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Karácsonyi ünnepkör
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó
időszak, amely felöleli a karácsonyi készülődést és ünneplést, valamint az azt
követő periódust. Az ünnepkörre nagyon
sok ünnep esik, melyek
egy része nem kapcsolódik a karácsonyhoz.
A jelentősebb ünnepek
között van az adventi
időszak, András napja,
Borbála napja, Mikulás és Télapó ünnepe,
Luca napja, szenteste,
karácsony, aprószentek
ünnepe, Szent Család vasárnapja, szilveszter és újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, végül vízkereszt.
Advent (úrjövetel) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Advent első vasárnapja egyúttal az
egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent
szó jelentése „eljövetel”. Elterjedt szokás
az adventi hétköznapokon hajnali misét
(rorate) tartani. E szertartásokon különös
hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a
karácsonyi várakozás.
Luca ünnepéhez, Szent Lúcia napjához,
(December 13.) több népszokás is kapcsolódik. Luca-napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni
sem, mert az elkért dolgok boszorkányok

kezére kerülhettek. Ezen a napon kezdték
el csíráztatni a Luca-búzát, amellyel a következő év termését próbálták megjósolni.
Luca székének elkészítését szintén ekkor
kell elkezdeni.
Karácsony ünnepén a keresztények Jézus Krisztus
születésére emlékeznek.
Minden év december 25én ünneplik világszerte,
habár nem ezt a dátumot
tartják számon Jézus
születésének. Az ünnepet
nem csak keresztények
tartják: december 25-e
minden embernek az öröm és békesség, a
család és gyermekség, az otthon és szülőföld, a szeretet és a másikkal való törődés
ünnepe.
Vízkereszt napján, január 6-án a nyugati
kereszténységben Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának három eseményét ünneplik: a napkeleti bölcsek vagy a
hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár,
Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését
a Jordán folyóban, az általa véghezvitt első
csodát a kánai menyegzőn (a víz borrá változtatását). Jézus megkeresztelkedésének
emlékére a katolikus templomokban vizet
szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek
valamennyit. Szokás ilyenkor házat, lakást
is megáldani.
Forrás: https://hu.wikipedia.org

Önkormányzati hírek
Magyarország Kormánya a 478/2020.
(XI.3.) számú kormányrendeletével az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A veszélyhelyzet kihirdetése előtt utoljára október 30-án tartott rendkívüli ülést a

képviselő-testület. Az ülésen arról döntött,
hogy pályázatot nyújt be a Baromállási dűlőben lévő, két önkormányzati tulajdonú
ingatlanon kialakult illegális hulladéklerakó
felszámolására. A pályázaton 3 millió forint
vissza nem térítendő támogatást igényel
az önkormányzat, a hulladéklerakó felszámolásának költségeihez 500.000 forint saját erőt biztosít.
A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések (melyek minden
esetben a képviselő-testület tájékoztatását
követően, a képviselők véleményét figyelembe véve születnek), az önkormányzat
honlapján (www.vertesszolos.hu) az Önkormányzat/ Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések fül alatt találhatóak.

Képviselői esküjét majd csak a veszélyhelyzet megszűnését követő első képviselő-testületi ülésen
teheti le a képviselő-testület előtt.
Önkormányzati képviselői mandátumához gratulálok és jó munkát
kívánok!
Nagy Csaba
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Óvodaépület felújítása
Projektazonosító: 3101918850
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében „A vértesszőlősi óvoda energetikai és szakmai fejlesztése” című
pályázaton 20.504.629 forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el. A 100 százalék pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés keretében 10.208.387 forint összegben fotovoltaikus napelemrendszer,
9.167.622 forint összegben klimatizáló rendszer, valamint 1.018.620 forint összegben eszközök kerülnek beszerzésre.
Nagy Csaba
polgármester

dr. Lázár Gabriella
jegyző

Megbízólevél átadása
Anderla Jenő Róbert képviselő részére
2020. november 12-én dr. Erdei
Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízólevelét Anderla Jenő Róbertnek, képviselő-testületünk új tagjának.

Magyar Falu ProgramOEF/2020.

Közutak, járdák síkosságmentesítése
A képviselő-testület által a tavalyi évben
megkötött szerződés alapján a település
kerékpárútjainak és belterületi útjainak
téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási
feladatait továbbra is a Tomasik Kft. látja
el. 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
polgárijogi felelősséggel tartozik.
Nagy Csaba
polgármester
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Adventi Falunaptár

Művelődési Ház, Községi Könyvtár
és Közösségi Színtér hírei

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

2020. december 1–24.

Vértesszőlősön már hagyománnyá vált a Falukarácsony megrendezése. A település
apraja-nagyja minden esztendőben nagyon várja ezt a kedvelt, és meghitt eseményt.
Azonban idén a koronavírus járvány következtében bevezetett rendelkezések miatt
decemberben, az alapos felkészülés ellenére sem tudjuk megtartani programunkat.

A 2020. december 19-re tervezett Falukarácsony elmarad!
Kívánunk mindenkinek vírusmentes, meghitt, békés, boldog karácsonyt!
Művelődési ház és könyvtár dolgozói

Megújuló Közösségi Színtér
Befejezéséhez közeledik a könyvtár mögötti Közösségi Színtér felújítása (a rég
óvoda eddig elzárt részén).
A több mint 110 négyzetméter alapterületű
létesítmény új ablakokat, ajtókat, burkolatokat kapott. Korszerűsödött a fűtési rendszer, energiatakarékossá vált a világítás.
Ruhatár és vizesblokk is kialakításra került.
Még néhány apróbb munka van hátra, de

rövidesen azok is befejeződnek. A felújítás megvalósítását, a Magyar Falu Program keretében kiírt – önkormányzatunk
által megnyert – pályázata tette lehetővé.
Amennyiben a pandémia elmúlik és kinyithatnak a kulturális létesítmények, a Közösségi Színtér ideális helyet tud biztosítani
klubfoglalkozások, művészeti csoportok
részére, vagy baráti, családi rendezvények
megtartására.

Ebben az évben is közös játékra hívjuk a falu közösségét.
Találtunk 24 játékos kedvű, lelkes családot, akik vállalták, hogy idén Vértesszőlősön advent idejében minden nap lesz egy ház, mely karácsonyi díszbe öltözött
ablakkal, kapujával várja a felnőtteket és a gyerekeket. A játék december 1-jén,
kedden indul, aznap, az 1-es számot kell megtalálni, december 2-án a 2-est és
így tovább. Az, hogy melyik szám kihez került, kinek kell aznap díszíteni, teljesen
titkos.

A feladat:
1. Találjatok meg 7 kidíszített ablakot!
– mert a 7 mesés szám és a karácsony tele van mesével és varázslattal –
2. Készítsetek képet arról, hogy ott voltatok a helyszínen!
3. Küldjétek el a képeket üzenetben a Közösségi Ház facebook oldalára
(Vértesszőlős Kultúr Könyvtár Tájház)!
4. Vegyétek át az ajándékokat a Közösségi Házban (a jelentkezőket értesítjük
a jutalom átvételének időpontjáról)!

Sétáljatok , kutassatok , örüljetek a sikernek , az ajándéknak.
Várjuk együtt a csodát!
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Iskolai hírek

A FALU KARÁCSONYFÁJA

Kedves gyerekek, fiatalok, szülők!
Az új óvoda mellet kerül feldíszítésre
a falu karácsonyfája december 11-én.
Segítsetek csodálatossá tenni a fát! Bár nagyon szép díszekkel rendelkezünk, a legszebbek azok lesznek, amelyeket a településünkön élő gyermekek készítenek. Kérünk benneteket, ha van kedvetek, készítsetek (akár szülői
segítséggel) bármilyen anyagból olyan díszeket, melyeket szívesen láttok a
falu karácsonyfáján.
Kérjük, hogy az elkészített díszeket helyezzétek el a fán (amikor arra jártok),
készítsetek róla egy fotót, és küldjétek el a „Kultúr könyvtár tájház” facebook
oldalára. A díszek készítőit a járványveszély elmúltával várjuk egy filmvetítésre a könyvtárba. Készüljünk közösen a karácsonyra, tegyük együtt felejthetetlenné 2020 karácsonyát!

BOLDOG KARÁCSONYT!
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KÖSZÖNJÜK!
Az október 17-ei szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából meghirdetett adománygyűjtés idén a megszokottól
eltérően zajlott. A járványhelyzet
okán sajnos egyre több krízishelyzetbe kerülő család igényel
segítséget. A szükséges óvintézkedések maximális betartása
mellett intézményünk vállalta,
hogy az elesettek mellé áll.
Ennyi tartós élelmiszer, tisztítószer már évek óta nem gyűlt
össze, mely azt jelzi, hogy az
együttérzés és a társadalmi felelősségvállalás jelen helyzetben
sokunkban felerősödött. Ezúton
szeretnénk megköszönni az élelmiszergyűjtésben részt vevő szülők segítségét, mellyel nagyban
hozzájárultak a kríziskamra feltöltéséhez és a rászoruló családok
támogatásához!
Paxy Éva
intézményvezető

Adventi szerdák
Idén karácsonykor iskolánk tanárai egy új programsorozattal kedveskednek a
diákoknak. A vírushelyzet miatt elmaradt programokat szeretnénk pótolni ezzel
az új kezdeményezéssel, melyben az elkövetkező három szerdán a gyerekekkel
együtt ünnepi díszbe öltöztetjük iskolánkat és a szívünket is. Karácsonyi muzsika, fények, illatok és sok kézművesprogram várja tanulóinkat, akik külön-külön,
osztályonként készítik el alkotásaikat, melyeket az „aulában” állítunk ki.
Várható programjaink: gyertyaöntés, adventi koszorú készítése, fenyődíszítés, az „aula” feldíszítése, közös betlehem állítása (a négy felsős osztály közreműködésével), verses plakátdísz és egyéni kézművesdíszek készítése.
Dombai-Kulcsár Nóra
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Bölcsődei hírek
„Rendhagyó” nevelési év kezdet a Kisvakond és a Mókus csoportban
A bölcsődei beszoktatás, a kialakult járványügyi helyzet miatt a szokásostól egy
kissé eltérő módon, mégis teljesen zökkenőmentesen zajlott. A napos, meleg őszi
időjárásnak köszönhetően a vírushelyzet
ellenére, a higiéniai szabályok messzemenő betartása mellett, a szülőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az intézmény udvarán
egy kis időt gyermekükkel tölthessenek,
segítve ezzel is az apróságok minél kön�nyebb adaptációját. A csemeték gyorsan
alkalmazkodtak az új környezethez, hamar
megszokták társaikat és az őket körülvevő
felnőtteket is.

Kiemelt figyelmet kap az egészséges táplálkozás, melyben nagy szerepe van többek között annak, hogy a kisgyermekek minél változatosabb formában találkozzanak
az idényjellegű gyümölcsökkel és zöldségfélékkel is. A szabad levegőn tartózkodásra
szintén nagy hangsúlyt fektetnek a kisgyermeknevelők.

Időjárás függvényében a lehető legtöbb
időt töltik a gyermekek a bölcsőde játszóudvarán, ahol sokoldalú mozgásfejlesztésre alkalmas eszközök állnak a kicsinyek
rendelkezésére. Rossz idő esetén a Kisvakond és a Mókus csoport hetente több
alkalommal is élvezheti a só szoba áldásos
hatását.

Bár a koronavírus-járvány miatt a személyes kapcsolattartás lehetősége a szülőkkel teljes mértékben leszűkült, az információáramlás több fórumon keresztül már a
kezdetektől fogva sikeresen zajlott, melyhez a szülők és a pedagógusok is gyorsan
alkalmazkodni tudtak.
Tekintettel a járványügyi helyzetre az idei
nevelési évben a legnagyobb hangsúlyt
az egészségvédelemre és az egészséges
életmód megalapozására helyezi a bölcsőde, ehhez pedig a legoptimálisabb feltételeket igyekszik biztosítani. A gyermekek
sokat önállósodtak a járványhelyzet alatt,
hiszen szülők nélkül próbálnak vetkőzni,
öltözni. Minden gyermeknek támogatjuk az
önállósodási törekvéseit, csak annyit segítünk amennyit szükséges, elegendő időt
és teret biztosítunk a próbálkozásokhoz.
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Természetesen az ősz varázslatos világával nemcsak a természetben ismerkedtek a gyermekek. Az őszi hangulat a csoportszobákba is beköltözött, hiszen a kisgyermekekkel
közösen készített kreatív dekorációk díszítik, teszik hangulatossá a bölcsődei környezetet.

A novemberi időszak már az ünnepvárás varázsában zajlik. Egyre gyakrabban mondogatják önállóan is a mondókákat, énekeket, lelkesen éneklik a Mikulást váró gyermekdalokat.

Szilágyi Domokos
Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony
Ezzel a szép verssel szeretnénk kellemes,
meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog,
egészségben gazdag új esztendőt kívánni
a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde lakói és munkatársai
10

Kezdenek a kis közösségek
kialakulni, figyelnek egymásra, az egymás mellett
játszást lassan felváltja az
együtt játszás kisebb csoportokban.
Szentkutiné Anderla Anita
kisgyermeknevelő
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség hírei

Közérdekű információk
Az eddigi járványügyi adatok alapján a
COVID-19 vírus okozta megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy
egyéb betegségben szenvedőket érinti.
A fertőzés járványügyi jellegéből adódóan elsősorban a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan terjedni és
nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű betegséget okozni. Az intézményünk a járvány ideje alatt is teljesíti alapfeladatait. A szociális étkeztetés és házi

segítségnyújtás szolgáltatásaink továbbra
is a megszokott módon, a járványügyi szabályok betartása mellett igénybevehetőek.
2020. november 12-től a nappali ellátást
nyújtó idősek klubja nem látogatható, klubtagjaink a szükséges ellátást (ebéd, gyógyszer kiváltás, bevásárlás) otthonukban vehetik igénybe.
Elérhetőségeink:
Telefon: 06-34-379-500
E-mail: vszolos.ik@gmail.com

Karácsonyi jókívánság
Szeretetben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk kedves klubtagjainknak,
ellátottjainknak és a település minden lakójának!
Aranyosi Ervin
Karácsonyi kívánságom
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
- varázslata van a szív szeretetének.
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!
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Adventi áhítat
„És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember
volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek
volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem
látja az Úr Krisztusát.” (Lukács ev. 2,25-26)
A 2020-as év egyik legmeghatározóbb érzése a várakozás – mikor lesz már vége?
Mikor lesz már vége a járványnak, mikor lélegezhetünk fel (szó szerint is) végre? Régi
szólással mondhatnánk, hogy
várjuk a vakcinát, mint zsidók a
Messiást. Várjuk a szabadulást,
bezártságunkból, veszélyhelyzetünkből, félelmeinkből.
Élt régen egy idős, Simeon
nevű ember Jeruzsálemben.
Egész életét a várakozás jellemezte. Várta „Izráel vigasztalását”. Várta,
hogy Isten beteljesítse ígéretét és elküldje
a Megváltót, hogy meggyógyítsa, helyreállítsa, életre keltre mindazt, ami elveszett.
Simeon szentlelkesen, hittel várt. Nem
kétségbeesetten, görcsösen, nem telepedtek rá a bizonytalan félelmek, hanem Istenben bízó, reményteli várakozással várt. Nem

tudjuk, mennyi ideig kellett várnia az isteni
kijelentés után. Heteket, hónapokat, éveket?
De Simeon képes volt türelemmel várni, mert
amit Isten megmond, az úgy lesz, és így teljes meggyőződéssel tekinthetett a bizonytalanságok között is a biztos jövő felé.
Simeon várakozása pedig végül örömre
fordult. Megláthatta Krisztust a saját szemével. Kezébe foghatta a nyolcnapos csecsemőt, Mária és József fiát, és meglátta
Őbenne a Megváltót, aki védtelen kisbabaként jött el erre a világra az
első karácsonyon.
Advent a várakozás ideje.
A keresztyén ünnepkörben
Krisztus eljövetelének ünnepe.
Megemlékezünk arról, hogy
Ő eljött közénk testben 2000
évvel ezelőtt, és várjuk azt is,
hogy eljöjjön ma az életünkbe Szentlelke
által, ahogy megígérte. Ez a várakozás
nem bizonytalan várakozás, mint amit egy
kiszámíthatatlan, végeláthatatlan pandémia között átélünk. Ez a várakozás boldog
várakozás Jézus Krisztus eljövetelére, a
vele való személyes találkozásra, a legnagyobb bizonytalanságok között is.

Online istentiszteletek

Jó egészséget kívánunk!
A szolgálat dolgozói

A Magyarországi Református Egyház Elnökségének határozata szerint, igazodva
a kormányzati szigorításokhoz, a vasárnapi
istentiszteleteket is, az újabb rendelkezésig,
online módon tudjuk csak megtartani. Miután a kezdeti kísérleteink biztatóak voltak,
november 15-től élő adásban közvetítjük az
istentiszteleteket 10.00 órától a gyülekezet
Youtube csatornáján. A közvetítés linkjét a
Facebook oldalunkon is megosztjuk, egyéb
rendszeres lelki táplálékkal együtt.

Youtube: Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség

Facebook:
www.facebook.com/szolosgyulekezet

Várunk mindenkit szeretettel
online istentiszteleteinken!
A Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség
Áldott Karácsonyt kíván mindenkinek!
„Dicsőség mennyben az Istennek!”
Szabó Beatrix segédlelkész
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2020 az Aszúszemek szemszögéből
A 2020-as évet az Aszúszemek életében
is meghatározta a vírus. A megszorítások, kényszer-szünetek ellenére nagyon
sokszínű. élménygazdag évet tudhatunk
magunk mögött.
Az év elején a heti próbák mellett számos rendezvényen részt tudtunk venni. A szokásos
helyi programok mellett felléptünk Udvardon,
és első ízben kaptunk meghívást Nagyigmándra a Tavaszváró Néptáncfesztiválra.
A járványügyi korlátozások feloldása
után, majd 3 hónap „pihenést” követően
remek hangulatú évzáró rendezvénnyel
fejeztük be az előző, kurtára sikeredett
évadot. Itt köszöntünk el Gábor Klára művészeti vezetőnktől, aki egészségi állapota miatt nem tudta vállalni a továbbiakban
táncpróbáink irányítását. Helyét Jocha
István táncpedagógus vette át.
A Csoóri Sándor Alap pályázatán elnyert
támogatásnak köszönhetően az idei év-
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ben is bővíteni tudtuk viselettárunkat, de a
pályázati forrásból lehetőségünk nyílt arra
is, hogy tánctábort szervezzünk, amelyen
szinte teljes létszámmal részt vett a csoport. A mozgás mellett a gunarasfürdői
helyszín és környéke kínálatából választottunk néhányat. Jártunk a Krisna-völgyben,
de a Bikali Élménybirtokon is, ahol Gyimesi
Ágnes fergeteges „középkori stand up comedy” előadása alaposan megdolgoztatta
rekeszizmainkat. Töltődtünk a baráti beszélgetésekkel, a közös, mozgásos programokon és az esti játékok során is.
A nyár végén ellátogattunk a Bányász
Táncegyüttes által szervezett Tánc Koncertre, októberben pedig vendégeskedtünk a Kenderke bukovinai táncházában.
A szokásos kedd esti táncpróbáinkat ős�szel Jocha István irányításával kezdtük el.
Nagy örömünkre egyesületünk létszáma
4 fővel gyarapodott. Ketten közülük rövid
kihagyás után tértek vissza közénk, ketten

teljesen újként ismerkednek a néptánc
mozgáskultúrájával,
amelyhez a csoport
tagjai minden támogatást megadtak.
Az idei évben az
egyesület tagsága
a tánc mellett a településért
végzett
társadalmi munkából
is kivette a részét:
árusítottuk a kóstolójegyeket a Böllérversenyen, megszerveztük a Téltemető
rendezvényét, képviseltük falunkat a testvértelepülés rendezvényén. Tavasz végén tetőtől talpig kitakarítottuk a Tájházat. Az elvégzett társadalmi
munkánk óraszáma bőven meghaladta azt
az óraszámot, amelyet az önkormányzat a
támogatásért cserébe előírt. Itt szeretnénk
köszönetet mondani a képviselő-testületnek a támogatásért.

Bízunk benne, a tél végén – tavasz elején
folytathatjuk a megkezdett munkát, a Felvidék táncaival való ismerkedést. S továbbra
is buzdítunk minden tánchoz kedvet érző
falubélit, jöjjön el, kapcsolódjon be közösségünk életébe.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Online verseny

A Magyar Majorette Szövetség először
rendezett online versenyt. 2020. november 14-én, melyen 20 település, 24
csapat, 290 versenyző, 151 koreográfia mérettette meg magát.
Csoportunk hat koreográfiával nevezett
a versenyre junior és senior korosztályban, zászlós, bot és mix kategóriában.
Ebből öt I. helyezést és egy II. helyezést értek el. A versenyen nem csak
helyezéseket, hanem minősítéseket is
adott a zsűri, így a lányok egy EZÜST,
négy ARANY és egy GYÉMÁNT minősítést szereztek. A versenyre a próbák
kemény munkával teltek. A lányok felöltöztek uniformisaikba, sminkeltek és frizurákat készítettek, hogy megfelelhessenek a verseny magas színvonalának.
A próbákon felvételeket készítettünk a
nevezett versenyszámokról, amiket egy
online felületre feltöltve tekinthette meg
16

Gyereksarok

a zsűri és a mazsorett sportot kedvelők. A hosszú kihagyás után hétről hétre egyre jobban teljesítettek a lányok
a sok gyakorlásnak köszönhetően.
A sikeres koreográfiák betanításábanSzalay Katalin és Veisz Helga segítettek. A szép és új ruhákat köszönjük
Bessenyei Mátyásnénak. A versenyzők
boldogan használták sminkjük elkészítésében azokat a trükköket, amiket
Husz Fédra Ágnes Makeup Artist tanított nekik. Az új ruhákkal és varázslatos
sminkekkel a csoport kiállása is magabiztosabbá vált. Köszönjük a szülők támogatását és bizalmát, hogy biztosították a gyerekek számára a próbára járás
lehetőségét.
Ezúton is kívánunk mindenkinek jó
egészséget és szeretettben teljes kellemes ünnepeket!
Pappné Bedei Sarolta
Bedei Mária
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NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft.

2021 évi hulladéknaptár
2021. január 1-jétől a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős
belterületén az alábbiak szerint valósul
meg. Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét,
hogy a papír, műanyag, fém italos doboz
hulladékok havonta egy időpontban kerülnek elszállításra.
Papír-, műanyaghulladék és fém italos doboz gyűjtése sárga színű zsákban
történik. A karton hulladék kötegelve
is kitehető az ingatlanok elé a szállítás
napján. Minden elszállítást követően 3
db sárga színű zsák kerül kiosztásra.
Amennyiben több szelektív hulladék ke-

letkezik, mint amennyi zsákkal rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, boltban
vásárolható bármilyen színű zsákban kihelyezhető a többlet szelektív hulladék a
sárga zsákok mellé, azok is elszállításra
kerülnek.
A zsákokban üdítős, ásványvizes PET
palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók, fém italos
doboz és újságpapír, prospektus és egyéb
csomagolópapír, valamint kartonpapír helyezhető el.

Szelektív

Fenyőhulladék gyűjtés

2021. január 5.

2020. január 18.

2021. február 8.

2020. január 29.

2021. március 1.
2021. április 12.

Zöldhulladék gyűjtés

2021. május 3.

2021. április 8.

2021. június 11.

2021. május 5.

2021. július 5.

2021. június 3.

2021. augusztus 2.

2021. július 7.

2021. szeptember 2.

2021. augusztus 10.

2021. október 4.

2021. szeptember 7.

2021. november 15.

2021. október 13.

2021. december 6.

2021. november 10.

Felhívás zöldhulladék pótszállításra!

Ez a december többről szól, a pozitív érzelmek
feltöltéséről, melyek inspirálják
és megajándékozzák a hangulatot az üzletemben!
Adventi desszert kalendárium nyitás
minden nap az első vendég feladata lesz.
Decemberben minden hétvégén ajándéksorsolást
tartok a heti vendégeim között!
Festés és melír technikák, ombre, flamboyage, balayage, dauer
és féltartós volumennövelés, tartós hajegyenesítés, ultrahangos
hajápolás, botox hajfeltölő kezelések, jaguár meleg ollós
hajvágás, férfi és gyermek fodrászat. Paraffinos kéz- és lábápolás
a hideg időszakban!

Ajándékutalvány
bármilyen
összegben kérhető!

A legújabb innovációs hajápoló pakolás rituálé,
az illat mely megérint, mert megérdemlitek!

Rugalmas időpontok, szombaton is nyitva tartok!
December, január és február egyvenDéges munkakörben fogok
Dolgozni, különösen a krónikus betegeket figyelembe véve!
Bejelentkezés személyesen, telefonon, e-mailben, messengeren, viberen.
Gyere és próbáld ki magadon bármelyik rituálét! Töltődj fel!

Nagyon szépen köszönöm a
régi és új vendégeimnek
a kitartását és hűségét!

Vértesszőlős, Akácfa út 15. • 06 30 335 7829 • kovacs.mero.eva@gmail.com

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 2020. december 13–22.
között, minden nap 10–15 óráig.

Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700 telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen érhető el.
Köszönjük együttműködését, tegyünk együtt a tisztább környezetért!

Megközelíthető gyalogosan és kocsival.
A MÚZEUMTÓL, KI LESZ TÁBLÁZVA!
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fodrászat

Rengeteg szolgáltatással és hajkonzultációval, folyamatos fejlődéssel várlak!

A 2021. január 18-i- fenyőhulladék begyűjtésekor kitehető az ingatlanoknál megmaradt zöldhulladék is. Az eddigiekhez hasonlóan a zöldhulladékot vagy kötegelve,
vagy zsákolva kell kihelyezni!

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1100 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.

Vanília Patina

Érdeklődni: Jenei József 06 20 988 6650
Megvásárolhatók a levendulás termékeink is a vásár ideje alatt.
Minden kedves látogatónkat egy pohár meleg itallal várjuk!
Facebook: Vértesszőlősi-levendulás-346352056024522
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Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az önkormányzat
és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében
Boldog, Békés Karácsonyt, és sikerekben gazdag
Új Esztendőt kíván:
Nagy Csaba polgármester
és Dr. Lázár Gabriella jegyző

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, növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék
– jelinek.gabriella@vertesszolos.hu: kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések)
pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek
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