Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. december, XXIV. évfolyam, 12. szám

Meghívó a Falukarácsonyra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2018. december 15-én, 16 órakor
a falukarácsonyra!
Program:
16.00 Köszöntő

16.05 A 2. osztályosok karácsonyi dala
16.30 Az óvodások és az iskolások közös műsora
17.30 A Garabonciás együttes műsora
18.00 Betlehemes játék az 5. osztályosok előadásában
18.20 Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub kórusának bemutatkozása
18.45 A Vértesszőlősi Férfi Dalkör műsora
A fellépések között karácsonyi muzsika, ünnepi hangulat!
Hagyományos karácsonyi vásár az iskola udvarán és termeiben,
valamint mézeskalács, sült gesztenye és kolbász, főtt virsli,
lángos, forralt bor és tea várja a látogatókat!
A környezettudatosság jegyében a karácsonyi bögrék 100 Ft-os áron
lesznek megvásárolhatók, valamint otthonról hozott bögrébe is kiszolgáljuk
a teát és a forralt bort, így kevesebb műanyaghulladék keletkezik!
Békés, szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kíván!
Vértesszőlős Önkormányzata

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2018. október 11-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:

• Jóváhagyta az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzés keretében a
		 pénzügyi-számviteli szabályzatok felülvizsgálatára, a kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás
		 szabályosságának, valamint a belső kontrollok működésének vizsgálatára kerül majd sor.
• Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési kiadási között szereplő alábbi fejlesztések
		 előirányzatát – mivel azok megvalósítására idén már nem kerül sor – áthelyezte a költségvetés
		 általános tartalékába:
			 a) Közösségi Házban légkondicionáló létesítése: 1,5 millió Ft;

•
		
		
		

Több, a bölcsődét érintő kérdésben döntött: jóváhagyta a bölcsőde Érdekképviseleti Fórumának
működési szabályzatát, a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező felvételi
szabályzatot és térítési díj szabályzatot, valamint jóváhagyta, hogy az intézmény (óvoda és
bölcsőde) december 27-28. napokon zárva tartson.

• Döntött a településen lakcímmel rendelkező, 70. életévüket betöltött időskorúak részére
		 karácsonyi csomagot ajándékozásáról. Az ajándékcsomagok fedezetére az önkormányzat 2018.
		 évi költségvetésének terhére 922.500 Ft-ot biztosít.
• A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmények
		 működéséhez és fenntartásához (Vértesszőlős 2018. évi ellátásához kapcsolódva) 4 millió Ft-ot
		 biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

			 b) Műfüves pálya fedése: 8 millió Ft;
			 c) Térfigyelő kamera-rendszer kialakítása: 6 millió Ft;
			 d) Közösségi Ház udvarának felújítása: 5 millió Ft;
			 e) Sportcsarnok energetikai pályázat, önerő: 6,6 millió Ft.
			 A fenti beruházásokat a 2019. évi költségvetés megalkotásakor újra tárgyalják a képviselők.
• Kezdeményezte, hogy a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő
		 Szolgálata a Közösségi Házból visszaköltözzön a korábbi, Ady E. utcai telephelyére. Az előkészítő
		 munkálatok folyamatban vannak.

A képviselő-testület 2018. november 8-ai
ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•

Elfogadta az önkormányzat aktuális bérleti szerződéseiről készített tájékoztatást.

•
		
		
		

Döntött a 2019. évi, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
rendelet módosításáról. A szolgáltatás díja január 1-jétől 5.400 Ft/m3/ürítés + Áfa, mely azokat
az ingatlan-tulajdonosokat érinti, mely ingatlanok nincsenek rákötve a szennyvízcsatornahálózatra. A szolgáltatást továbbra is a Vikom Trans Kft. biztosítja.

• Döntött a lakások utáni építményadó 2019. január 1. napjától történő megszüntetéséről.
		 A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései változatlan formában maradnak
		 hatályban.
• Új rendeletet alkotott a kegyeleti közszolgáltatásokról, valamint 5 éves időtartamra új szerződést
		 köt a Támasz Kft-vel a köztemető üzemeltetésére. A rendelet és a szerződés is 2019. január
		 1-jén lép hatályba.
•
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Módosította a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében
az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központjának vagy a védőnőnek írásbeli jelzése alapján
támogatásban részesíthető lesz az a személy is (élethelyzetére tekintettel), akinek nincs két
éve bejelentett lakcíme Vértesszőlősön, de a rendelet egyéb feltételeinek megfelel. (Alapesetben
jogosultsági feltétel a legalább két éves bejelentett vértesszőlősi lakcím.)

Tájékoztatás a
téli rezsicsökkentést érintő egyszeri
természetbeni támogatásról
A Kormány 1364/2018. (VII.27.) számú határozata alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
használó háztartások is egyszeri támogatásban részesülnek.
A kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunk 2018.
október 17-én továbbította az összesített igénybejelentéseket a Belügyminisztérium felé.
A kormányhatározat alapján a Belügyminisztériumnak október 31. napjáig kellett
tájékoztatnia a Kormányt az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről.
Mivel az elmúlt időszakban többen érdeklődtek, hogy a támogatás mikorra
várható, értesítjük az érintett lakosságot, hogy az önkormányzatok semmilyen további tájékoztatást, információt nem kaptak a támogatás végrehajtásával kapcsolatban! A fenti rezsicsökkentés végrehajtására az önkormányzatoknak ráhatása nincs, „közvetítő” szerepet töltenek be.
Kérjük szíves türelmüket, és amennyiben a Kormánytól, vagy más szervtől az
ügyben információt, tájékoztatást kapunk, azt haladéktalanul továbbítani fogjuk
a lakosság felé.
Vértesszőlős, 2018. november 23.
Nagy Csaba polgármester
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Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 108/2018. (IX.13.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 6 egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató fiatal („A” típusú pályázat) nyújtotta be pályázatát érvényesen. Érvénytelen pályázat nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. november 14-én
megtartott ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a fiatalok szociális helyzete alapján. Pályázat elutasítására két esetben került sor. A pályázók közül 1 fő havi 6.000 Ft,
3 fő havi 4.000 Ft, ösztöndíjban részesül. A támogatást 10 hónapon keresztül kapják a
hallgatók. A megállapított támogatás így összesen 180 000 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja. Tanulmányaik folytatásához az
önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Szelektív szállítás
2019. január 1-jétől a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős családi házas
övezetében. Felhívjuk ügyfeleink
figyelmét, hogy a papír és a műanyag hulladékok havonta egy
időpontban kerülnek elszállításra.

Papír és műanyag
2019. január 7.
2019. február 11.
2019. március 11.
2019. április 8.
2019. május 6.
2019. június 17.
2019. július 8.

Tájékoztató a kutak fennmaradásának
engedélyezéséről
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt napokban többen is érdeklődtek a kutak fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatban.
A jelenleg hatályos jogszabály alapján az a
létesítő mentesül a vízgazdálkodási bírság
kiszabása alól, aki a 2018. január 1-je előtt
engedély nélkül létesített kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018.
december 31-éig kérelmezi és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
Jelenleg azonban folyamatban van a
fenti jogszabály módosítása!
A beterjesztett törvényjavaslat alapján a
türelmi idő 2020. december 31. napjáig
meghosszabbításra kerülne. Kormányzati
szándék továbbá, hogy az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már
meglévő illegális kutak fennmaradására irá4

nyuló eljárás a jövőben a lakosok számára a
lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen.
Fentiek alapján javasoljuk az érintett lakosoknak, hogy a kutak fennmaradási
engedélyezése iránti eljárás megindításával várják meg a törvénymódosítást,
mely várhatóan december közepéig megtörténik. A jogszabálymódosítást követően a szükséges információkról a lakosságot értesíteni fogjuk.
Ha valaki a fenti tájékoztatás ellenére nem
kívánja megvárni a jogszabály-módosítást
és az eljárást meg kívánja indítani, honlapunkról letölthető a kérelem-nyomtatvány,
illetve bővebb felvilágosítás kérhető Szalai
Regina hatósági ügyintézőtől a polgármesteri hivatalban (telefonszám: 379-091/106os mellék)
dr. Lázár Gabriella
jegyző

2019. augusztus 12.
2019. szeptember 9.
2019. október 7.
2019. november 4.
2019. december 9.

Fenyő gyűjtés
2019. január 17.
2019. január 31.

Zöldhulladék gyűjtés
2019. április 10.
2019. május 8.
2019. június 12.
2019. július 10.
2019. augusztus 14.
2019. szeptember 11.
2019. október 9.
2019. november 13.

Lomtalanítás
2019. május 3.

Igazgatási szünet
a Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom
Önöket, hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés – képviselő-testület által elrendelt igazgatási szünet, illetve
miniszteri rendelettel elrendelt pihenőnapok miatt – az alábbi napokon szünetel, a hivatal zárva tart:

2018. december 24. hétfő
(pihenőnap),
2018. december 27-28.
csütörtök, péntek
(igazgatási szünet)
2018. december 31. hétfő
(pihenőnap)
A munkanapokon elrendelt igazgatási szünet ideje alatt, 2018. december 27-28-án, kizárólag halotti
anyakönyvezés miatt a következő
ügyeleti telefonszám hívható: 0630/579-3780.
A Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatalban
2019. január 2-tól (szerda)
továbbra is ügyfélfogadási időben
várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
Kérem a fentiek szíves megértését
és tudomásul vételét!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Óvodai hírek
Az új óvodában a programjainkat nagyobb és kényelmesebb körülmények
között tudjuk lebonyolítani. Keressük a
lehető legjobb megoldást és megpróbálkozunk új programokkal is.

A lámpás felvonulás napján (nov. 9.) délelőtt a dadus nénik segítségével lúdgégét
készítettek a gyerekek. Délután sütemén�nyel vártuk az iskolásokat és a szülőket,
gyermekeikkel.

Pattogatott kukorica evés, tea ivás után indult a menet. Énekhanggal telt meg a falu,
amíg átértünk az iskola udvarához, ahol az
első osztályosok kedves kis műsorát néztük meg és az alkalomhoz illően libazsíros
kenyér evéssel fejeződött be ez a hangulatos délután.
Elkezdődött a hagyományos Samu-műhely foglalkozása is. Első alkalommal szemes terményekkel (kukorica, búza) ismerkedtek, játszottak a gyerekek.

A lámpás felvonulás előtt minden kisgyerek a saját csoportjában szöszmötölő foglalkozáson a szüleik segítségével elkészíthették a saját lámpásukat.

Nagy sürgés-forgással kezdődött a november. A gyerekek megismerkedtek Márton
püspök történetével, mondókákat, verseket, énekeket tanultak.
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Köszönetet mondunk a Bakancslista – Természetjáró csoport tagjainak, akik elkezdték gyűjteni és hozni a jövendőbeli mezítlábas parkunkhoz a köveket, terményeket.
Az új intézmény az átadást követően is mindig változik, megújul, szépül a gyermekek
és az itt dolgozók nagy örömére.
Köszönjük a sok támogatást, felajánlást: A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a szlovák rész kialakítását támogatta. Extreme Park Kft-nek,
aki a tornaterem szőnyegét és a Mikulás- napi bábelőadást is finanszírozta.
A Dr. Padlónak, aki a szőnyeg megvá-

sárlását kedvezményesen biztosította.
A folyosót dekoráló csodálatos virágokat
Frecska Györgynének és Kormány Zsolt
családjának. A Szülői Közösségnek az
udvarra vásárolt talajtakaró növényeket.
A Mikulás parti további támogatói: Jenei
Kávéház, Vértes Ker. Kft., TT Tóth Trailer
Kft., Burger King, Mc.Donalds
Következő programunk a hagyományos
tűzgyújtás lesz a Vértes László parkban. Előzetesen megbeszéljük a gyerekekkel a biztonságos tűzgyújtás szabályait és a menetét.
Beszélgetünk arról is, hogy mit jelent a tűz fénye és melege az emberek számára. Vidám
játékokkal, énekekkel készülünk a tűz körüli
játékra. Ez alatt a dadus nénik segítségével
minden kisgyermeknek a parázson megsül
majd az alufóliában az almája. Advent időszakában minden héten meggyújtunk egy
gyertyát a közös adventi koszorún és gyermekeinkkel közösen énekszóval, mesével,
verssel hangolódunk a közelgő ünnepre.
December 20-án tartjuk hagyományos
karácsonyi ünnepségünket az intézményben. Az ünnep körre a csoportokban folyamatosan készülünk, melyet az adventi
sütiházzal zárunk.
Bahurek Judit óvodapedagógus
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Teljes pompájában látogatható
az óvoda új sószobája
Nem is lehetne jobb helye ennek a bejegyzésnek, mint egy karácsonyi lapszám, hisz a megvalósulás érdeme a
faluközösségé, a közösségi összefogás
erejének mérőeszköze. A Pátria Faluközösségi Egyesület célirányosan erre
a projektre gyűjtötte az adó 1 százalék
felajánlásokat. Ennek keretében sokan
juttatták el hozzájárulásukat az építkezéshez.
Sajnos az átadó
ünnepségre
nem
tudott teljesen elkészülni a helyiség –
de mára már – nagy
örömünkre – sokan
veszik igénybe a
több mint 3 tonna só
adta lehetőségeket.
A Pátria két vezetőségi tagja Scsibrán Zoltán és Török
Csaba sok munkaórán keresztül dolgoztak a sószobán,
melyet a Pátria is tervezett. A munkafolyamatok során segítségükre volt még Nagy
Imre és Mozsár Tibor. Köszönjük szépen
munkájukat!
Az építkezés nem valósulhatott volna
meg Jenei Zoltán és munkatársai nélkül
sem, aki saját és munkatársai munkájának,
valamint a teljes – sófalak mögötti – LED
világítás anyagának ingyenes felajánlásával támogatta óvodánkat! Köszönet érte!
Köszönjük továbbá Pöhr Zsolt munkáját is,
aki a szoba vízszigetelését és festését végezte el nekünk ingyenesen, így ott is csak
az anyagot kellett megvásárolnunk!
Bízunk benne, hogy sószobánk a jövőben hatékonyan segíti majd a falu lakóságát gyógyulásukban, vagy egészségük
megőrzésében!
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Iskolai hírek
Szlovák szavalóverseny Tardoson
A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat és a Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében idén is megrendezésre került a szlovák
szavalóverseny november
14-én.
A megyénkben szlovák nyelvet
oktató általános iskolák tanulói
ebben az évben is szép számmal jelentkeztek a megmérettetésre, melyet 13. alkalommal szerveztek meg. A versenyen
iskolánk alsós tanulói is képviseltették magukat. A 3. osztályból: Nagy Lilla, Kiss Tamara,
Komlósy Levente, Gazder Adrián, Kistóth Lilla, Szöllősi-Seler Anna, a 4. osztályból Kuthy
Márta és Bujdos Péter vettek részt a versenyen. Minden tanulónk színvonalasan, felkészülten szerepelt. Korosztályában Bujdos Péter 3. helyezést ért el. Gratulálunk! Felkészítőjük:
Krajczárné Száraz Erzsébet. Amíg a zsűri értékelt, a gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt, üdítőt, szendvicset fogyaszthattak. Köszönet az utaztatásban segítő szülőknek:
Pap Ferenc, Barassó Zita, Seeler Gabriella.
Kutenics Szilvia

Márton nap az iskolában
A sószoba a következők
szerint látogatható
külsős vendégek számára:
Előzetes bejelentkezés alapján
a 06 30/585-4721 számon
délután 13 órától 17 óráig.
(délelőtt a bölcsőde és
az óvoda használja a helyiséget)

Váltó cipő használata szükséges,
illetve a gyermekek számára csere
zoknit kérünk biztosítani.

Idén is az 1. osztályosok feladata
volt, hogy rövidke műsorral mutatkozzanak be Márton napon.
Már hetekkel a kitűzött időpont
előtt lelkesen készültek a gyerekek, tanítók, szülők egyaránt. November 9-én estefelé a Közösségi Háznál gyülekeztek apróbbak,
nagyobbak kis lámpásaikkal.
Vidáman nótázva vonultunk az
óvodához, ahol egymást kölcsönösen megajándékoztuk: mi libaformájú sütiket vittünk,
az ovisok pedig finom pogácsával kínáltak bennünket.Az iskolánál elevenítettük fel Márton történetét szerepjátékkal, dalokkal, mondókákkal. Éva néni szintén ehhez a naphoz
fűződő kedves szokásokról beszélt, majd ezután a szülői munkaközösség tagjainak köszönhetően finom libazsíros kenyeret kóstolhattunk, teázhattunk. Köszönet mindenkinek,
aki hozzájárult valamilyen formában a rendezvény sikeréhez!
Gombásné Bartal Zsuzsa, Saltzer Kíra
tanítók
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Novemberi mézes péntek

Minipolisz
Novemberben a második osztályosok a
szülői munkaközösség Mihály-napi bevételéből Budapestre kirándultak.
A gyönyörű napos délelőttöt a Margit-szigeten töltötték. Séta a Japán-kertben, zenélő kút, a kolostorromok megtekintése,
a sziget virágoskertjének megcsodálása,
majd játék egy giga-játszótéren – ennyi
fért bele a sok csoda közül a programba.
Mindeközben játékos formában megismerték a sziget történetét, valamint a történelmi emlékek hátteréről is ízelítőt kaptak egy
aranyos mókus társaságában, ami a sziget egy részén ágról-ágra ugrálva örvendeztette meg társaságával a kis csapatot.

November harmadik hetében abban a szerencsében lehetett része a vértesszőlősi iskola tanulóinak, hogy Szőke István helybeli
méhész mézkínálatából kóstolgathattak.
Egy délelőttre a tornatermünk átalakult bemutatóteremmé, ahol a változatos ízvilág
jókedvre derítette még a szomorkodókat
is. Ha rangsort kellene állítani, a dobogó
legfelső fokára a vegyes virágméz kerülne.
A szakember a védőruhán kívül bemutat-

Ebéd után a belváros volt a cél. Elámulva
nézték az Erzsébet téren a Budapest-Eye
kerekét, majd a Király utcába átsétálva
meglátogatták a MINIPOLISZ nevű hatalmas játszóházat. Itt Okostányér címmel az
egészséges táplálkozás került a napirendre, majd délutánt betöltő játék következett
az igen változatos helyszíneken. Kipróbálhatták magukat rádióstúdióban, pizzériában, bankban, fogorvosi rendelőben,
szállodában, üzletekben, KRESZ-pályán,
fodrászatban és hasonló izgalmas helyszíneken. Sajnos, nagyon rövid volt a délután,
bármeddig szívesen maradtak volna. Köszönjük a szülőknek a lehetőséget.
Iványi Beáta

ta még az érdeklődőknek azokat az eszközöket is, amelyek segítségével kinyeri a
mézet, és a kíváncsi hallgatóság minden
kérdésére nagy türelemmel és alapossággal válaszolt. Többek között megtudhattuk,
hogy az apró kis rovarok milyen fontos
szerepet töltenek be az emberek életében.
A gyerekek kérését tolmácsolva: István bácsi, gyere máskor is!
Szalczinger Józsefné

Kedves Lakosok!
Köszönjük, hogy támogatták iskolánkat a papírgyűjtésen
és az elektronikai hulladékgyűjtés alkalmával.
Kutenics Szilvia
diákönkormányzat segítő tanár
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Őszirózsa Nyugdíjas Klub – 2018

November 17-én indult Vértesszőlősről a bulijárat a zámolyi Pedro Sörözőbe. Feledhetetlen jókedvünkről finom ételekkel, italokkal és élő zenével gondoskodtak vendéglátóink.
A személyzet elmondása szerint, a hosszú évek során mi vértesszőlősiek is szép emlékeket szereztünk nekik látogatásaink során, ezért nagy szeretettel visszavárják a szórakozni
vágyókat. Különlegessé tette az alkalmat, hogy Szabó Lajosné (Panni néni), velünk ünnepelhette 81. születésnapját. Ezúton is szívből kívánunk jó erőt, egészséget és hosszú,
boldog életet mindannyiunk nevében!

A hagyományokhoz híven idén is nagy szeretettel adományozott a Vértesszőlősi jótékonysági kézimunka szakkör az arra rászoruló gyermekeknek. A szorgos, ügyes kezek
által kötött kardigánokat, sapkákat, sálakat, takarókat barátságos,családias hangulatban
adhatták át Jónás Eszternek, Vértesszőlős védőnőjének. Köszönjük Eszternek, hogy a
ruhaneműket eljuttatja az arra rászorulóknak! Köszönet a szakkör minden tagjának az
egész éves kitartó munkájukért, és kívánjuk, hogy a jövőben is őrizzék meg önzetlen segítő szándékukat! Mert adni jó!
Klub dolgozói
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Ismét eltelt egy esztendő, eljött az ös�szegzés ideje. Vezetőségünk minden
évben megpróbál olyan programokat
szervezni, ahol mindenki megtalálja az
érdeklődésének megfelelőt. Januárban kis pihenőt tartottunk, a vezetőség
felkészült az évre. Továbbra is tagok
maradtunk a megyei Életet az éveknek
Egyesületnél, ahol szintén elkezdődött
az éves programszervezés.
Februárban meghívást kaptunk testvértelepülésünk, Udvard nyugdíjas klubjától és
velük töltöttünk egy nagyon szép délutánt
és estét, majd ezt követően a Farsangi
bálon együtt szórakoztunk velük.
A már hagyománnyá vált tollfosztásra kaptunk meghívást a Szlovák Önkormányzattól. Tagjaink vendégként és vendéglátóként is képviselték a klubot.
Márciusban tartottuk az első zenés
nőnapi és farsangi rendezvényünket,
ahol nagy sikerrel lépett fel énekkarunk,
klubunk férfitagjai pedig mókás rigmussal köszöntötték a hölgyeket. Az Idősek
Klubjának dolgozói – mindenki örömére
– vidám kis színdarabbal leptek meg bennünket. Finom vacsora, zene, tánc zárta a
rendezvényt.
Március 15-én együtt koszorúztunk községünk intézményeivel és civil szervezeteivel.
Áprilisban ellátogattunk Agostyánba az
ÖKO faluba. Végig sétáltunk a csodás kis
birtokon, ahol a régi természetes és a természetet védő dolgok, eljárások kerültek
előtérbe. Megfogott minket az Emlékerdő
csendje és méltósága, a készülő templom és az „energia domb” ereje. Rácsodálkoztunk arra, hogy a fűben-fában orvosság valóban létezik és a lábunk előtt
hever szó szerint a természet ehető és
gyógyító ereje. Megismerkedtünk a vadon gyógyfüveivel. A séta végén a cikória
kávé és a gyógytea koronázta meg a láto-

gatást. A nap második felében átmentünk
az Arborétumba, ahol kipakoltuk a második „koronát”. Zsíros kenyér, egy kis „üdítő” mellett pihentünk rá a kellemes tavaszi
erdei sétára.
Májusban az Életet az éveknek Malomvölgyi sportrendezvényére sokan mentünk. Jól szórakoztunk a játékos vetélkedőn, Kovács Lajos vezetésével készült
a paprikás krumpli. Sajnos az eső nem
kímélt minket, de nem rontotta el a kedvünket. Sűrű volt a program, hiszen másnap már báloztunk. Anyák-Apák napi bál,
kedves ovis gyerekhangok a műsorban.
Igazán szép este volt.
Nagy sikerrel képviseltük településünket a Pogácsa Fesztiválon, melyet a baji
kistérség szervezett.
Júniusban az Utazók klubjával közösen
ellátogattunk Somogyvámosra a Krisnavölgybe, ahol szeretettel vártak minket
25 éves évfordulós ünnepségükön. Egy
más világ, egy humánus életszemlélet,
egyszerű élet, a természet védelme és
szeretete tárult ott elénk. Megnéztük az
ünnepi műsort, végig sétáltunk a falun,
ahol a nap tiszteletére 25 év után megnyitottak egy lakóházat is. Együtt énekeltünk
és táncoltunk a szentélyben. Megnéztük
a Tehénvédelmi központot kertészetet,
iskolákat. Láthattuk az élet, az élőlények
védelmét, gondozását, megbecsülését,
az elmúlás méltóságát az ember, de még
az állatok esetében is. Finom ebédet ettünk hús nélkül, de csodálatos ízekkel. A
visszajelzésekből érezhető volt, hogy kivételes nap volt a 66 kirándulónak.
Ha nyár, akkor strandolás. Pápára ment
a csapat és nagyon jó hangulatban telt el
a nap a Termálfürdőben.
Augusztusban a falunapon is a jókedvé és a főzésé volt főszerep. Mind a kettő
működött. Vörösboros marhapörkölt készült nagyon jó csapattal.
Õ 14-15. oldal
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Képgaléria az év eseményeiből
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Meg is lett az eredménye, a második helyezést hoztuk el. Mivel mind el is fogyott,
biztosan megérdemelt volt az oklevél.
Örültünk, hogy sokan jöttek ki erre a napra és jó kis beszélgetések, kis borocska
mellett a szomszéd „főzőkkel” együtt,
mindenki nagyon jól érezte magát. Agusztus 31-én az óvoda avatása számunkra is
kedves esemény volt. Örülünk, hogy a
község apróságai itt tölthetik majd el a
napot. A nyugdíjas klub 30 000 forinttal,
a Jótékonysági Kötőklub pedig sok-sok
kis amigurumi figurával ajándékozta meg
az ovisokat, amelyek a csoportok kabalaállatkái lettek. Sok szép napot kívánunk
az ovisoknak és köszönjük, ha megörvendeztetnek minket.
Szeptemberben a szüreti bál rendezésében aktívan reszt vettünk. A megállókban a nyugdíjas klub tagjai várták szeretettel a felvonulókat.
Októberben nagy esemény volt számunkra az Idősek napi rendezvény. Nagy
Csaba polgármester úr köszöntötte a
szépkorúakat. A legszebb pillanatok voltak, amikor átvették a virágot és a jubileumi pezsgőt az 50. házassági évfordulójukat idén ünneplő házaspárok. Krupánszki
Mihály és Krupánszkiné Emike, Dobrotka
Pál és Dobrotkáná Marika, Sipos János
és Siposné Magdika, Szerencse József és
iés Szőkéné Vera, Végvári István és Végváriné Margitka. Köszöntöttük az idén 80
éves Máthé Jánosné Mucikát és Zólyom
Jánost. A pezsgős koccintás, ünnepi
műsor és a finom vacsorát követően mindenki meghatódott, mert megszólalt a
Gyertyafény keringő, melynek dallamára
a jubiláló párok nyitották meg első táncukkal a bált.
A színházi estéket sem hagytuk ki.
Sternné Vera átvette a szervezést. Nagyon sok vidám estét töltöttünk Tatán.
Az idén még sok program vár ránk. December 1-én Udvardra kaptunk meg hívást a Senior Olimpiára. December 8-án
rendezzük meg a hagyományos karácso-

nyi bált. Énekkarunk fellép a bálon is és
az Idősek Klubjának évzáró ünnepségén,
valamint a Falukarácsonyon is. Hagyományt teremtve szeretnénk mi indítani útjára a betlehemeseket a Tájházból.
Év közben bekapcsolódtunk a Szlovák
Önkormányzat és a Pátria Faluközösségi
Egyesület rendezvényeibe. Ott voltunk
a Nyárköszöntőn és a Márton napi pincelátogatáson is. De ott vagyunk akkor
is, ha dolgozni kell. Számíthatnak ránk.
Sok munka, sok segítség, csak így tudtuk mindezt véghez vinni. Erre év közben soha nem gondolunk, de az utolsó
napokban ez mindig eszünkbe kell, hogy
jusson. Szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását, az ovinak, iskolának, az óvónőknek, pedagógusoknak a kedves műsorokat. Külön köszönet
Saltzer Kyra tanító néninek, mert az ő
tanítványai már régóta visszajárnak hozzánk. Zsidek Juditkának az örömtáncot
és a szép „mesét”, Zoltánfi Zsuzsának
a szállítást, Németh Ferencnek és a Közösségi Ház dolgozóinak az együtt dolgozást, Skrován Józsefnek a felvételeket.
Köszönet a civil szervezeteknek, az Idősek Klubjának a mindig jól működő kapcsolatokért és kívánunk nekik további jó
munkát. Ez úton szeretném megköszönni
a vezetőségtől és a klub tagjaitól kapott
sok segítséget is.
Szeretettel várunk minden új és régi
nyugdíjast sorainkba, énekkarunkba az
énekelni szerető hölgyeket, hiszen itt is
minden a jókedvről kell, hogy szóljon,
amit viszünk tovább a következő esztendőre is.
Szeretnék Vértesszőlős minden lakójának az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
nevében békés, boldog, szeretetben,
melegségben eltöltött karácsonyi ünnepeket kívánni. Ez elkövetkező esztendőre pedig minden szépet és jót,
amit csak egymásnak adhatunk.
Bartal Vilmosné
klubvezető
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Vadlúdlesen a tatai Öreg-tónál
Már az előző években is nagy érdeklődés övezte, és most is sokan jöttek el
nagy örömünkre, természetjáró szakosztályunk novemberi túrájára.
Idén is Tatára a Tófarokba vezetett túránk,
ahol a vadludak esti szállását, esti behúzását néztük meg. Találkozási-kiindulási
helyünk a vasútállomás melletti kerékpáros
pihenő nádfedeles pihenőpadjainál volt.
Ragyogó, szélmentes időben indultunk el.
Kezdetben a kerékpáros út és az Által-ér közötti földúton haladtunk, hogy a kerékpárosokat ne akadályozzuk. Az Által-éri-ülepítő
tó, Derítő-tó mellett elhaladva, egy óra alatt
odaértünk az Öreg-tó körüli gyalog- és kerékpárút kereszteződéséhez, ahol a tó az
Által-érrel találkozik.
Tavalyhoz képest most egy órával korábban indultunk, és így több időt tudtunk eltölteni megfigyeléssel. A leeresztett tavon,
megfigyelőhelyünkhöz közel jelentős csapatban pihentek a vadludak, lilikek, és sok
szürke gém is. A behúzásra várakoztunk,
de ehelyett, három igen nagy létszámú felszállást láttunk, szinte alig maradt madár a
tavon. A nap lenyugodott, csak az ég alja
vöröslött. Tovább sétáltunk, hátha a sötétedéssel a vadlibák is megjönnek, és látunk
behúzást is.
Kis idő elteltével több csapatban megjelentek a behúzó madarak, amelyeket a
túloldali fekete sziluettbe öltözött fák felett,
sárgás-vöröses háttérben láttunk meg,
majd a tóra szálltak, több tiszteletkör megtétele után. A tavalyi hangzavarhoz képest
http://www.vadludsokadalom.hu/index.php?p=kuldetes

úgy érzékeltük, mintha sokkal kevesebb
madár lenne a tavon, pedig a megfigyelések alapján már több mint 65 ezer lúd éjszakázik itt. Érzékeink nem csaltak, utólag
tudtuk meg, hogy az állomány jelentős része a környező kisebb tavakat részesítette
előnyben az éjszakai pihenést illetően.
Visszafelé tovább fokozódott hangulatunk. A tempós gyaloglás ellenére is
éreztük, hogy az idő lehűlőben van, ezért
megálltunk egy forró teára az egyik vendéglátóegységben. A kerékpárúton hazafelé, elég volt 1-1 lámpa, mert félholdnál is
nagyon jól láttunk. Szinte „repültünk” (nem
úgy, mint a vadlibák :o) ), mert a tervezett
helyett majd fél órával korábban a kiindulási állomáson, a kerékpáros pihenőnél
találtuk magunkat. A jó társaságban kellemesen telt az idő.
Aki kedvet kapott a kirándulásra, a ludakat, lilikeket megnézni, az látogasson
ki Tatára a tópartra, mert még egy ideig itt
tartózkodnak, mielőtt továbbállnak.
Következő túránk decemberben a Baji
vadászházhoz ill. a Kovács-hegyi körtemplomhoz vezet, ahol az év zárásaként sütögetéssel egybekötött eszem-iszommal
szeretnénk búcsúztatni ezt az évet. Ezért
mindenki gondoljon rá, készüljön, hogy a
közös kis tábortüzünknél megsüthesse az
otthonról hozott ennivalóját, csemegéjét.
Az „Erdei Mikulás” is tartogat a kirándulók részére egy kis meglepetést. December 8-án szombaton, 9 órakor indulunk a
Múzeum melletti pihenőtől.
Bogár István

BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő
természetjárót szakosztályunk évzáró, decemberi túrájára!

Indulás: 2018. december 8. szombat, 09:00
Találkozó: Tájház előtt
Útvonal: Múzeum melletti pihenő - erdészeti úton haladva – Körtemplom,
(tűzrakás, sütögetés) - Baji vadászház. Ugyanezen az útvonalon vissza.
Túra táv: kb. 10 km
Időtartam: kb. 4-5 óra (a pihenő függvényében)
Túra nehézségi foka: könnyű
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul.
Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró
csoportban jelezzük, ami a következő linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks
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Közérdekű információk
Áramszünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
2018. december 11. 8.00–15.30 között
áramszünet lesz az alábbi utcákban: Jókai
Mór utca páratlan oldal 19-53. számig és
páros oldal 6-10. számig, Vörösmarty utca
végig és pince sor, Sport utca végig, Bowling Alley Cool-Ball Kft. Valusek utca 126.
Megértésüket köszönjük!
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Közgyűlés
Tisztelt Egyesületi Tagok!
A Nagy-Kacsás Horgász Baráti
Kör Egyesület 2018. december
14-én 17.00 órától közgyűlést tart
a Vértesszőlősi Közösségi házban! (2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.)
Téma:
• Alapszabály módosítása
• Zöldterület rendezés
• Társadalmi munka
• Tagdíjbefizetés • Stég fenntartás
• Telepítés • Egyebek
Anderla Jenő Róbert
egyesületi elnök

Polgármesteri Hivatal

Vértesszőlősi
Református Missziói
Egyházközség
hírei
Kedves vértesszőlősi lakosok!

Lelkészváltás
2018. szeptember 1. naptól Nagytiszteletű Papp László kapott megbízást a Vérteszőlősi Református
Missziói Egyházközség lelkészi
állásának betöltésére. Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr szolgálatára
Isten áldását kérjük!

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: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu

Papp László elérhetősége:
Tel.: 06/30 402 2289
papp.laszlo@reftata.hu

Adventi időszak
Advent közeledtével „Adventi estéket” szervezünk, melynek nyitó
Istentisztelete november 28-án, 18
órakor lesz. Az „Adventi esték” következő alkalmai: 2018. december
4. 18 óra, 2018. december 11. 18
óra, 2018. december. 18. 18 óra.
Mindenkit szeretettel várunk felekezeti hovatartozás nélkül!
Bottyán Vera
gondnok

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 2018. december 15–23.
között mindennap 9-15 órig.
Megközelíthető gyalogosan és kocsival.
A MÚZEUMTÓL, KI LESZ TÁBLÁZVA!

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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Érdeklődni: Jenei József 06 20 988 6650
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2019. január 26. szombat
IV. Vértesszőlősi Disznólkodás
és Torosbál valamint
Regionális Böllérversenyt hirdetünk
a vértesszőlősi, és a szomszédos
települések, csapatai részére!
Időpont:
Hagyományosan január utolsó hétvégéje,
vagyis
2019. január 26. szombat
Programjaink a sportcsarnokban, a csarnok
melletti rendezvénysátorban, a Közösségi Házban,
zajlanak majd a nap folyamán, az érdeklődők
betekintést nyerhetnek a perzselés, bontás,
feldolgozás munkafázisaiba.
A programot este torosbállal zárjuk.
A részletes időpontokról későbbi
felhívásainkban tájékozódhat,
valamint a Vértesszőlős kultúr könyvtár
tájház facebook oldalon,
és a Közösségi Házban.
A rendezvény az „Európai Polgárok Találkozója” program
keretében valósul meg, ezért Vértesszőlős testvértelepüléseinek
csapatai, és képviselői is részt vesznek a programsorozaton.

