Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. május, XXIV. évfolyam, 5. szám

Falunap 2018

A Vértesszőlősön immár hagyományosnak számító falunap 2018. augusztus 25-én
szombaton kerül megrendezésre, a sportcsarnoknál kialakított szabadidőparkban.
A rendezvény kezdete 10.00 óra, várható befejezése 24.00 óra. Sok színvonalas műsorral,
játékkal, versenyekkel, neves fellépőkkel várják a szervezők a település gyermek, és felnőtt lakosságát. Megrendezésre kerül a hagyományos főzőverseny is, melyre maximum
10 csapat jelentkezését tudják elfogadni a rendezők. Az alapanyagot az önkormányzat
biztosítja. Jelentkezni csak a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen lehet, és a
jelentkezések sorrendje dönti el, hogy mely csapatok tudnak részt venni a nemes versengésben. A részletes programot a következő Hírmondó tartalmazza.

Díszpolgári cím
Tisztelt Vértesszőlősiek! Községünk
önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek
díszpolgári címet, ill. Vértesszőlősért
Emlékplakettet adományoz, s ezt idén az
augusztus 25-ei falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait, hogy tegyenek javaslatot az idén kitüntetendő személyekre, szervezetekre! Hogy kik
is részesülhetnek elismerésben? Részlet az
önkormányzat rendeletéből: „Vértesszőlős
díszpolgára cím adományozható annak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával
vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község
jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztésért
kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó

alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és
gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. Vértesszőlősért emlékplakett
adományozható azoknak a személyeknek,
szervezetek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik/amelyek a
község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának ismertetésével tehetik meg, amit kérünk, hogy
2018. május 30-ig juttassanak el a polgármesteri hivatalba.
Szabó Mária,
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület március 8-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Az első napirendi pont keretében több, a Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő döntést hozott. Kiírta
az intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázatot, tekintettel arra, hogy a jogszabályok értelmében
a vezetői megbízás 5 évre szól, mely augusztus 15. napján lejár. Elfogadta a következő nevelési
évre vonatkozó beiratkozás időpontját és az ezzel kapcsolatos hirdetmény tartalmát. Meghatározta a
bölcsődei szolgáltatási önköltség mértékét, melyet két tényező, az étkeztetés és a gondozás költségei
határoznak meg. Szeptember 1-jétől a gondozási költségeket is meg kell téríteniük a szülőknek,
melyről a beiratkozás során értesültek. Elfogadta továbbá az intézmény 2018-2023. évekre vonatkozó
továbbképzési programját.
• Elfogadta az önkormányzat 2017. évi adóbevételeinek teljesüléséről szóló beszámolót.
• Elfogadta az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, melyben a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
intézményi játszótérének, kertjének kialakítására vonatkozó beruházás szerepel.
• A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére döntött a „Tiszta udvar, virágos
ház”, valamint a „Virágos Utca” pályázatok meghirdetéséről, melyek a Hírmondó korábbi számában
már megjelentek. A pályázatokat érintő költségekre a képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének terhére 300.000 Ft – 300.000 Ft fedezetet biztosított.
• Elfogadta az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról szóló éves beszámolókat. (Központi
jogszabály rendelkezése alapján az önkormányzatnak 5 éves energiamegtakarítási intézkedési tervet
kellett készítenie 2017. évben a hivatal, óvoda-bölcsőde, egészségház, közösségi ház és sportcsarnok
vonatkozásában, melyek megvalósításáról évente be kell számolni.)
• Hozzájárulását adta Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2015. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához. (A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kistérségi szinten valósulnak
meg, ezért a rendelet megalkotásához az összes kistérségben lévő – így a vértesszőlősi önkormányzat
– hozzájárulása is szükséges.)
• A Jókai Mór utcában a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítási munkáira br. 11.327.625 Ft forrást
biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése beruházási és fejlesztési kiadásainak terhére.
A munkálatok elvégzésére a Tomasik Kft-vel köt vállalkozási szerződést.
• Az önkormányzati közterületek karbantartása céljából kommunális fűnyíró kistraktort vásárol, 1,5 M
Ft értékben. Döntött továbbá arról is, hogy a Vértesszőlősi Sport Egyesület által a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez, traktor beszerzése céljából benyújtott pályázathoz a pályázati önerő összegét, 1,5 M
Ft-ot biztosítja.
• Visszavonta a február 15-ei ülésén hozott, az Investum Kft. kérelmét elutasító döntését. Az ügyet újra
tárgyalva úgy döntött, hogy a Kft. kizárólagos tulajdonát képező, vértesszőlősi 011/125 hrsz-ú (14.747
m2) és vértesszőlősi 013/4 hrsz-ú (3240 m2), közforgalom elől el nem zárt magánutak térítésmentesen
felajánlott tulajdonjogát elfogadja. A képviselő-testület az átvétel feltételéül szabta, hogy az Investum
Kft. a tulajdonjog átadásáról szóló megállapodás megkötésétől számított 60 hónapra 7.000.000
Ft erejéig köteles bankgaranciát nyújtani az Önkormányzat részére, az érintett ingatlanokon folyó
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építkezésekkel, beruházásokkal kapcsolatosan az útban keletkezett károk helyreállítására, függetlenül
a károkozó személyétől.
• Hozzájárult, hogy a Pátria Faluközösségi Egyesület székhelye a „közösségi ház”-ként működő, Templom
u. 75. szám alatti ingatlan legyen, fenti cím a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába az egyesület
székhelyeként bejegyzésre kerüljön.

A képviselő-testület április 12-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
• Elfogadta Németh Ferenc kulturális munkatárs által a Közösségi Ház és a Könyvtár 2017. évi
tevékenységéről készített beszámolót; megköszönte Németh Ferenc munkáját.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Együttes, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Magyar
Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, a Nagykacsás Horgász Baráti Kör, a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület és a Vértesszőlősi Sport Egyesület civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját és elszámolását.
• A civil szervezetek támogatásáról szóló 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet alapján a civil
szervezetek részére – támogatási kérelmüket elfogadva - 2018. évben az alábbi pénzbeli támogatást
nyújtja:
– Vértesszőlősi Pátria Faluközösségi Egyesületnek
395.000 Ft
–		 A Vértesszőlősi Sport Egyesületnek		
3.090.000 Ft
–		 A Szőlőhegyi Közösségi Egyesületnek		
200.000 Ft
–		 A Magyar Vöröskereszt VSz. Alapszervezetének
140.000 Ft
–		 A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesületnek 400.000 Ft
–		 A Nagy-Kacsás Horgász Egyesületnek		
150.000 Ft
–		 Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
100.000 Ft
• Az önkormányzati törvény rendelkezései alapján döntött a Baromállási dűlőben és a Szőlőhegyen lévő
külterületi közutak elnevezéséről és e közterületek jellegének meghatározásáról. Ennek megfelelően
május 1-jei hatállyal a Baromállási dűlőben a közutak elnevezése az alábbi lett: Rába dűlő, Tisza
dűlő, Duna dűlő, Szamos dűlő, Szőlősi dűlő, Hernád dűlő; egyidejűleg a „Baromállási dűlő” elnevezés
hatályát veszti. A Szőlőhegyen lévő közutak 2018. szeptember 1-jei hatállyal kerülnek elnevezésre, az
alábbiak szerint: Nószádi dűlő, Barackos dűlő, Hosszú dűlő, Irtvány dűlő, Szőlőhegyi dűlő, Kútberki
dűlő, Sárkányos dűlő, Erdőalja dűlő, Vörösmarty dűlő; egyidejűleg a „Szőlőhegy” elnevezés hatályát
veszti. E két külterületi részen lévő épületek házszáma az ingatlan helyrajzi száma lesz.
• Megbízási szerződést kötött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel az „Új Óvoda és
Bölcsőde építése Vértesszőlősön” c. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására. A megbízási
díjat bruttó 1 millió Ft összegben határozta meg.
• Elismerve Busch István vértesszőlősi lakosnak a vértesszőlősi sport érdekében végzett munkáját,
támogatta a Vértesszőlősi Sport Egyesület azon kérelmet, mely szerint az önkormányzat tulajdonában
lévő sportcsarnok elnevezése „Busch István Sportcentrum” legyen. Az emléktábla felavatására a 2018.
augusztus 25-ei falunapon kerül sor.
• Elfogadta a települési térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítésére készített
tervdokumentációt. A beruházás megvalósítása érdekében – következő lépésként – árajánlatok
beszerzéséről döntött.
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A képviselő-testület április 24-ei rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
• Baj Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázat
100 százalékos intenzitású, az önkormányzat részéről önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat
előkészítését és a projekt kidolgozását a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. végzi.
• Pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvényben biztosított „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű előirányzat terhére,
az önkormányzat tulajdonában lévő, Szabadság telep (152/17 hrsz-ú közút) felújítása céljából.
A beruházás összköltsége: br. 19.790.370 Ft, melyből az igényelt támogatás összege br. 12.863.740 Ft.
Az önrész összege br. 6.926.630 Ft, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít.
A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület nevében ezúton is szeretnénk megköszönni Krupánszki Emilné (Ili) több évtizedes munkáját, aki május 1-jétől az önkormányzat másik intézményében, a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében folytatja pályafutását.
dr. Lázár Gabriella jegyző

Vértesszőlős Község Önkormányzata munkatársat keres

„KARBANTARTÓI” álláshelyre.
Ellátandó feladatok: közterület-fenntartás, intézmények karbantartása.
Elvárt végzettség: Építőipari végzettség, B-kategóriás jogosítvány
További információt nyújt: Nagy Csaba polgármester (34/379-091-es telefonszámon)
Jelentkezni írásos önéletrajz benyújtásával
(Polgármesteri Hivatal, Vértesszőlős, Templom u. 57.), 2018. május 20. napjáig lehet.

PÁLYÁZAT

Húsvétolás
Az idei évben is megszervezte
és finanszírozta Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk
a
régiós
gyermekeknek szóló
húsvéti jeles napi kézműves
foglalkozást 2018. március 28án a Közösségi Házban.
Vidám műsorral
köszöntöttük
vendégeinket:
Tatabánya-Bánhida Jókai Általános Iskola, Tardos, Oroszlány tanulóit, kísérő
tanáraikat, valamint szlovák önkormányzati
képviselőket s nem utolsó sorban iskolánk
tanulóit. A 3. osztályos tanulóink (Boda Georgina, Borsos Lili, Bujdos Péter, Gombkötő
Anikó, Hegedűs Bence, Hegedűs Vilmos,
Kiss Patrik, Kreisz Abigél, Kutenics Vince,
Kuthy Márta, Szabó Bora, Szmilek Alen, Teller-Balogh Gábor, Tóth Nóra) szIovák nyelven előadták a Rozprávka o maľovanom vajíčku (Mese a festett tojásról) szlovák nyelvű
jelenetet, majd szlovák nyelvű húsvéti dalokat közösen énekelte a közel 90 főt számláló
gyerektársaság. Jókedvűen fogtak hozzá
a húsvéti kézműves ajándékok elkészítéséhez. Pillanatok alatt létrejöttek az ügyes
kezek között a húsvéti nyuszik, díszes tojások, csibék,húsvéti rajzok, hűtőmágnesek,
melyet örömmel vittek haza ünnepre készülődve. A kézműveskedés közben hús-

véti kaláccsal, szörppel kínáltuk meg őket.
Köszönet a Közösségi Ház dolgozóinak és
Bedeiné Editkének a segítő kezet.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

A Polgármesteri Hivatal munkatársat keres

„TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐI” munkakörbe.
A foglalkoztatás jellege teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati (köztisztviselői) jogviszony.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény , valamint Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.22.) Önkormányzati rendelete és Vértesszőlős Község Jegyzőjének 1/2010. (I.29.) sz.
Intézkedése (Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Lázár Gabriella jegyző nyújt, a 06-34/379-091/103 -os telefonszámon.
A részletes pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, illetve a kozigallas.gov.hu oldalon az alábbi link alatt található:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=thcf4ikcc3
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Kirándulás Szlovákiába
2018. április 25-én iskolánk szlovák nyelvet
tanuló felső tagozatos
tanulói és kísérő pedagógusai (Szabó Mária,
Kutenics Szilvia, Krajczárné Száraz Erzsébet) kirándulni mentek
Szlovákiába. A kirándulás célja az anyaország megismerése.
Ezen a napon Levicén (Léva) a Barsi múzeumban kezdtük a nevezetességek megtekintését. A múzeum 1927-ben Nécsey
József, postamesternek köszönhetően alakult meg, terjedelmes régiséggyűjteményét
Léva városának ajándékozta. A múzeum
1987 óta rendszeresen készít időszakos
kiállításokat együttműködve más múzeumokkal a Dobó kastélyban, melyet 1571-

ben építtetett a 13. sz. végéről származó
gótikus várudvarban Dobó István.Számtalan tárgyi emlékeket őriznek a céhek,
kézművesek munkáiból, fegyvergyűjteményükből, antik bútorokból, üveg és porcelán tárgyakból, fazekas készítményekből ,
mezőgazdasági munkaeszközökből, népművészet leggazdagabb tárgyaiból, népviseletéből, régészeti leletekből és még
sok más érdekességből láthattunk bemutatót. Innen Brhlovcére (Borfő) buszoztunk, ahol már
a kőkorszakban éltek emberek.
A török hódítás időszakában a
lakók a házak mögötti hegyoldalba, sziklákba vájtak menedékül
szolgáló barlanglakásokat, melyek nagy része a mai napig fennmaradt. Ezeket a sajátos építményeket is láthattuk. Majd hazafelé
Želiezovcén (Zselíz) álltunk meg,
ahol Franz Schubert klasszicista
stílusban épült Bagolyvárba látogattunk el, melyet múzeummá
alakítottak, s amely az Eszterházy
János Károly helyi kastélyához tartozott.
Az érdekes zselízi Múzeum a híres zeneszerző életének bemutatásán kívül átfogó
képet nyújt Zselíz városa és annak környékének gazdag múltjáról is. Mindenhol
szívélyes fogadtatásban volt részünk, az
idegenvezetők nagy hozzáértéssel és kedvességgel adták át az ismereteket. Bízunk
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benne, hogy az 50 felsős szlovákos tanuló
értékes és kellemes emlékeket őriz erről a
kirándulásról és még sokáig fogja emlegetni. A kirándulás összköltségét a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
támogatta.
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító
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ÓVODAI HÍREK
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a
léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze” (Szent- Györgyi Albert)
„A sport megtanít becsületesen győzni,
vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát
mindenre megtanít” (Ernest Hamingway)
A tavasz beköszöntével egyre több időt tölthetünk a szabadban. Óvodánkban mindig
kiemelt feladatnak tekintettük a reánk bízott
gyermekek egészségtudatos, harmonikus
fejlesztését mind a mozgás, mind pedig a
korszerű táplálkozás figyelembe vételével.
Tudjuk, hogy a mozgás e korosztály elemi
igénye, mely nagymértékben fejleszti állóképességüket, kitartásukat, egyensúlyérzéküket, izomrendszerüket, keringési
rendszerüket, egész személyiségüket.
Úgy tapasztaljuk, hogy a mai felgyorsult,
elgépiesedett világunkban egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy óvodásaink
szüleikkel együtt kirándulhassanak, sportolhassanak. Mivel a gyermekek hétköznapjaik nagy részét az oviban töltik, ránk,
pedagógusokra hárul a feladat, hogy ezt a
komoly hiányt sok mozgásos játékkal, irányított szabadtéri tevékenységgel, úszásoktatással, kerékpározással igyekezzünk
pótolni. Nagyon fontosnak tarjuk, hogy a
kicsik minél előbb megtanuljanak úszni.
Ezért idén is – immár hagyományosan - az
oroszlányi uszodában ismerkedhettek az

úszás alapjaival. Autóbusszal utaztunk,
gyakorolva eközben a közlekedés alapvető
szabályait, udvarias viselkedést az utcán,
buszon, idegen környezetben. A két gyermekszerető, következetes edzőnőnek köszönhetően a legbátortalanabb gyermekek
is szívesen vettek részt a foglalkozásokon,
s az utolsó, nyílt órán szüleiknek is megmutathatták ügyességüket. A tanfolyam sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy néhányan közülük továbbra is járnak
edzésekre.
Bár az új óvoda építése miatt a lehetőségeink igencsak korlátozottak, a gyerekek
óriási izgalommal, lelkesedéssel és sokszor bizony a felnőtteket megszégyenítő
türelemmel és fegyelemmel készülnek a

Budapesten megrendezésre kerülő országos Pindur-Pandúr Ki Mit Tud” vetélkedőre.
Ennek a versenynek első és legfontosabb
célja, hogy elsajátítsák a gyalogos-, és kerékpáros közlekedés alapvető szabályait,
felismerjék a számukra fontos közlekedési
táblákat és megtanuljanak biztonságosan
kerékpározni. Most is, mint minden évben
örömmel tapasztalhattuk, hogy a versenyzők példája a többieket is ösztönzi. Ők is
kíváncsian tanulmányozzák a táblákat,
érdeklődnek a szabályokról, többen szeretnének minél gyorsabban megtanulni
kerékpározni. Bízunk benne, hogy kis versenyzőink idén is szép eredménnyel fognak szerepelni!
Április 20-án Tatára kirándultunk a MH
25. Klapka György Lövészdandár laktanyájába, ahol az alakulatnál szolgáló katonák
színes programokkal, a katonaélet és haditechnikai eszközök bemutatójával, majd

egy harcászati szituáció bemutatatásával
kápráztatták el a kicsiket. A legbátrabbak
kipróbálhatták a kiállított járműveket, majd
igazi fegyverrel a kezükben kúszhattakmászhattak, „gránáttal” céltáblára lőhettek próbára téve erejüket, ügyességüket,
bátorságukat. A színvonalas program után
hazaérve büszkén mesélték élményeiket
szüleiknek. Köszönjük, hogy bepillanthattunk a Honvédség kicsit zárt világába!
Külön köszönjük Török Tibor Tamás zászlós és Török Szilvia főtörzsőrmester szülők
segítségét és támogatását a rendezvényen
való biztonságos résztvételhez.
Mohácsi Mihályné
óvodapedagógus
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12. Kortárs Versmondó Találkozó
Április 13-án, pénteken, iskolánk
ismét megrendezte már hagyományossá vált versmondó találkozóját.
A versenyen nemcsak iskolánk, hanem a környék – Tata, Tatabánya
– általános iskoláinak tanulói is megmérették magukat. A gyerekek két
verssel készültek, egy kortárs és egy
klasszikus szerző alkotását szavalták
el a zsűri és az érdeklődő hallgatóság
előtt. A versmondókat és a vendégeket a verseny szünetében nyolcadikos
diákjaink látták el, kínálták frissítővel,
pogácsával, nápolyival. Rendezvényünk népszerűségét bizonyítja, hogy
az immár 12. alkalommal megrendezett találkozón több mint félszáz gyerek vett részt, s több, mint száz verset
hallgathatott meg a közönség! Így célunk, hogy a gyerekekhez közelebb hozzuk az élő, ma
is létező irodalmat, megvalósulhatott. Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket jövőre is!
Dombai- Kulcsár Nóra magyar nyelv és irodalom tanár

Megalakult, a
Vértesszőlősi
Utazók Klubja!
A klubnak egyrészt az a célja, hogy egy olyan
utazgatni szerető vértesszőlősi családbarát
csapat jöjjön létre, akik között bármikor megleled
az útitársad, akár egy hétvégi kiruccanáshoz
Európában vagy egy többhetes utazáshoz
valahol messzebb, kettesben, hármasban,
családostól másokkal vagy csoportosan,

I. Vértesszőlősi Pünkösdi Íjászverseny
Itt a lehetőség minden vértesszőlősi lakosnak, hogy megmutassa íjásztudását, és
egy barátságos, hangulatos verseny keretében eldőljön „2018. Vértesszőlős Íjászbajnoka” cím sorsa.
A verseny célja: megismerni a Szőlősi íjászokat, baráti társaságban. Az íjászverseny ideje: május 21.
hétfő. Helyszín: folyamatban. Nevezés: név – milyen
íjjal – életkor. Nevezési díj: nincs. A versenyre névre írt
vesszőkkel kell érkezni. Akinek van vesszőfogója, és el
tudja hozni, az a nevezéskor ezt jelezze. Előnevezés:
május 18. péntekig személyesen Közösségi Házban,
(8.00–16.00 óráig) vagy e-mailen: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen és a helyszínen.
Program: 9.00 órakor a nevezettek egyeztetése, kategóriák, szabályok, csoportok ismertetése. 10.00 órakor kezdődik a verseny. Várhatóan 14.00 órakor lesz
az eredményhirdetés. A versenyre nevezettek ebédre
bográcsgulyást kapnak. A helyszínen a kísérők is vásárolhatnak a kondér kiürüléséig. További információk a
Vértesszőlős Kultúr könyvtár Tájház facebook oldalon.
10

természetjárós, városnézős, tengerparti fürdőzős
vagy kultúra felderítős utazáshoz, bármire.
Másrést megosztani azokat a praktikus
tapasztalatokat, amiket a klub tagjai szereztek
egy-egy úti cél meglátogatása alkalmával.
Várunk minden érdeklődő

vértesszőlősi

lakost a klub tagjainak sorába. Tagdíj nincs.
A következő összejövetel 2018. május 10-én,
17 órakor a Közösségi Ház kistermében.
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Szín-Kavalkád
TALABÉR ANGELIKA, ÉS LUDVIK ANGELIKA KÉPEIBŐL
NYÍLIK KIÁLLÍTÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
2018. május 14-én nyílik kiállítás a Várgesztesen élő
amatőr festőművészek alkotásaiból.
A tárlat megtekinthető május 19-ig minden nap, 9.00–18.00 óráig.
A kiállítás megtekintése díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

e-Szja: sokan nem hagyják az utolsó pillanatra
Több mint 2 milliószor léptek már be a
NAV az e-Szja felületére az ügyfelek,
hogy megnézzék az szja-bevallási tervezetüket. A NAV által készített, személyre szabott dokumentum pillanatok
alatt elérhető az Ügyfélkapun keresztül.
A legtöbbeknek nincs dolguk a tervezettel, mert a NAV minden jövedelmi adatot
megkapott munkáltatójuktól.
A bevallási határidő előtt egy hónappal már
2 milliószor látogatták meg az ügyfelek az
e-Szja felületet, hogy megnézzék bevallási
tervezetüket. Közülük félmillióan módosítás
nélkül, 120 ezren némi módosítással jóvá is
hagyták a dokumentumot. Ezen felül 800
ezren mostanában kapják a tervezetet postán, amit csak azoknak kell korrigálni, akik
eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz
képest. Akik már április közepéig megtekintették a tervezetet, jóval többen vannak,

mint tavaly, azaz, a korábbi évekkel ellentétben már sokan nem hagyják az utolsó
pillanatra a személyijövedelemadó-bevallást. A csaknem ötmillió adózó közül azoknak mindenképpen ki kell egészíteniük az
szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan
jövedelmük volt tavaly, amiről a NAV-nál
nem lehet adat. Ilyen az őstermelői jövedelem – hiszen az őstermelőknek nem válik
automatikusan bevallássá a tervezet - vagy
például a lakáskiadásból származó jövedelem. A bevallási határidő idén május 22-ére
esik, addig még bárki nyithat ügyfélkaput,
hogy a lehető legegyszerűbben hozzáférjen tervezetéhez és rendelkezzen adója
1+1 százalékáról. Az egyszerű, elektronikus megoldás mellett továbbra is van
lehetőség a bevallás önálló elkészítésére,
illetve papíralapú beküldésére.
Doktor Imre Zoltán
sajtóreferens

Tájékoztató

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy
2018. június 15-én
9.00–13.00 óra közötti
időszakban az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Vértesszőlős területén
gázszolgáltatási szünettel járó
karbantartási munkát végez.
Kérjük a lakosság megértését.
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére és az abból
eredő hátralékok kezelésére a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult.
Az NHKV Zrt. a díjhátralékok kezelésével és beszedésével 2018. április 9.
napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő
Konzorciumot bízta meg. A konzorcium
tagja: PEPP AND CARS Kft. (8423 Balkány, Kállói út 2. A ép.). Az NHKV Zrt. és
a Konzorcium célja a díjhátralékok és a
lakosság terheinek csökkentése.

az ingat-lanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra
vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a
díjhátralék rendezése céljából a kijelölt
személy részére befizetés útján is teljesítheti az általa tör-ténő megkeresés alkalmával. A beszedést végző munkatársak
minden esetben fényképes igazolvánnyal
igazolják magukat. A díjhátralékok ke-zelésében résztvevő személyek pontos megnevezéséről az NHKV Zrt. a későbbiekben
informálja a közszolgáltató céget. Komárom-Esztergom megyében a konzorcium
alvállalkozója:

A megbízás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alap-ján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérle-tet tenni az esetlege
díjhátralékok beszedésére. Amennyiben

Alvállalkozó: EASY TO TRAIN KFT.
Székhely: 3124 Cered, Ady E. út 1.
Cégjegyzék szám: 1209007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály ügyvezető
Telefonszám: 70/779-0799
e-mail cím: misikeller@gmail.com
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Karateverseny

Országos tavaszi verseny

Március 17-én Adonyban vettünk részt egy meghívásos karateversenyen. 10 csapat több
mint 100 versenyzővel képviseltette magát.A Vértesszőlősi Harcosok 7 fővel indultak.
Csapatban az előkelő 5. helyet szereztük meg a jóval nagyobb létszámú klubbok között.
Eredmények: Iványi Zsolt 2 arany, Kláris-Barsvári Zente 1 ezüst, 1 bronz, Bodor Bence
1 ezüst, 1 bronz, Hermann Tibor 2 bronz, Lőke Vince 1 ezüst, Ponyori Márk 1 bronz, Hufnágel Hanna 1 ezüst. Összesen: 11 érem (2 arany, 4 ezüst, 5 bronz).Gratulálunk a csapatnak!
Edzéseket tartunk minden hétfőn és szerdán 17.30–19.00 óra között. Mindenkit szeretettl várunk!
Molnár István edző

A Vértesszőlős Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya 2018. március 24én ismét részt vett a Magyar Majorette
Szövetség által szervezett országos tavaszi versenyen. Településünket 4 produkcióval képviseltük a maratonira sikerült versenyen. Három ország több mint
400 versenyzője mérette meg magát és
az eredményhirdetéskor lányaink büszkén álltak a dobogón. Hagyományos
mazsorett kategóriában junior korosztályban mind a menettánc mind a színpadi produkció arany minősítést kapott.
Junior zászlós mini formációnk I. helyezést ért el, míg a szeniorok a nagyon
erős és nagylétszámú kategóriában III.
helyezést szereztek. A lányok jelenleg
az év egyik legfontosabb versenyére, a
Magyar Bajnokságra készülnek, melyet
idén Gyomaendrőd csapata szervez
2018. május 19–21. között.

Pünkösd Hétfői Piknik
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 2018. május 21-én, pünkösdhétfőn 15.00–18,00 óra között a Vértes László parkba, a református missziói egyházközség által szervezett hagyományos „PHP” alkalomra (eső esetén a Gagarin u.
10. Gyülekezeti házba)

Tervezett program:
• Zsákban futás (juta zsákot biztosítunk) • Talicskázó verseny (a talicskaként szereplő
kesztyűt hozzon!) • Lovas futóverseny (az ovis gyerekek = lovasok, édesapjuk = paci,
a nyakába ülnek, és indulhat a verseny) + egyéb játékok
Étel: szalonna (és/vagy virsli) sütés a fát és a gyufát biztosítjuk, de a többit ki-ki magának
szervezze a „batyus találkozó” szabályai szerint (a nyársat is hozzuk magunkkal!) sütemény körbe-kínálás (szintén batyus alapon). Ital: víz, szörp, üdítő (mint az ételnél, de batyuba ne kössük). Az „a” betűs italokat lehetőleg mellőzzük (abor, asör, stb).

Fontos kérés:
A saját maradékot, a hulladékot a végén majd mindenki vigye haza.
Tartalmas beszélgetéseket, kellemes együttlétet, sok vidámságot,
esetleg jó hangulatú együtt-nótázást kívánunk mindenkinek!
14
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Adománygyűjtés
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Dr. Nagy Sándor képviselő javaslatára határozott arról, hogy közterületi
helyszín biztosításával és pénzügyi
garancia vállalással támogatja a római
katolikus templom feletti téren (a sekrestye mögött) egy Szent István szobor állítását. Az alkotás felfelé, a Gerecse irányába néz majd, és a környező
zöldterület rendezésre kerül. A szobor
alapja a tavalyi évben már elkészült.

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

Adományát banki utalással a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület által
nyitott számlára fizetheti be a 6330003700069247 számú számlára vagy akár
készpénzben is a Pannon Takarék Bank
vértesszőlősi fiókjában 2018. június 1-ig.

• 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, hagyatéki ügyek 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 (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.renata@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
Kérjük, hogy a közleményben adja meg
az adomány célját: Szent István szobor
állítása.
A szobor állítást támogatja és az adomány gyűjtést is segíti a vértesszőlősi
Római Katolikus Egyházközség.
A szobor avatásra és szentelésre
az augusztus 20-ai ünnepi szentmise
után kerül majd sor.
Támogatását tisztelettel
köszönjük!

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 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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Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:

Az eredeti szobor Hunyadi László erdélyi szobrászművész alkotása. Két darab
öntött másolat készült, az egyik Ausztriában, Németóváron (Bad Deutsch-Altenburg) került felállításra a másik kerülne Vértesszőlősre. A másolatok anyaga
mészkőpor és római cement (öntött
műkő), ami nagyon időálló. A talpazat
jura mészkő. Az öntést és a talpazatot is
Bozóki István kiskunfélegyházi kőfaragó
mester készíti. A művész tiszteletdíja, a
szobor és a talpazat együttes anyag költsége és munkadíja a terület rendezésével együtt mintegy 1 000 000 forint.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben
egyetért a kezdeményezéssel lehetőségeihez mérten támogassa a Szent
István szobor állítását.

Polgármesteri Hivatal

Díjszabások: (bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!

SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

http://fongyoskert.hu/index.php?inc=oldal&id2A=1000000031

Túra címe: Föngyöskert Gyógyító Völgy
http://fongyoskert.hu/index.php?inc=oldal&id2A=1000000042&album_id2=0000000002

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő
érdeklődőt természetjáró szakosztályunk

májusi túrájára.
A túrára előzetes jelentkezés szükséges a facebook oldalon, a
Bakancslista - Természetjáró csoportban a következő linken:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

Indulás: 2018. május 19. szombat 9:00 h
Találkozó: Tájház előtt, 8:45 h
Útvonal: Tájház-kisbusszal Vértesacsa: Föngyöskert Gyógyító Völgy
- Tabajd mezítlábas park -kisbusszal Vértesszőlős Tájház.
További információk a facebookon!
Túratáv: kb. 6 km, időtartam: kb. 4-5 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
Részvételi díj: (belépő, útiköltség) 2000 Ft/fő.
thtp://www.gyakorolj.hu/index

Túravezető:
Dr. Bogár István
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