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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2021. november, XXVII. évfolyam, 11. szám

Mindenszentek
A Mindenszentek napja (röviden mindszent; latinul Festum Omnium Sanctorum) a keresztények ünnepe, az üdvözült
lelkek emléknapja, melyet a katolikus
keresztény világ november 1-jén tart.
A protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor.
A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé. Egyháztanilag a
megdicsőült Egyház (latinul ecclesia triumphans) ünnepe. A hagyomány szerint
egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa
tette. Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap. Nem tévesztendő össze a
halottak napjával, amit 998 óta tart meg
az egyház a következő napon, november
2-án az elhunyt, de az üdvösséget még
el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Estéjét a halottak estéjének
(halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor
sok helyen hosszan szólnak a harangok
a halottak emlékezetére. Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás,
hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket
gyújtanak mindenszentek, illetve halottak
napján. A gyertya fénye az örök világossá-

got jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy keresztjénél,
a mindenki keresztjénél” elimádkozzák
a mindenszentek litániáját, és megáldják
az új síremlékeket. Magyarország egyes
vidékein régebben harangoztattak is a
család halottaiért. Nálunk a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19.
század elejétől terjedt el német katolikus
hatásra. E szokást nemcsak a katolikusok, hanem a protestánsok és a nem hívők is átvették.
Forrás: Wikipédia

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
(Juhász Gyula)

Felelős állattartás Vértesszőlősön
MFP-FAE/2021.

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület október 14-én
tartott ülésén hozott döntései
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Duna-Vértes Köze Regionális
		 Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi működéséről szóló tájékoztatást.
•

Felülvizsgálva a helyi adók rendszerét, úgy döntött, hogy nem kívánja azt módosítani.

•
		
		
		

Áttekintve az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatait, elhatározta, hogy a németországi Muhr
am See településsel kötött együttműködési megállapodás 20. jubileumi évfordulóját megünnepli,
ennek szervezését 2022. évben megkezdi. Ezen kívül az erdélyi Gyimesbükk településsel
testvértelepülési együttműködést kezdeményez, melynek szintén megkezdi az előkészítését.

•
		
		
		

Lezárta az 1. sz. főút – 05/8–03/1 hrsz-ú vízfolyás – 02. hrsz-ú közút – 09 hrsz-ú vízfolyás által
határolt területet (volt majorság) érintő, az önkormányzat településrendezési eszközeinek
módosítására irányuló partnerségi eljárást. A partnerségi egyeztetés során észrevétel, vélemény
nem érkezett az önkormányzathoz.

Községünk eltökélt a felelős állattartó szemlélet kialakításában, ezért is határozta el az önkormányzat,
hogy indulni kíván jelen pályázaton. Döntésünket a
helyi lakosság és állatvédő szervezetek is üdvözölték.
2021. szeptemberében értesültünk a kedvező döntésről, miszerint 1 497 000 forint pályázati támogatásban
részesültünk. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a túljelentkezés miatt érkezési sorrendben zajlott a
résztvevők listájának összeállítása. Összesen 37 lakos
nyújtott be igénylést, amiben 81 házi kedvenc ivartalanítását/ oltását/ transzponderrel történő ellátását kérték. Az elnyert pályázati keret az első
24 lakosnak nyújt támogatást a felelős állattartói magatartás
kialakításában. Az érintett tulajdonosokat a napokban levélben
értesítjük.
Nagy Csaba polgármester
Vértesszőlős Község Önkormányzata

• Összesen mintegy 6 millió Ft-ot biztosít a temetői kápolna csapadékvízelvezetési problémáinak
		 megoldására, valamint a Vértesszőlősi Római Katolikus Plébánia részére, a temetői kápolna
		 felújítására.
• Vállalkozási szerződést köt a Partner Mérnöki Irodával (Tatabánya) a Valusek-Múzeum utcai
		 lámpás csomópont tervezésére.
• A Tatabányai Tankerületi Központ megkeresésére nyilatkozott, hogy a Vértesszőlősi Általános
		 Iskola felvételi körzetének (Vértesszőlős) módosítását nem javasolja.
•
		
		
		

A Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkeresésére döntött
arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 096 hrsz-ú ingatlanból 175 m2 nagyságú
területrészt térítésmentesen átad a Magyar Állam tulajdonába az M1 autópálya 2×3 sávosra
bővítése Budapest (M0) és Tatabánya-Újváros csomópont közötti beruházás megvalósításához.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. november 11-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel
a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom u. 75.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi működéséről
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
3.) Tájékoztató a Nemzeti Múzeum Vértesszőlősön tervezett fejlesztéseiről
4.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések

A képviselő-testület a KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel vár minden érdeklődőt!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Óvodai hírek
„Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.
Nézd a világ apró rebbenéseit.”
(Radnóti Miklós)
Az október igen szép, derűs napokkal
ajándékozta meg a Samufalvi Óvoda és
Bölcsöde lakóit is. Ezt az időt kihasználtuk és igyekeztünk minél tartalmasabb,
színesebb órákat tölteni a szabadban,
udvarunkon.
Óvodánk kiemelt feladata környezetünk
megismerése, környezettudatosság, környezetvédelem. Fedezzék fel a csodákat,
jelenségeket, változásokat, és azt, hogy
az ember és a természet szoros kapcsolatban van. Igyekszünk felfedeztetni a szülők
együttes munkája segítségével, hogy milyen sokat tehetnek a környezetükért.
Október 4-én emlékeztünk meg az
Állatok világnapjáról. Interaktív játékokkal
igyekeztünk motiváltságukat, kíváncsiságukat ébren tartani, minél több érzékszer-

vüket megmozgatva, és játékszükségletüket témaorientáltan is kielégíteni. Célunk
volt, hogy gyermekeink ismerete gyarapodjon az állatokról és azok életmódjáról,
védelméről. Alakuljon, fejlődjön az állatokhoz való pozitív viszonyuk, felelősségérzetük. Bízunk benne, hogy a kapott élmények
megnyitják, és ébren tartják bennük a vágyat az állatvilág és környezetük természeti
értékeinek megóvására.
A Cica csoport egy kis kirándulást tett az
Által-érhez, ahol megfigyelték a természet
változásait, magas lesről is, megtapasztalták milyen hatalmasak a szalmabálák, őszi
kincseket gyűjtöttek, bogarásztak, eljátszották a nádasban, hogy hogyan rejtőzködhetnek az állatok és az egészségügyi
előírásoknak megfelelően egy kis területen, odafigyeléssel, nagy igyekezettel szemetet is gyűjtöttek.

Nagycsoportosaink ellátogattak október
7-én a Művelődési Házba, ahol interaktív játékok segítettek, hogy átélhessék a
környezettudatos magatartás fontosságát,
hogy a környezetszennyezés növényre,
állatra, emberre mennyire veszélyes. A varázslatos tevékenységekkel sokat bővült
ismeretük.
4

néhány Samufalvi nagycsoportos óvodás
gyermekünk egy fantasztikus énekes – táncos műsorral kápráztatta el a közönséget.
A gyermekek nagy lelkesedéssel készültek
erre a napra. Felkészítőjük: óvodavezetőnk
Erika néni, a vezetőhelyettes Erzsike néni
és Paxy Erika (Hugi) néni. Ezúton szeretnénk a szülőknek a nevelőtestület nevében
köszönetet mondani, hogy támogatásukkal egy új élménnyel gazdagították gyermekeik óvodás éveit.

A nagyobbak ismét emlékezetes órákat töltöttek el a község könyvtárában. Minden
gyermek elmélyülten lapozgatta a színes
könyveket, betartva a könyvtári szabályokat. Búcsúzóul a „mesedobozból” közösen
választott mesét hallgathatták meg a gyermekek. Sajnos a tapasztalatunk, hogy egyre
kevesebb család jár könyvtárba. Igyekszünk,
hogy minél többször birtokba vehessük ezt
a mesebeli helyet, nevelve a gyermekeket az
olvasásra, a könyvek szeretetére.
Október 16-án a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat, „Körbe-karikába a Gerecse lábánál” elnevezésű programján,

Póta Zoltánné óvodapedagógus
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Iskolai hírek

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6-án emlékeztünk iskolánkban az
aradi vértanúkra. 172 évvel ezelőtt ezen a
napon végezték ki Haynau táborszernagy
parancsára a szabadságharc 13 tábornokát.
A gyásznapra az 5. osztályosok egy emlékműsorral készültek Dombai-Kulcsár Nóra
tanárnő irányításával. Az ünnepség után az
alsós diákok megkoszorúzták a 1848-49-es
emlékművet, a felsősök pedig akadályversenyre indultak. Minden osztályból két csa-

pat indult, az állomásokon végzős tanulóink
várták őket különböző feladatokkal. A csapatoknak változatos akadályokat kellett leküzdeniük: voltak ügyességi számok, zeneés filmfelismerés, Szőlős térképén kellett
elhelyezni a helyi nevezetességek piktogramjait, de természetesen felbukkant a 13
aradi vértanú alakja is. A győzelmet szoros
küzdelemben a 6. osztályosok csapata, az
Almáspiték szerezték meg.

A forradalomra emlékeztünk
Minden év októberében végzős diákjaink egy kis színdarabot adnak elő, melyben megjelennek az 1956-os forradalom
eseményei. Idén sem történt ez másként.
A színdarabot Dombai-Kulcsár Nóra tanárnő írta, és ő készítette fel a nyolcadikos tanulókat az előadásra. A próbák
már hetekkel korábban megkezdődtek, a
gyerekek szorgalmasan tanulták a szöveget, gyűjtötték a korhű jelmezeket és
tárgyakat.
Az ünnepélyre a kultúrházban került sor,
ahol az iskola és óvoda diákjai és pedagógusai mellett megjelentek a szülők, valamint az önkormányzat képviselői. A bemutató előtt Paxy Éva igazgatónő mondott
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egy rövid beszédet. Szavaival felidézte 56os hőseinket, akik életüket kockáztatták
hazánk szabadságáért.
A rövid ünnepi beszéd után következett
az előadás. A történetben egy korabeli
család sorsán keresztül jelentek meg a
forradalom legfontosabb eseményei: a követeléseiket felolvasó ifjak, a Sztálin szobor
ledöntése, a szovjet csapatok bevonulása,
a felelősségre vonás elől külföldre menekülők tragédiája.
Bár ez a megemlékezés nem követte a hagyományos ünnepségek forgatókönyveit,
a dramatikus elemek talán a kisebbek számára is könnyebben elképzelhetővé tették a
65 évvel lezajlott, és hazánk történelmének
egyik ikonikus napjának eseményeit.
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Kavicsösvényen

Kiállítás a Közösségi Házban

Október 23-án ismét elindultunk a kavicsösvényen, hogy az egykor itt élt ősemberek nyomán haladva felfedezzük
a Gerecse erdőségeinek titkos csodáit.
Túránkat a Kő-hegy tetején lévő Turul
szobornál kezdtük, innen a közeli Szelimbarlang felé vettük az irányt. Több ezer
évvel ezelőtt a hatalmas kőüreget elődeink lakták, és ha letekintettek az Által-ér
körül elterülő síkokra, megfigyelhették az
alant legelésző ősállatok csordáit.
A barlangból tovább haladtunk a Ranzinger
Vince kilátó felé, ahonnan pazar kilátás nyílt
a megyeszékhelyre, és a környező síkokra.
Leereszkedve a Kő-hegy oldalán a Vaskapu
bejáratához jutottunk, közben Mátyási Piroska tanárnő irányításával megismerkedtünk a
környék flórájával: az égbe nyúló bükkökkel,
tölgyekkel, kőrisekkel. A bátrabbak – Samuhoz hasonlóan – az ősz gyümölcseit: az
éppen beérő somot, kökényt, vagy csipkebogyót is megkóstolták. Elhaladva a vadregényes mészkőszirtek között, utunk következő állomásához, a Vértes László barlanghoz
érkeztünk. Miután áttanulmányoztuk a víznyelő szájánál elhelyezett ismertető táblát,
megkezdtük túránk utolsó szakaszát.
Az Öreg-Kovács-hegy gerincén végig�gyalogolva a Sárkány-szikláról csodás
panoráma tárult elénk. Alattunk feltűntek
Vértesszőlős házai, jobbra letekintve pedig
megpillantottuk célunkat, a helyi múzeu-

Közösségi Ház, Könyvtár hírei

November 18-21-ig KUTENICS JÓZSEF vértesszőlősi amatőr festőművész
önálló kiállítása lesz megtekinthető a Vértesszőlősi Közösségi Házban.
A tárlaton több mint 40 alkotást tekinthetnek meg a látogatók, főként tájképeket és csendéleteket.

mot, ahol egykor egy védett mésztufamedence nyújtott menedéket Samunak és
kicsiny törzsének. Kora délután érkeztünk
túránk végpontjához.
Immár 11 éve tesszük meg őszi kirándulásunkat, mellyel Vértes László előtt tisztelgünk. 2010-ben az önkormányzat reprint
kiadásban jelentette meg a régész KAVICS
ÖSVÉNY című könyvét, melyben részletesen leírta az ásatás történetét. Vértes�szőlős Samu felfedezésével csatlakozott
Tatához és a Szelim-barlanghoz, ahol már
korábban ősember maradványokra leltek
a környéken. Túránkkal, melyen a Szelimbarlang és a Vértesszőlős között feszülő távolságot tesszük meg, az egykori régészre
emlékezünk, aki felfedezésével világhírűvé
tette településünket…

A megnyitó 2021. november 18-án 17 órakor lesz a Közösségi Házban.
Nyitvatartás: november 19-én 11.00–18.00 óráig, november 20-án és 21-én 11.00–15.00 óráig
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Helyszín: KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
(Múzeum utca 43.)
Időpont: 2021. november 27. (szombat) 9.00–12.00
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei

„Körbe-karikába a Gerecse lábánál”
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. október 16-án tartotta a „Körbe-karikába a Gerecse lábánál” elnevezésű programját.
Vértesszőlős szlovák nemzetiségű település. Az itt működő szlovák önkormányzat célja, hogy segítse, fenntartsa a falu
szlovák nemzetiségi jellegét, ápolja hagyományait. Népszerűsíti és támogatja a
helyi óvodai és iskolai nemzetiségi nyelv
oktatását. Meghatározó jelentőséggel bír
az önkormányzat hagyományőrző tevékenysége, hiszen nemzetiségi kultúránkat
a szlovák népi hagyományok ápolásával
őrizzük meg, ezért munkák átöleli az iskolai, óvodai nevelést, oktatást, művelődést,
népviseletet, a szlovákság életfordulóit.
Ennek jegyében gondolta önkormányzatunk megrendezni a programot, mellyel
célunk a megyénkben működő hagyományőrző néptánccsoportok találkozója
volt. Ennek során megismerhetjük egymás
népviseletét, népzenei hagyományainkat,
valamint az adott szlovák nemzetiségi csoportra jellemző táncokat, játékokat, játékfűzéseket.
A néptánc csodákra képes a művelői között, de a közönséget is el tudja varázsolni,
akár egy egész életre! A táncon keresztül

a fiatalok megismerik a szlovák nép hagyományait, szokásait, ruházatát, életét.
Rendezvényünkkel szeretnénk a néptáncot élővé tenni, mind a gyermekek, mind a
felnőttek számára. Szeretnénk erősíteni a
gyermekekben a közösséghez való tartozás érzését, jótékony hatásait.
Vendégeink között köszönthettük Kovácsné Jurásek Irént, a dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagját, a Bránička néptáncsoportot, és vezetőjüket Bíró Józsefnét
Oroszlányból, a mogyorósbányai iskola
néptánccsoportját, és felkészítő pedagógu-

saikat Čach Tímeát és Kertészfi Andreát, a
Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde apró táncosait, és az őket felkészítő óvodapedagógusokat Borbélyné Paxy Erikát és
Seregélyes Erzsébetet, a Vértesszőlősi Általános Iskola Odevacska néptánccsoportját,
és felkészítő tanárukat Krajczárné Száraz
Erzsébetet, valamint a vértesszőlősi Aszúszemek felnőtt néptánccsoportot, és vezetőjüket Bogárné Géber Zsuzsannát.
A csoportok fellépése után a vendégek
vendéglátásban részesültek és táncházra
invitáltuk őket, az Aszúszemek tánccsoport vezetésével.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Szabó
Máriának és Urbanics Vilmosnak is, akik
jelenlétükkel, munkájukkal emelték a program színvonalát!
A programot a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta, köszönet érte Kutenics
Kingának, valamint a Bethlen Gábor Alapítványnak. Az esemény megrendezéséhez
sok segítséget kaptunk a hely Közösségi
Ház munkatársaitól, valamint Bedei Sándorné és Szand Jánosné is segítette munkánkat! Köszönjük!
Pappné Bedei Sarolta,
Csanálosi László, Kutenics Szilvia

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 17-én, 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helyszín: Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Kutenics Szilvia VSZNÖ elnök
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Születésnaposok köszöntése

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Idősek köszöntése

Az idősek klubjában családias környezetben ünnepelhette születésnapját két
kedves klubtagunk.

Október elején, az Idősek Világnapja
alkalmából köszöntöttük kedves klubtagjainkat. Ez az alkalom minden évben
felhívja figyelmünket arra, hogy az idősebb generációt elismerjük, tiszteljük és
támogassuk.
Fontos felismerni azt, hogy amit életünkben elértünk azt egyrészt magunknak,
másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is
köszönhetjük. Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak és állnak ha támogatásra, jó szóra van szükségünk. Munkánkat
az elődeink eredményeire építve végezzük.
Sokat segítenek tapasztalataik átadásával,
véleményük és bölcsességeik megosztásával. Hitet, erőt, bátorságot meríthetünk
az általuk nyújtott mintákból. A mi életünk
is akkor tekinthető eredményesnek, ha az
idő előrehaladtával utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni.
Az Idősek Világnapja kiváló alaklom arra,
hogy felülvizsgáljuk az idősek irányába tanúsított figyelmünket, gondoskodásunkat.
Ahogy nem csak karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy most sem csak ezen az
egy napon kell odafigyelni és támogatni

az időseket. Lehetőségünk nyílik, hogy a
régen halogatott dolgokat megtegyük szeretteinkért és tudomásukra hozzuk, hogy
fontosak számunkra.
Megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül a
köszöntést követően finom süteménnyel
és csokoládéval ajándékoztuk meg klubtagjainkat. Kívánunk szeretetteljes, békés
időskort!
A szolgálat dolgozói

Az ünnepelteket köszöntötte Nagy Csaba
polgármester úr, Mecsei Ilona igazgató
asszony, Somlói Nagy Renáta szakmai vezető asszony is ezen a szép, jeles napon.
Kozár Józsefné 90, míg Busch Józsefné
80 évvel ezelőtt látták meg a napvilágot.
Egy gyermek érkezése életünk egyik legcsodálatosabb, legfelemelőbb pillanata…
80-90 tartalmas, szép esztendőt megélni
pedig Isten ajándéka. Versekkel, énekkel,
egy pohár pezsgővel és finom tortákkal köszöntöttük az ünnepelteket. Gyakran úgy
érezzük, hogy az évek csak úgy hirtelen
tovaszállnak, elrepül az idő. Szerencsére
mégis akad számtalan olyan pillanat, amira jószívvel, örömmel gondolunk vissza.
Bízom benne, ilyen volt ez a nap is! Kívánunk nagyon boldog születésnapot, jó erőt,
egészséget és további boldog éveket!

„Születésnapodra kívánom Neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám, örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!”
A szolgálat dolgozói
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Világbajnok mazsorettek

Régen – úgy több száz éve – akárcsak
manapság a falusi szüreti mulatságok
akkor kezdődtek, amikor az új bor a hordókba került.

A Nemzetközi Mazsorett-sport Szövetség által online formában megrendezett világbajnokságon ismét kiemelkedő eredményeket ért el a Vértesszőlősi
Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya.
Tradicionális botos kadett csoport
– 1. helyezés
Tradicionális botos szenior csoport
– arany minősítés
Damjanovic Petra
– kadett pom SOLO 4. helyezés
Wéber Panka
– junior tradicionális bot SOLO
2. helyezés
Kalmár Dorka
– junior tradicionális bot SOLO
3. helyezés
Kalmár Lilla
– szenior tradicionális bot SOLO
2. helyezés
Galgán Mara
– szenior tradicionális bot SOLO
3. helyezés
Szenior zászlós mini formáció
– 3. helyezés
Szenior botos mini formáció
– 2. helyezés
Szenior mix mini formáció
– 1. helyezés
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Szüret az Aszúszemek „szemével”

A csapat tagjai: Bedei Mária, Boda Vivien,
Damjanovic Petra, Galgán Dorka, Galgán
Mara, Kalmár Dorka, Kalmár Lilla, Nagy Lilla, Nagy Szabina, Papp Gréta, Szalay Katalin, Tamás Ivett, Turjányi Luca, Vörös Zita,
Wéber Panka
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni, várjuk a táncolni vágyókat 5 éves
kortól.
Pappné Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztály

Az Aszúszemek Néptánc Egyesületnek
is új kezdetet hozott ez az ünnep, hiszen
hosszú kényszer szünet után – pandémia
– ismét elkezdődhettek szeptembertől
Jocha István néptánc oktatóval a táncpróbák. Az idei szüret hagyományőrző felvonuláson pedig már a bukovinai táncunkkal
nyithattunk a közönség felé is. A szüret és
bármilyen jeles napi ünnep előkészületet
kíván. Ezért is és a közös tevékenység miatt is vállaltuk fel a Tájház helyiségeinek,
környezetének rendbetételét, szüreti díszítést. Szükség van a sokakat megmozgató
hagyományőrző vagy hagyományteremtő
programokra, hiszen a helyi szokások, a
tánc, az ének, a viselet, valamint az együtt
megélt élmény közösségmegtartó erővel
bír. Bízunk benne, hogy ezen szüreti időszaktól kezdve lehetőségünk nyílik arra is,
hogy színesíthessük a helyi programokat.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség hírei
HATÁROZAT
Előterjesztett kérésre, a Tatai Református Egyházmegye esperesével,
Gerecsei Zsolt esperes úrral egyeztetve

Szabó Beatrix Márta

református lelkipásztor testvérünket
2021. október 16. – 2024. október 31-ig

Steinbach püspök úr október 12-ei, fentebb idézett határozatával önálló lelkészi
szolgálattal bízta meg Szabó Beatrix nagytiszteletű asszonyt.
Az eddigi „felügyelő lelkésszel” mi lesz?
Nyugdíjas lelkészt egy évre meg lehet bízni
helyettesítő szolgálattal. Aztán újabb egyegy évre „korlátlanul” meg lehet hosszabbítani. Először három esztendőt töltöttünk
együtt. Akkor „elbúcsúztunk”, majd egy év
„szünet”után – újabb kétszer egyet-egyet.
Most telt le a második.

Marad a jókívánság: Isten áldja-óvja Vértesszőlős immár önálló református lelkipásztorát. Az egyetlen helyben lakó
lelkészt. Kísérje őt a reformátusok – és
minden jószándékú vértesszőlősi lakos –
tisztelő és megbecsülő szeretete.
Ahogyan a régi köszöntők mondták:
„szívemből kívánom”!
dr. Márkus Mihály
ny. református lelkész

terjedő hatállyal kinevezem a
Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközségbe missziói lelkészi szolgálatra.
Kinevezett Testvérünk életére és szolgálatára Urunk gazdag áldását kérem.
Pápa, 2021. október 12.

P. H.

Szabó Beatrix lelkész életének főbb állomásai: általános és középiskola után külföldi tanulmányok, és főiskolai közgazdász
diploma megszerzése. 2012-től katechéta/lelkészi/hittudományi tanulmányok a
Pápai Református Teológiai Akadémián.
Egy év gyakornoki szolgálat a Tatai Református Egyházközségben, közben hitoktatás végzése a vértesszőlősi iskolában.
Egy év óvodalelkészi munka Pápán a református óvodában. Ekkor is maradt a kapcsolat: amikor a pápai szolgálati beosztása
lehetővé tette, Szabó Bea tiszteletes készséggel vállalt szolgálatot a vértesszőlősi
imaházban is.
A belső egyházi előírások szerint a fiatal lelkésznek legalább két évet „felügyelő
lelkész” mellett, beosztottként kell teljesítenie. Akkor jelentkezhet a lelkészszentelésre. Az alkalomra készülve az Egyházkerületi Közgyűlés még egyszer áttekinti a jelölt
szolgálatának állomásait.
Az ünnepélyes szentelési alkalmon a
jelöltek – ebben az évben október 9-én
szombaton délelőtt kilenc lelkészt szentelt
a Dunántúli Református Egyházkerület (=a
„püspökség”). A felszentelendők fennállva
16

Steinbach József
püspök

Egyházi közösségi terek fejlesztése
MFP-EKT/2021 A Vértesszőlősi Közösségi Ház külső felújítása
Azonosító: 3280103801
esküvel kötelezik el magukat arra, hogy
egy életen át hűségesen végzik az evangéliumnak, Isten mindenek felett való szeretetének a hirdetését. Utána térdre hullva
fogadják a püspöktől, és közvetlen munkatársaitól Isten szent erőt adó áldását. Több
mint ezren voltak résztvevői a nagyszerű alkalomnak a pápai református templomban.
Vértesszőlősről egy húsz személyes autóbusz, és néhány személygépkocsi vitte az
érdeklődőket Pápára. A csatolt fényképek
talán éreztetnek valamit az alkalom felemelő, bátorító és erőt árasztó jellegéből.

A Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség sikeresen
pályázott a Magyar Falu Program kiírására, amelynek segítségével megújulhat külsőleg a gyülekezeti házunk. A projekt keretében a Gagarin utca 10. szám alatti épületünk külső nyílászáróinak cseréje és
külső hőszigetelése
fog megvalósulni,
várhatóan 2022. október 31-ig. Az erre
elnyert támogatási
összeg 20 451 467
forint. Reménység szerint a külső megújulás
együtt jár majd a belső megújulással is, és
egyre többen tekintik majd lelki otthonuknak a
gyülekezetünket.
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Az uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítását
a megyei önkormányzat is segíti

Baj és Vértesszőlős, települések
a klímavédelem szolgálatában!
Nagyon örömünkre szolgál, hogy számot adhatunk egy újabb sikeres uniós
program megvalósításáról. Külön öröm,
hogy az a projekt egy mindenkit érintő
és sajnos egyre inkább fenyegető veszély mérséklését szolgálja.
A klímaváltozásról van szó, ami egyre inkább már az ajtónkon kopogtat. Napjainkban mindenki a saját bőrén tapasztalhatja,
hogy életünk gyökeresen megváltozott.
Nyaranta egyre kínzóbb hőhullámokat kell
átélnünk és özönvíz szerű villámárvizekkel
kell szembesülnünk. Mindenki által ismert
és tudott az a kutatók által már bizonyított
tény, hogy a klímaváltozásért a természetes
folyamatokon túl az emberiség a felelős.
Az üvegházhatású gázok egyre fokozódó kibocsátása ugyanis meggyorsítja és megerősíti azokat a folyamatokat, amelyek klímánk
gyökeres szintű megváltozásáért felelősek.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felismerve a helyzet súlyosságát
a megyék között elsőként fogadta el klímastratégiáját. A stratégia számba vette a
megye védendő értékeit, számszerűsítette
a kibocsátásokat, célokat, intézkedéseket
fogalmazott meg. Annak érdekében pedig,
hogy a célokat meg is valósítsák egy asztalhoz ültette a klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a nagyipari
kibocsátókat, gazdasági érdekképviselete-
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ket, önkormányzatokat, hatóságokat és civil szervezeteket, megalakítva a megyei éghajlat-változási platformot. A folyamat nem
állt meg, a megyei klímastratégiák elkészítésével. Most a településeken van a sor. Baj
és Vértesszőlős települések számára a klímavédelem mindig kiemelt szempont volt,
így nem volt kérdés, hogy csatlakozzanak
a megye felhívására és egy közös klímavédelmi projekt megvalósításával segítsék,
erősítsék a megyei klímavédelmi célok
megvalósítását. A megyei önkormányzat
jelen projekt eredményes megvalósítását
az általa alapított KEM Fejlesztéséért Alapítvány útján segíti.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 azonosító
számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Vértesszőlős és Baj térségében” című projekt keretében széles

körű partnerségi tervezés keretében elkészült a két település közös klímastratégiája, folyik a társadalom valamennyi célcsoportját megcélzó környezeti érzékenyítés
és szemléletformálás. A 2021. december
végéig tartó projekt keretében önkormányzatok, pedagógusok, a lakosság és a civil
szervezetek, illetve a vállalkozások részére
szerveztek workshopokat több mint 150
résztvevővel, települési figyelemfelhívó
akciókat kreatív-játékos foglalkozásokat

bonyolítottak le, a környezeti szemléletformálást célzó rajz-és fotópályázatokat valósítottak meg és tanulmányi kirándulásokat
szerveztek.
A projekt keretében megrendezett események közül kiemelkedett a kreatív és
játékos foglalkozások tevékenység, ugyanis ez kiemelten a jövő generációjának a
környezeti szemléletformálását célozta.
A foglalkozások keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílott arra, hogy részt
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gyék a klímaváltozás kérdését. A projekt
keretében szemléletformáló tájékoztató
kiadványt is készítenek és a 21. századi
tudásmegosztás jegyében egy interaktív
projekt honlap aloldalt is létrehoztak. Az oldal elérhetősége: https://baj.kehop.roi.dev/
A projektet Baj Község Önkormányzata,
Vértesszőlős Község Önkormányzata és a
KEM Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg.

vegyenek egy interaktív kiállításon, ahol
értékes információkat szerezhettek a környezeti elemekről (pl. föld, víz, levegő) de a
klímavédelemmel kapcsolatos ismeretekkel is gyarapodhattak játékos formában.
Az óvodás és általános iskolás gyermekek
a klímavédelemmel kapcsolatos kézműves foglalkozásokon és játékos foglalkozásokon is részt vehettek és a tárgyban
szerzett ismereteiket klímakvíz formájában kérdőívek kitöltésével is lemérhették.
A rendhagyó programra különösen nagy
volt az érdeklődés, hiszen a helyi intézmények mellett Szomódról, Tatabányáról Tatáról, Dorogról és Esztergomból is érkeztek diákok, így összesen közel ezren vettek
részt az egyhetes interaktív kiállításon.
A foglalkozások keretében a szervezők
lehetőséget biztosítottak a szülők bevonására is. Amivel sok szülő élt, ami megerősíti azt, hogy egyre többen gondolják azt,
hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben
családi szinten is sokat tehetünk.
Annak érdekében, hogy minél többen
váljanak a klímavédelem elleni küzdelemben szövetségeseikké, konferenciákat is szerveztek és létrehozták a
Baj-Vértesszőlős Éghajlatváltozási
és klímavédelmi kerekasztalt is,
egy asztalhoz ültetve a klímánk
védelméért helyi szinten tenni
képes, tettre kész szervezeteket. Közös céljuk, hogy
az elkészült klímastratégia
intézkedéseit megvalósítsák
és a közbeszéd tárgyává te20

dr. Sági Zsolt
környezeti szemlélet-formálási
szakértő
Komárom-Esztergom Megye
Fejlesztéséért Alapítvány

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatása
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 a helyi hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételén túl lehetőség van a következő fajtájú
és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére is:
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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2021. július 1-jétől változnak
a tatabányai hulladékudvarok
nyitvatartásai:
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
Lakossági hulladékudvar
Hétfő: ZÁRVA
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–15.00
Vasárnap és ünnepnapokon:
ZÁRVA
(A hulladékudvar azbeszt tartalmú
építőanyag (pala) leadására a kapacitás
erejéig áll rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti
Lakossági hulladékudvar
Hétfő: ZÁRVA
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–15.00
Vasárnap és ünnepnapokon:
ZÁRVA
(A hulladékudvarban csak „kis” méretű
elektronikai hulladék leadása lehetséges
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.))
Szíves együttműködésüket köszönjük!

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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HÁZHOZ VISSZÜK AZ
ÜGYINTÉZÉST
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok
cseréje, például
x személyi igazolvány
x útlevél
x jogosítvány
x lakcím
x diákigazolvány
(Illetékfizetésre csak bankkártyával
van lehetőség.)

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK
VÉRTESSZŐLŐSRE
2021. JÚNIUS 5.(SZOMBAT)
2021.
NOVEMBER 15.
8.30 - 10.30
(hétfő)
2021. JÚNIUS 17.(CSÜTÖRTÖK)
8.30–10.00
8.30-10.00

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

WWW.KORMANYABLAK.HU
22
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Polgármesteri Hivatal

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás rendjét
betartani!

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: (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@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, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások,
helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településképi konzultáció, -bejelentés, -véleményezés.
Egyéb ügyek: pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek, civil szervezetek.

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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Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

