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A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe
A farsang évenként ismétlődő,
rövidebb-hosszabb
ideig tartó időszak, melyet
évszázadok óta az evés,
ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások
jellemeznek.
Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de gyakran a világi hatóságok se nézték
jó szemmel a farsangi kicsapongásokat. A farsang vízkereszttől
a – húsvétot megelőző negyven
napos nagyböjt kezdetéig –,
hamvazószerdáig tart. Ettől a
naptól kell visszaszámítani negyven napot, s így állapítható meg
a nagyböjt időszakának kezdete,
hamvazószerda. A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek
mágikus erőt tulajdonítottak, pl.
a Szerémségben azért sütötték,
hogy a vihar ne vigye el a háztetőt. Általában a sok étel fogyasztásától a következő év bőségét
remélték. wwA farsang adott
alkalmat arra is, hogy tréfásan
vagy durván figyelmeztessék
azokat, akik még nem mentek
férjhez.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület január 17-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:

• Áttekintette a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Vértesszőlős Község
Önkormányzata között még 2014. évben kötött együttműködési megállapodást. A vonatkozó
törvény alapján mindkét önkormányzat minden év január 31-éig felülvizsgálja a közöttük létrejött
megállapodást, és szükség esetén módosítja azt. Mivel a módosítás nem volt indokolt, a megállapodás
változatlan formában marad hatályban.
• Jóváhagyta a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának idejét, mely szerint
az intézmény augusztus 12 – 31. között lesz zárva. Az intézmény vezetője a szülőket február 15.
napjáig tájékoztatja a döntésről.
• Elfogadta a Helyi Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.
• Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívás alapján pályázat
benyújtásáról döntött a közterületeken lévő illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében.
A pályázaton a maximálisan igényelhető 3 millió Ft-os támogatás elnyerése az önkormányzat célja.
• A Tatabányai Járási Hivatal megkeresése alapján nyilatkozott, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola
tervezett felvételi körzetével – Vértesszőlős közigazgatási területe – egyetért.
• Zárt ülés keretében döntött termőföldek adásvétele kapcsán benyújtott kifogásokról.

A képviselő-testület január 24-ei
– rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:

• Pályázat benyújtásáról döntött a belügyminiszter által meghirdetett „kiegyenlítő bérrendezési alap”
támogatására, mely szerint a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményéhez mintegy 6 M Ft
lehívására lenne lehetősége az önkormányzatnak. (A pályázat elnyerése esetén nem a bérek változnak,
az Önkormányzat által biztosítandó összeg nagysága csökken.)
• Módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét. A döntés értelmében a
község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, 70 év feletti, egyedül élő személy
jogosult arra, hogy csak a hulladékgazdálkodási díj 50 %-át fizesse meg a szolgáltató részére. A díj
másik felét az önkormányzat vállalja át a jogosultaktól és fizeti meg helyettük a szolgáltató felé. Ezzel
már évek óta támogatja az önkormányzat az egyedül élő időseket, de a jogi szabályozás változása
miatt újból szükséges volt erről rendeletben dönteni.
(Kérünk minden érintettet, akinek a számlájában nem jelenik meg a kedvezmény, hogy keresse fel a
polgármesteri hivatalt. Kérjük továbbá, hogy aki időközben jogosulttá válik (70. életévét betöltötte és
egyedül él), jelezze támogatási igényét a polgármesteri hivatalban.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és
turisztikai szolgáltatók számára – Vértes-Gerecse Közösség
Tisztelt vállalkozók, szolgáltatók!
A Vértes-Gerecse Közösség egyesületen keresztül elérhető fejlesztési forrásokra szeretném felhívni figyelmüket.
Nem pályázatírók vagyunk, hanem a
Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete, és célunk, hogy minél szélesebb
körben értesüljenek a fejlesztési lehetőségekről, segítsük a projektek kidolgozását, megvalósítását.
A) Mikrovállalkozások számára
támogatható tevékenységek
(nem turisztikai tevékenységek)
1. Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének
támogatása: új épület, építmény építésére,
meglévő épület, építmény, épületrész felújítására, bővítési munkálataira, telephelyfejlesztésre, eszközök beszerzésére kérhető
támogatás.
2. Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás támogatása: természet-közeli, kisüzemi,
közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása,
együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek
beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra
vitel érdekében új épület építése, meglévő
épület, épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök/
gépek beszerzése.Kérhető támogatás ös�szege: minimum 300 000 forint, maximum 5
millió forint. Támogatási intenzitás: 60 százalék. Beadási határidő: 2019. március 31.
B) Turisztikai tevékenységek
támogatása
1. Turisztikai szolgáltatások kialakításának,
fejlesztésének támogatása a natúrparkokban, a termék-utak és zarándokutak
mentén. A szolgáltatói tevékenységek ki-

alakítása és fejlesztése érdekében: • meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra
fejlesztés; • új épület, építmény kialakítása; • épület, épületrész felújítási, bővítési,
korszerűsítési munkálatai; • eszközök beszerzése támogatható.
2. Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már működő
falusi szálláshelyekfejlesztésének támogatása. A szálláshely fejlesztése érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló energiahasznosító rendszerek, biztonságtechnikai
fejlesztések, parkoló kialakítása); • új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási,
bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök beszerzése támogatható.
Falusi turizmushoz kötődő szálláshely
fejlesztése esetében elvárás, hogy ez
legalább 3 éve bejelentett tevékenység
legyen. Kérhető támogatás összege: minimum 300 000 forint, maximum 5 millió
forint. Támogatási intenzitás: 60 százalék.
Beadási határidő: 2019. március 31.
Támogatási kérelem
benyújtására jogosult:
• A 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy mikrovállalkozásnak
minősül; • Vállalkozás esetén székhelye/
telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15-től támogatásra jogosult településen van; • magánszemély esetén
lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási
helye legalább 2018. november 15-től támogatásra jogosult településen van.
Amennyiben a vállalkozás fejlesztési témakör érdekli, kérem, keresse Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21 telefonszámon. Amennyiben a turisztikai
témakör érdekli, kérem, keresse Schuszter Margitot a 06 70/431-49-18 telefonszámon.
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Évzáró összejövetel
December 29-én tartotta évzáró összejövetelét a Vértesszőlősi Kézimunka Szakkör.
A Jenei Cukrászdában, Editke vendégelte meg a szorgalmas asszonyokat, akik áttekintették az elmúlt esztendő eseményeit. Munkáik, (ajándékként) az óvodába, és hátrányos helyzetű gyermekekhez kerültek. A karácsonyi Vásáron eladott „amigurumis”
játékokból befolyt összeget jótékony célra ajánlották fel. A szakkör összejövetelei
minden szerdán 9-11 óráig tartanak, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt.
További sikeres munkájukhoz jó egyészséget, vidámságot kívánunk.

Böllérverseny 2019
Ideális időjárás mellett, 8
csapat részvételével zajlott
le az Új év első nagy rendezvénye, a Vértesszőlősi Böllérverseny a sportcsarnok
melletti
rendezvénysátorban és annak környékén.
Reggel 6 órakor a disznók
levágásával kezdődött a verseny, amit a feldolgozás bonyolult folyamata követett.
A szakértő zsűri nagy figyelemmel kísérte a verseny
egész folyamatát. Az külföldi
induló csapatok a felvidéki
Udvardról, az erdélyi Gyimesbükkről, a
németországi Muhr an See-ből érkeztek.
A német böllérek nem vágtak disznót, csak
a kapott anyagból Bajor kolbászt töltöttek.
A hazai színeket a baji „Böllérek” a kocsi
„Töpörtyű Ropogtatók”, a neszmélyi „Pig
Egylet” és Vértesszőlős két csapata képviselte. Az ezernél is több látogató szórakoztatásáról 11 órától 14 óráig a böllércsapatokat kísérő fellépők gondoskodtak nagy
sikerrel. Bőséggel fogyott a finom kolbász,
sült hús, hurka és persze a forralt bor is.
Az esti bál kezdetéig a zsűri is meghozta döntését. Az eredmény kihirdetésekor
Nagy Csaba polgármester elmondta, hogy
a szervezők nem titkolt célja az, hogy ez a
rendezvény hagyományt teremtsen.

Az első helyezettnek járó böllérbárdot így
egy esztendeig a kocsi csapat birtokolhatja.
A legfinomabb sült húst Vértesszőlős 2.
csapata sütötte, míg a legjobb kolbászt az
udvardiak készítették. A legszebb porta a
Gyimesbükkieké volt, a legjobb fogópálinkát a bajiak hozták. Neszmély a legjobb tájjellegű étellel büszkélkedhet, míg a vértes�szőlősi 1. csapaté volt a legfinomabb hurka.
Ők gyűjtötték be a legtöbb kóstoló jegyet is.
A németországi Muhr am See csapata kapta a legötletesebb csapat különdíját.
A csapatok által készített finomságokat
az esti Toros bál résztvevői is jó étvággyal
fogyasztották.
Köszönet ez úton is mindenkinek, aki
munkájával segítette a rendezvényt. Külön
köszönet a Nemes Hentes Hús
és hentesboltnak a felajánlott
ajándékutalványért, melyet Baj
és Vértesszőlős 1. csapa nyert
meg, amit a helyszínen a Vértesszőlősi csapat felajánlott a
rászorulók részére.
A rendezvény sikere arra
buzdítja a szervezőket, hogy
a következő esztendőkben is
megrendezzék ezt a nemes
versenyt.
Képgaléria a következő 2 oldalon
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Óvodai Hírek
BÚÉK az új óvodában!
„Jég ül a fákon, fagy dala cseng.
Csend van a földön, s csend odafent.”
(Tóth Árpád Ferenc)
Bár a természet csendben pihen, s odakint
zord hideg van, mégis a Tél a gyerekek
egyik legkedvesebb évszaka. Alig ért véget a December, szívet melengető ünnepeivel, máris itt van Január, frissen hullott
hóval, véget nem érő szabadtéri játékok
lehetőségeivel. Végre birtokba vehettük az
óriási, izgalmas játékokkal felszerelt új udvarunkat, melyet a gyerekek legnagyobb
örömére friss, csillogó hóval borított be
„Hó Apóka”. Kihasználva az összes lehetőséget, kezdődhetett a csúszkálás, angyalkázás, hó csatázás, szánkózás, hóemberépítés. A nagy hancúrozás után pedig
jólesett a meleg szobában, mesehallgatás
közben egy pohár finom meleg tea.
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Foglalkozásaink is e téma köré csoportosultak: hóemberek, téli tájak festményei
készültek a legkülönbözőbb technikákkal,
téli versekkel, dalokkal kísérve. A legbátrabbak „Északi sarki expedíciót” szerveztek! A gondos előkészületek után jól felszerelkezve, térképpel vágtak neki a veszélyes
útnak. Jégtáblákon hánykolódva jegesmedvékkel, fókákkal is találkoztak, de a
szánhúzó kutyák segítségével szerencsésen megmenekültek. Élményeiket színes
képekkel meg is örökítették.

Mindig fontos volt számunkra, hogy gyermekeinkkel együtt aktív részesei legyünk
községünk életének. A Művelődési Ház
ablakkereső játékában idén a Katica csoportosok vettek részt. Ügyességükért „Különdíjat” kaptak, amelyet ünnepélyes keretek között, büszkén vehettek át.

Jól tudjuk, hogy a mai felgyorsult világunkban kevés idejük van a szülőknek arra,
hogy gyermekeikkel színházba menjenek. A művészet viszont a kicsik értelmi-,
érzelmi fejlődéséhez nélkülözhetetlen, s
ennek következtében a felnövekvő társadalomban való létezésére is hatással van.
A színház őszművészet. A zene, mozgás,
a varázsnyelv és a mese, valamint a képzőművészet együttesen, egymást erősítve
hatnak már a legkisebbekre is. Régebben
a tatai Művelődési Ház bérletes színházi
előadásait látogattuk, majd a helyi Művelődési Ház által szervezett előadásokat élvezhettük.
A szép, új óvodánk felépülésével új lehetőségünk adódott: előadókat, színészeket
hívhatunk meg, s a színházi előadásokat
helyben tekinthetjük meg. Így történt ez
januárban is, amikor Enyedi Anita bábos
meseszínházába látogathattunk.
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Január 22-én emlékeztünk meg iskolánkban
a magyar kultúra napjáról

Mese Maci és kedves kis barátai mesébe
ágyazott, tanulságos kis történettel, soksok gyerekdallal, jól ismert mondókákkal,
mozgásos játékokkal szórakoztatta a kicsiket, s nagyobbakat egyaránt. Külön öröm
volt számukra a sokféle élő hangszeres
játék, a bábok megsimogatása, a labdajáték, miközben észrevétlenül egy nagyon
komplex, életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztés részesei lehettek. Anita
egyénisége, a bábok szépsége és kedvessége, a hangszerek és a mozgásos játékok
elvarázsolták a gyerekeket. Boldogan színezték, rajzolták meg az ajándékba kapott
meseképet, s izgatottan várják a következő
előadást.
Immár hagyomány óvodánkban, hogy
Januárban tartjuk az év legnagyobb sporteseményét, a Családi Sportnapot. Az idei
évtől kezdve ennek az eseménynek is remek lehetőséget biztosít a tornaterem, ill.
a széles folyosó. Bea néni olyan egyszerű,
a legkisebbek számára is könnyen teljesíthető, érdekes, mókás játékokat talált ki,
amelyben gyermekeikkel együtt a szülőknek is aktívan részt kellett venniük, hiszen a
közös játék jelentősen segíti a családtagok
érzelmi kötelékének erősítését.

A magyar kultúra napja
Idén két jeles évforduló köré szerveződtek a már hagyományosnak tekinthető vetélkedőink, melynek keretében
az egyes osztályok vállalkozó kedvű
tanulói mérhették össze egymással tudásukat, illetve ügyességüket. Az egyik
nevezetes évforduló intézményünk életében jelent mérföldkövet, hiszen idén
„ünnepli” 90-dik „születésnapját” az ún.
Öreg épület. A másik jelentős évforduló
Mátyás király nevéhez fűződik, aki 560
éve lett Magyarország királya.
Az alsó tagozatosok vegyes csapatokkal
mérték össze tudásukat Krajczárné Száraz
Erzsébet tanítónő irányításával. A vetélkedőn szerepelt totó, szóalkotás, puzzle és
szövegkiegészítő feladat is. Szoros küzdelemben a következő 4 fős csapat nyert: Szabó Bora (4. o.), Gazder Adrián (3. o.), Gombás Levente (2. o.) és Varga Lovas Ákos (1.
o.). A felsőben az egyes osztályok csapatai

versenyeztek egymással. A vetélkedő hét
fordulóból állt, melyek során különböző játékos feladatok keretében elevenítettük fel
iskolánk életének elmúlt 90 évét, illetve képzeletünk szárnyán visszarepültünk Mátyás
király korába. A kiemelt témakörök mellett
természetesen ismét előkerültek a magyar
versek, legendák, hungarikumok, népszokások és mondókák is. A feladatok között
szerepelt keresztrejtvény, képrejtvény, szövegértő feladat, anagramma játék. Az első
helyen a végzős diákok – Stramszki Szonja, Öskü Anna, Balaton Emese és Albert
Szabolcs – végeztek, a második helyet a
6. osztályosok, míg a bronzérmet a 7. osztályosok csapata szerezte meg. A győztes
csapatok tagjainak a helyi Vöröskereszt
ajánlott fel egy ingyenes mozilátogatást a
Vértes Centerben. Köszönjük nekik a lehetőséget! Minden résztvevőnek gratulálunk
a szép szereplésért!
Szűcs Imre

Az izgalom, versenyláz, hamar átragadt a
felnőttekre, testvérekre is, hangos kacagással igyekeztek teljesíteni a feladatokat. Természetesen a megérdemelt jutalom sem maradhatott el: az „Útlevelébe”
minden sikeres teljesítés után egy nyomdát kaphattak, majd a játék végén finom
gyümölcs meleg tea, gyümölcslé várta
a versenyzőket. Köszönjük Udvardi Zsuzsannának a gyümölcsöket, a Göndics
családnak a finom teát, a szülőknek pedig
a gyümölcsleveket. Bízunk benne, hogy e
jó hangulatú, vidám délelőtt kedves emlék
marad gyermekeink és szüleik számára is!
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevében
Mohácsi Mihályné óvodapedagógus
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Változott a hulladékudvarok nyitvatartása október 1-jével!
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékudvarai (Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik - völgy 0739/13 hrsz. alatt találhatóak
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy új hulladékudvaraink
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

Ingatlanonként évente 3 m3

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 2 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

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

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente 100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya
és személyigazolvány felmutatása szükséges!
Nyitvatartás
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
Lakossági hulladékudvarunk esetén:
• Szerda 8.00–12.00-ig és szombat 13.00–
16.00-ig. • Hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
vasárnap és ünnepnapokon zárva.

Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági
hulladékudvar esetén:
• Kedd, szerda, csütörtök, 12.00-től 18.00ig, péntek 9.00-től 15.00-ig és szombat
8.00-tól 14.00-ig. • Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
További információ, térkép, működési
szabályzat az alábbi linken található:
http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/
hulladekudvar/
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

ELADÓ INGATLANOKAT
KERESEK A KÖRNYÉKEN
ügyfeleink részére, illetve
kínálatunk bővítése céljából.
Amennyiben ön rendelkezik
eladó ingatlannal,
de nem szeretne bajlódni
az eladással, kérem, hívjon!
Irodánk átvállalja az ügyintézéssel
kapcsolatos teendőket,
a hirdetéstől az adásvétel
lebonyolításáig.

SZENTIRMAI ENIKŐ

FORRÁS HOME INGATLAN

06 70 904 9370

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások
és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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