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FARSANG, FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
A farsang évenként ismétlődő, rövidebbsok étel fogyasztásától a következő év bőhosszabb ideig tartó időszak, amelyet évségét remélték.
századok óta az evés, ivás, lakodalmak,
Farsangkor három napos táncmulatságot
disznótorok, jelmezes felvonulások jellerendeztek, melynek leggyakrabban a kocsmeznek. Az egyház az ördögök ünnepének
ma volt a színtere. A legények sorra járták
tartotta és tiltotta, de gyakran
a lányos házakat, hívogatták
a világi hatóságok se nézték
a lányokat és a táncköltségre,
jó szemmel a farsangi kicsaa muzsikusok megfizetésére
Itt a farsang, áll a bál,
pongásokat. A farsang vízkeadományokat gyűjtöttek. Farkeringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
reszttől a – húsvétot megelősangkor a házasemberek is
bokázik a máktörő.
ző negyven napos nagyböjt
rendeztek mulatságokat, a kükezdetéig –, hamvazószerdáig
lönféle céhek, az ipartestületek,
tart. A farsang hosszú is lehet Dirreg, durrog a mozsár,
az asszonyok, sőt a gyerekek is.
táncosra vár a kosár.
és rövid is, attól függően, hogy
A házasemberek batyusbálA kávészem int neki,
mikor van húsvétvasárnap. Etja, kosarasbálja nevében jelzi,
míg az örlő pergeti.
től a naptól kell visszaszámítani
hogy a tánc mellett fontos szenegyven napot, s így állapítharepe van ilyenkor az evésnek
Heje-huja vigalom!
tó meg a nagyböjt időszakának
és az ivásnak is. Sokfelé az
Habos fánk a jutalom
kezdete, hamvazószerda.
asszonyok külön mulatságot
Mákos patkó, babkávé,
A farsang a tavaszvárás ősi
rendeztek farsangkor. A farsanez aztán a parádé.
örömünnepe. A magyar farsangi báloknak elsősorban a párvági népszokások a középkorlasztásban volt nagy szerepük.
ban honosodtak meg, és a három utolsó
Az udvarlás, párválasztás, lakodalmak legnapjához kapcsolódott a legtöbb szokás:
főbb ideje a hagyományos paraszti életben a
farsangvasárnaphoz, farsanghétfőhöz és
farsang időszaka volt. Éppen ezért a farsang
húshagyókeddhez. A farsang utolsó napját
adott alkalmat arra is, hogy tréfásan vagy
jelölő húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étdurván figyelmeztessék azokat, akik még
kezés kezdetét jelenti.
nem mentek férjhez. A vénlánycsúfolásnak
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelykülönböző változatai voltak, pl. tuskóhúzás,
nek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szekongózás, szűzgulyahajtás, állakodalom.
rémségben azért sütötték, hogy a vihar ne
Forrás:
vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/
ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán
muveszettortenet/neprajz-unnepek-esszerencsét hoz, ha jól nyúlik. Általában a
nepszokasok/farsang/farsangi-nepszokasok

Ebösszeírás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy önkormányzatunk 2021. február
1. és 2021. március 31. között ebös�szeírást végez!
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az
adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a
már korábban bejelentett ebekre is. Ennek értelmében ismételten kötelesek a
jogszabályban meghatározott adatokat
rendelkezésre bocsátani azok is, akik a
korábbi ebösszeírások alkalmával, vagy
azon kívüli időpontban már eleget tettek
az adatszolgáltatásnak.
Az ebösszeírás céljából kérem a Vértesszőlős község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy az ebösszeíró adatlapot ebenként
külön-külön lapon kitöltve és aláírva,
legkésőbb 2021. március 31. napjáig a
polgármesteri hivatalba eljuttatni szíveskedjenek:
• Elektronikus úton a
magyarne.andrea@vertesszolos.hu
e-mail címre megküldve, vagy
• papír alapon a polgármesteri hivatal
külső postaládájába dobva, vagy
• postai úton a Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatalba (2837
Vértesszőlős, Templom u. 57.)
címezve.
Az ebösszeíró adatlap elérhető:
• Az önkormányzat honlapján (www.
vertesszolos.hu) a polgármesteri
hivatal/nyomtatványok/Ebösszeírás
2021. menüpontban, vagy
• a polgármesteri hivatalban.
A kitöltéssel, adatszolgáltatással kapcsolatban Magyarné Sári Andrea hatósági ügyintéző ad tájékoztatást az alábbi
telefonszámon: 379-091/106-os mellék.
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Gallyazás
Vértesszőlős közterületein
Tájékoztatjuk Vértesszőlős lakosságát,
hogy az önkormányzat munkatársai
a településen 2021. február 1-jétől
megkezdik a közterületen közlekedést
akadályozó fák gallyazását.
Az ezzel járó kellemetlenségekért
szíves megértésüket kérjük!
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság
kiszabását vonhatja maga után.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás
aktuális információkat tartalmazzon, az
ebtulajdonos az ebösszeírását követően
is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonos-változás, elhullás, stb.) írásban bejelenteni.
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben
a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget,
úgy szíveskedjenek a transzponderrel
nem rendelkező ebeket állatorvosnál
megjelöltetni.
Együttműködésüket köszönöm!
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kovács Csaba falugondnok

Tájékoztató a Hírmondó
2021. évi lapzártáinak
időpontjairól
Amennyiben az aktuális havi Hírmondóban hirdetést, cikket szeretnének
megjelentetni, abban az esetben az
alábbi időpontokig beérkezett anyagokat tudjuk a következő számban
megjelentetni:

• 2021. 01. 08.
• 2021. 02. 25.
• 2021. 04. 29.
• 2021. 07. 01.
• 2021. 09. 02
• 2021. 10. 28.

• 2021. 01. 28.
• 2021. 03. 25.
• 2021. 05. 27.
• 2021. 07. 29.
• 2021. 09. 30.
• 2021. 12. 02.

Hirdessen a Hírmondóban!
Továbbra is várjuk reklámjaikat,
hirdetéseiket a Hírmondó újságba!
Fizetett lakossági, vállalkozási
hirdetés díjszabása:

Méret
A/5
A/6
A/7

Bruttó ár
7.620 Ft
4.570 Ft
3.050 Ft

A hirdetések díját a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőjénél kell befizetni, a szöveget, képet a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címre kell elküldeni. A hirdetés a befizetést követő számban jelenik meg. A jószolgálati közleményeket ingyenesen jelenttetjük meg.
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Polgármesteri Hivatal

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás rendjét
betartani!

Óvodai, bölcsődei hírek

Januári óvodai hírmondó

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • PÉNTEK: 7.00–12.00

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: (Magyarné Sári Andrea) 379-091/106-os mellék – magyarne.andrea@vertesszolos.hu:,
– birtokvédelem, panaszok, növényvédelem, állatvédelem, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), termőföld kifüggesztések, kutak vízjogi engedélyezése iránti kérelmek
(kutak fennmaradásához, üzemeltetéséhez), hulladékgazdálkodási ügyek, közútkezelői nyilatkozatok,
közterület-használat, telekalakítás
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu:
pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek, civil szervezetek, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó
köztartozások, helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településképi konzultáció,
- bejelentés, - véleményezés

Közösségi Ház hírei

Kedves vértesszőlősi lakosok!

Kiss Benedek
Parazsas talpnyomokkal
„...Ne hagyd abba, te Nap, januári!
Zengjenek a fények harsonái avatott varázsló vagy: tenyered
a vénhedt cigányasszonynak, a Földnek
mutasson szerencsés, jó jeleket!”

szünet sajnos hamar elszállt és a szilveszterrel magunk mögött tudhattuk a 2020-as
évet, mely sok félelmet és borzalmat hozott
az emberiségnek. Az újév kezdése az emberek nagy többségénél fogadalmakkal,
belső ígéretekkel kezdődik, ez velem is így
van. Idén viszont más fogalmazódott meg
bennem elsőként, most nem önmagamra
és a velem megtörténő dolgokra gondoltam, hanem arra, hogy bárcsak magunk
mögött tudhatnánk végre valahára a világjárványt, hogy ne kelljen a betegségtől, a
vírustól félni és visszatérjen közénk barátaink, ismerőseink, rokonaink, meleg üdvöz-

Kedves vértesszőlősi újság olvasók, ugye
milyen hihetetlen, hogy hogy röpül az idő?
Nemrég még a karácsonyi előkészületeknél tartottunk és alig vártuk, hogy szenteste a legszűkebb családdal közösen élhessük át a legmeghittebb ünnepünket. A téli

A tavalyi év végén megrendezésre került
az Adventi Falunaptár nevű játékunk. Itt
szeretnénk megköszönni a segítséget
azoknak, akik engedélyezték, hogy a házukat, kapujukat a játékban résztvevők
lefotózzák és beküldjék nekünk. A szigorítások ellenére az előző évekhez képest
több, mint háromszor annyi család, gyermek vett részt a programon. A jól megérdemelt ajándékok átvételéről mindenkit
értesíteni fogunk, amint erre lehetőségünk nyílik. A nagy sikerre való tekintettel
úgy határoztunk, hogy a húsvéti ünnepek
alkalmával is indítani fogunk egy játékot,
aminek a részleteit a Hírmondó következő
számában találhatják majd meg.
Németh Ferenc és Bedei Orsolya
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lése, az ölelés, a kézfogás és a puszi. Ne
kelljen három lépéssel hátrébb lépni senkitől, ha nem visel maszkot. Hiányoznak a
közösségi terek, a színház, a mozi, a múzeum, az uszoda, a játszótér és az edzőterem. Mi van helyette, a TV, a kirándulás, de
az is csak olyan eldugott helyen, ahol nem
járnak sokan.
Szerencsére januárban az időjárás sokszor kedvezett a sétáknak, a túráknak, a
szabadban való tartózkodásnak. A népi
megfigyelésekben sokszor sikerült jól
megjósolni az eljövendő időjárást, most
ebből egy kis ízelítő következik.
„Január havára: Szép januárius jó
esztendőt hoz. Hajnalpír januárban: sok
zivatar nyáron. – Hogyha szépen fénylik Vince (22), Megtelik borral a pince.
Gabonával a pajta s csűr, Mihály így jó,
édes bort szűr. Pálfordulása (25) ha tiszta, Bőven terem mező, puszta. Ha pedig
havas, vagy nedves, Lesz a kenyér igen
kedves.
Február havára: Ha Gyertyaszentelő
napján (2) süt a nap s meleg van, a medve barlangjában marad, mert még tartós
hideg lesz; ha havazik, úgy megrázkódik,
s künn marad, mert nem fél tovább a téltől. Ha februárban a szúnyogok hegedülnek, márciusban elhallgatnak. Ha jeget
talál Mátyás, Töri s rajta likat ás, Ha pedig ép nem talál, Mátyás biz jeget csinál.
– Ha üszögös Péter (22) és Mátyás (14)
hideget hoz, úgy az negyven napig tart.
Febr. végén az északi szelek az esztendőre áldást jelentenek.”
Forrás:https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/tab/tabi_kilato_1992_1993/pages/002_regi_mondasok.htm
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A karácsonyi szünidő után újra indult az
óvoda. A gyerekek és a felnőttek is látszott
az otthon töltött idő varázsa. Megkezdődött a munkás hétköznapok időszaka. Jó
volt megtapasztalni, hogy a csoportok egy
összeszokott kis közösségtől búcsúztak
az ünnepek előtt és egy ugyan ilyen jó
kis csapattal kezdhették meg az újévet.
A gyerekek egytől egyik vidáman érkeztek
az óvodába és nem feledték el a felállított
szokás- és szabályrendszert. A már jól bevált zsiliprendszeres gyermek átvétel és

kiadás nagyon jól működik gyermek és
felnőtt egyaránt elfogadta. A járvány ellen
eddig sikeresen védekezett az óvoda. Reméljük, hogy a jövőben is így lesz és alig
lesz hiányzás a kicsik és a dolgozók között.
Óvodánk a Kompetencia Alapú Nevelési
Program szerint működik, mely a négy őselemre építi fel az ismeretek elsajátítását.
Januártól március végéig a „Víz” őselem
keretein belül tapasztalatokkal bővítjük
óvodásaink tudását. Foglalkozunk a vízzel, mint az élet egyik lételemével és annak

védelmével és takarékos felhasználásával.
A víz halmazállapot változásainak megismerésével. A víz körforgásával, a csapadékfajtákkal és a földön lévő vizek fajtáival.
Kísérletezünk, hogy a különböző anyagok
hogyan viselkednek a vízben. Szóba kerül
a víz, mint energiaforrás és annak hasznosítása. Sokat beszélgetünk a vízi közlekedési eszközökről. Ismerkedünk a vízben
és a víz körül élő állatokkal és növényekkel, azok védelmével. Megünnepeljük a víz
napját.
A sok okosodás mellett, nagyon sokat
éneklünk, mondókázunk, barkácsolunk,
festünk, rajzolunk, gyurmázunk és mozgunk a hozzánk járó gyermekekkel. Szinte
minden délelőtt levegőre is kimegyünk az
udvarra, vagy egy sétára.
Nagypálné Sándor Szilvia
óvodapedagógus
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Hírek a református gyülekezetből
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki
énbennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok
cselekedni.” (János ev. 15,5)
Január harmadik hetében tartják világszerte az ökumenikus imahetet, a keresztény
egyházak közös imahetét a Krisztus-hívők
egységéért. Idén a koronavírus-járvány
miatt jóval kevesebb alkalmat tudtak csak
tartani szerte az országban, mint a korábbi években. Sajnos Vértesszőlősön sem
tudtunk most ökumenikus alkalmat rendezni, de a január 24-i istentiszteletünkön
az ökumenikus imahét idei vezérigéje, János evangéliuma 15. fejezetének első 17
versének alapján szólt az igehirdetés. Az
imahét idei témája Jézus Krisztus szavain
alapszik: „Maradjatok meg szeretetemben,
és sok gyümölcsöt teremtek.” Ez az az életprogram, amit szeretnénk egyéni és közösségi életünkben is megvalósítani.
Az ünnepeket és kivételes alkalmakat
leszámítva, a vasárnapi istentiszteleteinken ősz óta a konfirmációi felkészítéssel
párhuzamosan futó igehirdetés-sorozatot
tartunk. Olyan témákról van szó, hogy mi
az egyház, mik a sákramentumok, kicsoda Jézus Krisztus, mi Isten gondviselése,
stb. Tavaly ősszel három gyermek kezdte

meg a konfirmációi felkészítést, akik nagy
lelkesedéssel, kíváncsisággal és szorgalommal készülnek a pünkösdre tervezett
ünnepélyes hitvallás- és fogadalomtételükre.
Nagy öröm számunkra, hogy a gyülekezetünkben konfirmáló ill. konfirmált gyermekek közül ketten is jelentkeztek idén a
Tatai Református Gimnáziumba. Isten áldását, vezetését kérjük életükre, és minden
most felvételiző diák életére!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a
vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleteinkre a Gagarin u. 10-be, a biztonsági előírások betartása mellett. Aki személyesen
nem tud eljönni, az interneten is követheti
az istentiszteleteket. Facebook oldalunkon
vasárnap reggel megosztjuk a linket, amelyen elérhető az aznapi élő közvetítés.

Iskolai hírek

A magyar kultúra napja iskolánkban
A magyar kultúra napját 1989-től minden év január 22-én ünnepeljük abból
az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc
befejezte a Himnusz kéziratát. Ezen
a napon hagyományainkra, kulturális
örökségünkre, a nemzet nagyjaira és
szellemi értékeinkre emlékezünk.

A 3-4. osztályos tanulók osztályonkénti
vetélkedőben mérték össze tudásukat,
tájékozottságukat. A feladatok között
szerepelt totó, szóalkotás, puzzle és felelet-választó játék. A 3. osztályban olyan
szoros verseny alakult ki, hogy 3 csapat
is azonos pontszámmal végzett az élen.

Youtube csatornánk:
Vértesszőlősi Református Missziói
Egyházközség
Facebook oldalunk:
www.facebook.com/szolosgyulekezet
Áldást, békességet!
Szabó Beatrix
segédlelkész

Folytatás a következő oldalon.
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Álljanak itt a neveik:
1. csapat: Nedermann Amina, Solt Gréta, Jámbor Lili, Sajtos Dorka. 2. csapat:
Török Emese, Borsos Bogi, Tóth Hunor,
Hajdás–Földi Gellért. 3. csapat: Haász
Kornél, Horváth Marcell, Németh Kristóf.
A 4. osztályban a Nagy Luca, Ifjú Bogi,
Stramszki Bálint, Hajba Kristóf és Varga
Milán összetételű csapat szerezte meg
az első helyet.
Az 1. és 2. osztály tanulói népművészeti motívumú színezőt, valamint a
naphoz kapcsolódó tablót készítettek.
A felső tagozat tanulóinak szintén egy
vetélkedőt szerveztünk. Itt is izgalmas

és változatos feladatok kerültek terítékre: megjelentek nemzeti ünnepeink,
meglátogattuk hírességeink csarnokát,
ahol sportolóink, színészeink, énekeseink és íróink bukkantak fel. Következett
a totó, majd egy szójáték segítségével
a nyelvújítás korába látogattunk el. Végül egy vetítés keretében megismerkedtünk a Tihanyi-félsziget természeti
és történeti értékeivel. A győzelmet
a Skrován Lídia, Wéber Panka, Dines
Leon, Hajdás-Földi Dalma és Szabó
Fanni összetételű 7. osztályos csapat
szerezte meg.
A programokat az iskola Diákönkormányzata támogatta.

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Közérdekű információk
Sajnos a vírushelyzet még ma is meghatározza mindennapi életünket. Nagyon
fontos a védekezés! Továbbra is be
kell tartanunk az előírt szabályokat,
korlátozásokat.Tudjuk egyre nehezebb elviselni a bezártságot, a
magányt, de bízzunk abban, hogy
mire eljön a jó idő már újra találkozhatunk. Addig is szolgáltatásainkat –
az idősek klubja kivételével – továbbra is
biztosítani tudjuk a rászorulóknak.

szociális alapon történik, jövedelem alapján,
sávos rendszerben, melynek legmagasabb
összege 610 Ft/adag, házhozszállítással 730 Ft/adag.Az ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumok:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya és a 2021. évi nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás
(„zöld” nyugdíjas szelvény).

1. Szociális étkeztetés

A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy – a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást tudunk biztosítani.

Azon személyeknek biztosítható, akik öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális
ellátásban (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátások,
rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, illetve
a kezelőorvos véleménye alapján étkezését
betegségéből adódóan nem képes biztosítani. Az étkezés térítési díjának megállapítása
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2. Házi segítségnyújtás

Szociális segítés keretében biztosítjuk:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködést. A háztartási tevékenységben való közreműködést. A veszély-

helyzetek kialakulásának megelőzésében
és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
történő segítségnyújtást. Szükség esetén a
bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítését.
Személyi gondozás
keretében biztosítjuk:
Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását. A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, illetve az orvosi ellátáshoz való hozzájutást.
A házi segítségnyújtás díjának megállapítása
szociális alapon történik, jövedelem alapján,
sávos rendszerben, melynek legmagasabb
összege 920 Ft/óra. Az ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és a
2021. évi nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás („zöld” nyugdíjas szelvény).
Az ellátások iránti kérelem benyújtható az
Ady Endre utca 2/D. szám alatti telephelyünkön hétköznapokon 7 és 15 óra között.
Telefonon érdeklődhet a (34)379-500-as számon. Email címünk: vszolos.ik@gmail.com
Szeretném figyelmükbe ajánlani jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat, mely egy adó-vevő rendszeren

történő jelzés alapján 24 órán keresztül nyújt
segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját otthonában. A szolgáltatás célja,
hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással a saját otthonukban élő, önellátásra
képes időskorú (65. életévét betöltött) vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek jelzése alapján, az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket elhárítsa. Szociálisan nem rászorult
személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást
teljes összegű térítési díj megfizetése ellenében. 2021. évben 90 Ft/nap (de nem haladhatja meg a jövedelem 2%-át). Várjuk jelentkezésüket, hogy biztonságos, nyugodt
idősellátást biztosíthassunk az önök részére.
Bővebb információért, vagy készülék igényléséért hívja a 06 30 697 0474-es számon
Sterczer Nóra jelzőrendszeres koordinátort hétköznapokon 7-15 óráig vagy a településén dolgozó szociális gondozónőnek
személyesen is felteheti kérdéseit.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem keressen minket a fentebb említett elérhetőségek valamelyikén! Ellátottainknak köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmukat!
Vigyázzanak magukra és egymásra, és jó
egészséget kívánok!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Tisztelt Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör
egyesületi tagok!
2021-es évben a taggyűlést a lehető leghamarabb összehívjuk, azonban
ameddig nincs rá lehetőségünk, változatlanul működünk tovább! A haltelepítéseket a halgazdálkodási tervnek megfelelően a taglétszámot figyelembe
véve fogjuk elvégezni!
A 2020-as engedélyek leadási határideje 2021. február 28. A 2021-es országos és területi engedélyek Skrován Józseffel (20-396-7131) egyeztetve
vehetők át.
Üdvözlettel!
Anderla Jenő Róbert elnök
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VSE hírei

Eszközfejlesztés a Sporttelepen
Pályázati azonosító:
FCA-KP-1-2020/3-000735
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton a Vértesszőlősi Sportegyesület 1.995.190 Ft összegű támogatást nyert.
A pályázati támogatási forrásból vásárolt kültéri pingpong-asztal az iskola udvarán, a
konténertároló a Sporttelepen került elhelyezésre. A konténerben a sportegyesület és
az önkormányzat kültéri rendezvényeinek eszközeit tároljuk majd, például sörpadokat. Ezek beszerzése még folyamatban van. A padok a későbbiekben nagyon hasznosak lesznek sportesemények alkalmával, valamint a települési és civil szervezeti
rendezvényeken.

Tisztelt vértesszőlősi lakosok,
vállalkozások!
A Vértesszőlősi Sportegyesület 2019ben már beszámolt arról, hogy a vértesszőlősi iskola területén található
műfüves pályára hőlégtartásos fedést
valósított meg TAO támogatással, és önkormányzati önerővel.
Az azóta eltelt időben egyre népszerűbb
lett a téli időszakban is kiválló sportolási
lehetőséget biztosító létesítmény. A sportegyesület tovább szeretné fejleszteni a körülményeket. Egyesületünk a 2020/21-es
évi TAO pályázaton 19,5 milliós támogatást
nyert öltöző építésére. Az iskolásoknak, a
sportegyesületnek, és a hobbi sportolóknak
is fontos, hogy kultúrált körülmények között

sportolhassanak. Vértesszőlős Község Önkormányzata vállalta a 30 százalékos önerő
biztosítását a létesítmény megvalósításhoz.
Rendszeres támogatóink segítségével már
elkezdtük a kb. 13 millió forintos TAO összeg
összegyűjtését.
Most azzal a kéréssel fordulunk azokhoz a vállalkozásokhoz, akiknek lehetősége van TAO támogatás nyújtására,
hogy segítsenek bennünket a fenti cél
megvalósításában. Támogatási szándék
esetén keressenek az alábbi elérhetőségeken: Kovács Csaba, 06 30 737 3883,
kovacs.csaba1961@gmail.com
Kovács Csaba
VSE elnök

Kovács Csaba elnök
Vértesszőlősi Sportegyesület
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Mozogni veszélyhelyzet idején
– Aszúszem módra
Korlátozásokkal, de tánccal kezdődött az ősz
egyesületünk
életében.
Hosszú kihagyás után éppen visszaszoktunk a próbák rendjébe, amikor az
újabb szigorítások miatt
ismét pihenőre kényszerültünk, és nem tarthattuk
meg a foglalkozásokat a
Közösségi Házban.
Úgy gondoltuk, mozgásra a
korlátozások között is szüksége van mindenkinek, és az előírások
nem tiltják a szabad téren való kirándulást,
túrázást. Így havi rendszerességgel 1-1 kisebb túrát terveztünk az egyesület tagjai
számára. A túrákon törekszünk maximálisan figyelni az előírások betartására, egymás és saját magunk egészségére.
Bár a Vadlúd Sokadalom novemberben
elmaradt, de a ludak és lilikek itt vannak
a tavon. Első kirándulásunk alkalmával a
hátsó, Által-ér, Derítő-tó menti úton átsétáltunk a megfigyelőhelyre, majd már sötétben, a kerékpárúton gyalogoltunk vis�sza Szőlősre. Közben a Tófarok irányából
a sötétedésig figyelemmel kísérhettük a
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rajok behúzását. A vadludak elképesztő
számban érkeztek a szélrózsa minden irányából, köröztek a fejünk felett. A felhők elbújtak, szél se mozdult, így ideális időben
sétálhattunk.
Egy másik alkalommal jártunk a Sárkánysziklánál. 4 órán keresztül lépegettünk,
először hegynek fel, aztán hegynek le.
Közben 1 órás pihenőt tartottunk, ami alatt
beszélgettünk, szalonnát, kolbászt sütöttünk. Az időjárás pont olyan volt akkor, mint
itt lenn a faluban. Látni a gyönyörű panoráma helyett legfeljebb egymást láttuk és
a felhőket. De a mozgás és a beszélgetés
után így sem maradt hiányérzetünk.
Szilveszter előtt újabb túra
következett. Nagyobb kerülő
után a Majálist vettük célba,
s picit ledolgoztunk az ünnepek alatt felszedett kilókból.
Januárban a csoport férfi
tagjai elkezdtek készülni a
következő, már – reményeink szerint – aktív időszakra.
Egy botvágó túra során begyűjtötték a tánchoz szükséges mogyoróvesszőket, és
különböző meglepetéseket
eszeltek ki a csoport női tagjainak.

A túrák mellett keddenként – a táncpróbák
idején – 2-2 órás intenzív gyaloglással készülünk az újrakezdésre. Minden útunk legaktívabb résztvevője Berci, aki jólnevelt terelő kutyához híven felzárkózásra ösztönzi
a csoport lemaradozó tagjait.
A következő idézettel mindannyian azonosulunk: „Egy kellemes séta egy baráttal megsokszorozza a séta eleve jótékony

hatásait a jó közérzet elérésében.” (Nagy
Alma – www.kuffer.hu) Bízunk benne, hogy
hamarosan újra táncolhatunk, de addig is
gyaloglunk, kihasználva településünk és
környezetének rendkívüli természeti adottságait.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

SZŰRŐVIZSGÁLATTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Azok a Vértesszőlős településen lakó 45-65 év közötti hölgyek,
akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton,
2021. február hónapban névre szóló meghívót kapnak

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATRA
A vizsgálat időpontja:
2021. február 8-tól kezdődően, a behívólevélen megadott időpontban.

A vizsgálat helye:
KEM Szent Borbála Kórház, Mammográfia
Tatabánya, Dózsa György út 77.
Amennyiben kérdés merül fel, készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Elérhetőségünk:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Tel.: 06 34 795 854
Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton!
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NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatásai
Érvényesítési matrica
A 2021 januárjában érkező, az NHKV
(Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) által kibocsátott
lakossági számla melléklete tartalmazza
a hulladékszállítási közszolgáltatás jogos
igénybevételét igazoló 2021. évre érvényes, kommunális hulladéktároló edényre ragasztható matricát.
Hulladékudvarok
Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkező, tartozásmentes lakossági
ügyfelek számára lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
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

Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás előtt
tájékozódjon a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
lakossági hulladékudvarunk esetén:
Szerda 8.00–15.00-ig, csütörtök 12.00–
18.00, péntek 8.00–15.00 és szombat 8.00–
15.00-ig. Hétfő, kedd és ünnepnapokon
zárva. (A hulladékudvar azbeszt tartalmú
építőanyag (pala) leadására a kapacitás
erejéig áll rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti
lakossági hulladékudvar esetén:
Kedd, szerda 12.00–19.00-ig, csütörtök
8.00–18.00-ig, péntek 8.00–15.00-ig és
szombat 8.00–15.00-ig. Hétfő, vasárnap és
ünnepnapokon zárva. (A hulladékudvarban csak „kis” méretű elektronikai hulladék
leadása lehetséges (pirító, mikró, porszívó,
hajszárító stb.)
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 18/E
Tel.: 34/600-700

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!

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.
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