hírek
„Köszöntelek új év új világa!
Hozz békességet a világra!
Terülj, terülj ki, tarka kendő!
Add elő kincsed, újesztendő!”
Gazdag Erzsi
Megkezdődött a 2020 –as év, mely a kínai
horoszkóp szerint is sok váratlan átalakulást és változást hoz majd. Kívánom minden olvasónak, hogy ez a kerek évszám
valóban hozza meg a kívánt „kincseket”, a
békét, a sikert, a boldogságot. Az év során
éljenek meg sok pozitív változást és örömteli eseményt. Remélem óvodánk minden
apró lakója csupa élményekkel gazdagodik majd az újév alatt, amiért persze mi is
mindent megteszünk.
Január 6-án újra visszatért az élet a Samufalvi óvoda falai közé. Gyermekzsivaj,
kacagás és zsongás hallatszott minden teremből. Ismét önfeledt játék töltötte meg a
csoportszobákat és az udvart.
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Bár az igazi tél egyelőre még mindig várat
magára és nem igazán kedvezett apróságainknak, de bízom abban, hogy a gyerekek körében oly kedvelt téli sportokat a
szánkózást, a csúszkálást, a popsi tepsizést és az izgalmas hócsatákat még élvezhetik majd.
Januári első programunk keretében a
nagyobb gyerekek részt vehettek a Samu
műhely néphagyományőrző tevékenységében, ahol megismerkedhettek vízkereszt
napjához kapcsolódó ünnepkörrel, az
ehhez fűződő népszokásokkal és időjóslással egyaránt. Nagypálné Sándor Szilvia
óvodapedagógus irányításával a gyerekek
egy igen tartalmas délelőttöt tudhatnak
maguk mögött. Ez a téma az óvodás korosztály számára kissé elvont és nehezebben megközelíthető világ, ezért is volt szükség gondos előkészületekre. Szilvi néni és
Hugi néni árnyjátékkal illusztrálva mesélte
el a bibliai eseményeket, s így a gyermekek szinte maguk előtt követhették és csodálhatták Gáspár, Menyhért és Boldizsár
útját, melyet a betlehemi csillag vezérelt.
A három királyok ajándékát – az aranyat,
mirhát, a tömjént – illetve a kicsi betlehemet a mese után megtapogathatták és
megillatozhatták.

A gyerekek különböző mozgásos dámajátékok segítségével – a tevekaravánnal
homokdűnéken és akadályokon keresztül – eljuthattak újra a történet világba.
Az élményekkel teli tevékenykedtetés a
napkeleti bölcsekkel díszített korona elkészítésével zárult.

Januártól márciusig egy új őselemmel, a
VÍZ témaköreivel ismerkedhetnek meg óvodás gyermekeink. Beszélgettünk a víz felhasználhatóságáról, a takarékosság fontosságáról és víz védelméről. Elmerülhettünk a
vízi élet szépségében, a növény és állatvilágában valamint tanulmányozhattuk a víz
építő és romboló munkáját. Tapasztalatokat szerezhettünk a víz halmazállapotairól,
és körforgásáról. A hideg beköszöntével
találkozhattunk fagykirállyal és sarkvidéki
élet különlegességeivel és sorolhatnám

9

A téli hónapokban még nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, a megfelelő higiéniára. A hidegebb idő
beköszöntével is törekedtünk arra, hogy a
gyerekek tartalmas időt töltsenek a friss
levegőn. A szabadban eltöltött idő számos
pozitív hatással van mind a testre, mind a
lélekre. Odafigyeltünk a megfelelő testmozgásra, az egészséges táplálkozásra
egyaránt. Ezúton is köszönjük a szülői támogatásokat. (gyümölcsök).

rű együttessel, aktív részesei lehettek a zenés délelőttnek, sokat táncoltak, mókáztak,
nevettek. Nagyon jó kedvet varázsoltak a
gyerekek életébe, akik persze tapssal jutalmazták mindezt. Ezúton szeretnénk megköszönni a Vértesszőlősi Önkormányzatnak és a Közösségi Háznak a támogatását.
A Samufalvi gyerekek élményekkel gazdagodva tértek haza s, örömmel mesélték el a koncerten szerzett pozitív érzéseiket. Felejthetetlen nap volt mindannyiunk
számára.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
közössége nevében
Borbélyné Paxy Erika óvodapedagógus

tovább, tehát minden érdekességgel, ami
a vízről eszünkbe jut. Kezdeményezéseink
során mindig figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait. Építettünk a
gyermekek kíváncsiságára, és úgy terveztük meg a tanulási tevékenységeket, hogy
azok minél több érzékszerv használatát
igényeljék. Nagyon sokat kísérleteztünk,
melyben a gyermekek midig aktív részesei
voltak a tevékenységeknek, s így maguk
csodálkozhattak rá a dolgok lényegére.
Az óvodások tapasztalatszerzés útján jutnak új ismeretekhez, és vonják le a következtetéseket, majd képessé válnak ok-okozati összefüggések megfogalmazására is.
Szükség esetén természet és oktatófilmek
segítségével tettük érthetőbbé és izgalmasabbá a tervezett napjainkat (vízi malmok,
élet a víz alatt...)
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Nyugdíjba vonuló kollégák köszöntése

Január 17-én péntek délelőtt a nagy sikerű
Alma Együttes lépett fel és adott kis közösségünknek egy fergeteges koncertet.
Az együttes mára az egyik legkedveltebb
zenekar a kicsik körében, s már előtte izgatottan várták ezt a napot. Ismert és kedvelt
zeneszámok csendültek fel. A saját dalok
mellett klasszikus és kortárs költők megzenésített versei is színesítették a repertoárt.
A kis apróságok együtt énekeltek a népsze-

Decemberben belsőséges ünnepség keretében köszöntöttük nyugdíjba vonuló
munkatársainkat. Bahurek Judit óvodapedagógus 40 és Mohácsi Mihályné óvodapedagógus 44 évet töltött a reá bízott
gyermekek nevelésével, gondozásával.
Nyugdíjba vonulásukig mindezt nagy odafigyeléssel, szakmai elhivatottsággal végezték. Pedagógus életpályáján tanúsított
gyermekszeretetük és példamutató munkavégzésükért Nagy Csaba polgármester
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitünte-

tést adott át részükre. Balázs Zsuzsanna
konyhai alkalmazott hosszú éveken keresztül segédkezett az intézménybe járó
gyermekek étkeztetésében. Munkájára jellemző volt a mindig tenni, segíteni akarás,
az óvoda érdekeinek szem előtt tartása.
Aktívan bekapcsolódott az óvodán kívüli
programokba is, legyen az önkormányzati
vagy civil rendezvény. Az intézmény vezetője és dolgozói virággal köszöntötték az
ünnepelteket, hosszú, boldog nyugdíjas
éveket kívánva.
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A magyar kultúra napja

A jelenben a jövőt építjük

Január 22-én vetélkedőkkel
emlékeztünk meg iskolánkban a magyar kultúra napjáról
Az alsó tagozatos tanulók vegyes csapatokban mérték ös�sze tudásukat Krajczárné Száraz
Erzsébet tanítónő irányításával.
A vetélkedőre az iskola könyvtárában került sor, ahol sok érdekes feladat várta a diákokat.
Az izgalmas másfél óra alatt
megjelentek tudósaink, a népünkre oly jellemző hungarikumok, a csapatoknak betűkből kellett szavakat alkotni, kis részletekből képeket kirakni,
de szóba került a Himnusz keletkezése is.
Végül a győzelmet a Kovács Zengő Boróka
(1. o.), Horváth Marcell (2. o.), Ifju Boglárka
(3. o.) és Öskü Levente (4. o.) összeállítású
csapat szerezte meg.
A felső tagozat vetélkedője Arany János
költészetét ölelte fel. A verseny során a
csapatok megismerkedtek A nagyidai cigányok történetével, állatok után kutattak
Arany János költeményeiben, híres magyarokat találtak ki rövid leírások alapján,
de szerepelt a feladatok között keresztrejtvény és scrabble is. A verseny hajrájában a
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A rendszerváltozás után tartott szabad
választások utáni Magyarország első
miniszterelnöke (1990-1993 között) egyértelmű üzenetet hagyott ránk az általa
kívánt és remélt jövőképet illetően.

gyerekek licitáltak az utolsó feladatra, ahol
ügyességüknek, esetleg szerencséjüknek
köszönhetően megsokszorozhatták, vagy
éppen el is veszthették az addig nehezen
összegyűjtögetett pontjaikat. Ennek köszönhetően jelentősen felborult a sorrend,
és a végső győzelmet a Kuthy Márta, Boda
Georgina, Pogár Atina, Kreisz Abigél összetételű 5. osztályos csapat szerezte meg.
A diákönkormányzat felajánlásának köszönhetően a győztesek egy-egy 2000
forintos könyvutalványt nyertek. Minden
résztvevőnek gratulálunk a szép szereplésért!
Szűcs Imre

Ma, amikor Európa jövője erősen kétséges,
érdemes visszatekinteni Antall József szellemi örökségére. Antall József (l932-l993),
a néhai piarista diák ízig-vérig keresztény
államférfi volt. Őt
nem a csiki-csuki módon történő
előbbre jutás, a
privatizációból kétes
úton-módon
való
meggazdagodás, hanem a
nemzetért
tenni
akarás
vezérelte.
Annak a keresztény
középosz t álynak
volt a sarja, akiket
a Kádár korszakban megtiportak.
Az egykorú történet szerint, amikor
Németh Miklós (a
korábbi miniszterelnök) átadta neki a róla
szóló jelentéseket tartalmazó aktákat, csak
ennyit mondott: „Ezek alapján csoda, hogy
nem végeztünk ki…”
Nem kérdés, hogy miért szentelte az
egész életét annak, hogy a szocializmusból felébredő, újjáépülő Magyarországot
segítse, alakítsa, helyes útra terelje. Szent
István királyhoz hasonlóan ő is a Nyugat
felé fordult, és a vallásos Magyarországban hitt, ahogyan hangoztatta is: „– Keresztény Magyarországot akartam, mert
csak ennek van jövője.”
Meggyőződése volt, hogy nekünk, magyaroknak és ennek a térségnek komoly
esélyei vannak arra, hogy tényleg kilábaljunk ebből a súlyos helyzetből, és biztonsági garanciákkal előbb-utóbb szilárdan

kötődjünk a Nyugathoz. Amikor megnyerte az 1990-es, első szabad választásokat,
kijelentette: „– Törvényes értelemben, a
magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak
a kormányfőjeként – lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok
lenni.” (Forrás az interneten: http://hirlevel.
mpdsz.piarista.hu/node /136).
Ne feledjük: 1990-ben
a XX. század magyarmagyarországi
történelmének az első
és az egyetlen vér
és bosszúállás nélküli rendszerváltása
történt. A ki tudja kik
által szervezett „taxisblokád” pokoli négy
napján fegyver nem
dördült el. Nem volt
könnygáz, és nem volt
vízágyú. Méltatlan lett
volna a „keresztény
Magyarországhoz”.
Bízom benne, hogy
farsang múltával fokozatosan megtelik majd a gyönyörű
vértesszőlősi templom, és megtelnek az
istentiszteleti helyek. (Böjt első vasárnapja: március 1.). Felébred a vágy az
elmaradt keresztelkedések, bérmálások,
konfirmációk pótlására. A vasárnapoknak,
az ünnepeknek ismét részeivé lesznek a
teremtő és megváltó Istennel való szent
találkozások alkalmai: a szentmisék, az
istentiszteletek.
A „keresztény Magyarország” – az én
szívemben, az én lelkemben, az én gondolkozásomban kezdődik. Folytatódik a családomban. A település életében. És épül a
jövő. Az enyém. A gyermekeimé. Mindnyájunké. Magyarországé.
dr. Márkus Mihály
református lelkész
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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. Vértes�-

szőlősi 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!

Tájékozódjon megújult honlapunkról is!

Török Csaba
projektgazda

Hulladékudvar
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 18/E
Tel.: 34/600-700
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2017. 04. 01-én megnyíltak új hulladékudvaraink Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén!
A következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő
elhelyezésére van lehetőség:
Hulladék fajtája

Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

Veszélyes hulladék (festék, lakk,
motorolaj, akkumulátorok,
elemek)

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente
100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása
szükséges!

14

Nyitvatartás
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
Lakossági hulladékudvarunk esetén:
Szerda 8.00–12.00-ig és szombat 13.00–
16.00-ig. Hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
vasárnap és ünnepnapokon zárva.
Települések, melyek társaságunknál
érvényes lakossági hulladékszállítási és
ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező,
tartozásmentes lakosai beszállíthatnak:
Tatabánya, Baj, Bodmér, Dunaszentmiklós, Héreg, Kocs, Naszály, Szár, Szárliget,
Tarján, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár,
Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős,
Csabdi, Dunaalmás, Óbarok.
Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági
hulladékudvar esetén:
Kedd, szerda, csütörtök 12.00-tól 18.00
óráig, péntek 9.00-tól 15.00 óráig és
szombat 8.00-tól 14.00 óráig. Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
Települések, melyek társaságunknál
érvényes lakossági hulladékszállítási és
ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező,
tartozásmentes lakosai beszállíthatnak:
Tatabánya, Baj, Bodmér, Dunaszentmiklós, Héreg, Kocs, Naszály, Szár, Szárliget,
Tarján, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár,
Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős,
Csabdi, Dunaalmás, Óbarok.
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TÉLTEMETŐ

A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület célul tűzte ki a régi népszokások,
hagyományok ápolását. Az előző években felelevenített télbúcsúztató programot
az idei évben is megszervezi.

JÖJJÖN EL ÖN IS, ÉS ŰZZÜK EL EGYÜTT A HIDEGET, A SÖTÉTSÉGET!

2020. február 25-én kedden
VIDÁM, CSALÁDI TÉLBÚCSÚZTATÓ DÉLUTÁN
PROGRAM:
17.30-ig: Gyülekező a Közösségi Ház előtt
17.30: Hangos-jelmezes felvonulás a
Templom utcán át a Tájházhoz.
17.45: Vidám tél-temetés meglepetésekkel,
a gondűző cédulák elhelyezése a felállított
kiszebábon, a kiszebáb elégetése,
tavaszköszöntés közös énekléssel és tánccal.
18.15: Séta vissza a Közösségi Házhoz, ahol
az Aszúszemek Néptánc Egyesület FARSANG
FARKA táncházával és szerény vendéglátással
várjuk. A táncházat Gábor Klára vezeti.
18.30–20.00: Táncház
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Jöjjenek kicsik és nagyok, ne hagyják otthon jókedvüket, de barátaikat,
szomszédaikat sem! Öltözzenek be télkergető maskarába! Mindenki hozzon
magával télűző-zajkeltő (zene)szerszámot. Várjuk a kereplőket, dudákat,
dobokat, sípokat. A babona szerint a
kiszebáb elégetése megszabadítja az
embereket minden bútól és bajtól. Akik
kilátogatnak a rendezvényre, és feltűznek egy gondokkal teleírt papírt a
kiszebábra, azok jó eséllyel megszabadulnak minden nyavalyától.

