Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. november, XXIII. évfolyam, 11. szám

Meghívó a Falukarácsonyra
Ideje: 2017. december 16. szombat, 16 óra
Karácsonyi vásár: az iskola udvara és termei
Az iskolás néptáncos gyerekek műsora
„KARÁCSONYI ÁLOM”
– Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas művész
és Udvarhelyi Boglárka énekművész előadása

Sült kolbász, virsli, tea, forralt bor, gesztenye, káposztás lángos!
Szeretettel várjunk mindenkit idén is!
Vértesszőlős Önkormányzata

Ünnepélyes alapkőletétel
Ünnepélyes keretek között került sor október elején, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületének alapkőletételére.
A beruházásra a TOP keretében 150 millió forintos uniós támogatást nyert el az
önkormányzat.
Új óvodának és bölcsődének örülhetnek
hamarosan gyermekek és szülők a településen. Bár a munkálatok már korábban
megkezdődtek, az épület alapkövét október első hetében helyezték el a helyszínen.
A település jelenlegi óvodájának épülete
egy régi parasztházból lett átalakítva, méretei már nem felelnek meg az előírásoknak, de a gyermeklétszám növekedéssel
sem tud megbirkózni.

Az ünnepségen az ovis gyermekek rövid
műsorral köszöntötték az egybegyűlteket,
majd Nagy Csaba polgármester ünnepi
beszédében kiemelte, az új óvodával egy
évtizedes probléma oldódik meg. Reményeink szerint a csöppségek a következő
tanévet már az új óvodában kezdhetik, ahol
1250 négyzetméteren – amely háromszorosa a jelenlegi épületnek –, 24 új bölcsődei
és 125 óvodai férőhely áll majd rendelkezésre. A beruházás 380 millió forintból valósul meg, ehhez a megyei önkormányzat
által koordinált TOP-ból 150 millió forintot
nyert el az önkormányzat.

Bencsik János országgyűlési képviselő beszédében köszönetet mondott a vértesszőlősi szülőknek, akik bíznak az intézményben,
az ott dolgozók hozzáértésében, és gyermekeiket a helyi óvodába íratják be. Popovics
György, a megyei közgyűlés elnöke pedig
elmondta, különösen nagy öröm, hogy az
5 óvodai csoport mellett az épületben 2 bölcsődei csoport is tud majd működni.
Forrás: kemma.hu

KÖZMEGHALLGATÁS
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017. november 9-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről,
munkájáról, a tervezett fejlesztésekről
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel meghív.
Nagy Csaba polgármester
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Óvodai hírek
Mielőtt az óvodai programokról írnék, néhány érdekesség szeptember – október
hónapról a régi néphagyomány szerint:
Szeptember – Szent Mihály hava. Szeptember 29. – Mihály napja: E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon
az állattartók, és a Szent György-napkor
legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották
vissza. A pásztorok elszámoltatásának,
szegődtetésének időpontja volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól
Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt
számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat rendeztek. Szent Mihály
napja gyakran vásárnap, a pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésüket.
Az óvodában a Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése óta tartjuk Szent
Mihály napját. Többféle rendezvény fűződik ehhez a néphagyományhoz.
A szüreti felvonulást követően (szept.
23.) mindjárt itt volt szept. 27-e, a Mihálynapi vigadalom az oviban. A gyermekek
négy ügyességi játékban próbálhatták ki
magukat. Minden teljesített „próba” után
állatos nyomdákat gyűjthettek egy kis „istállóba”. A Borbélyné Paxi Erika nevéhez
kötődő játékokat élvezték, a jó pásztori
„ajánlólevelet” hazavihették magukkal.

Szeptember 28-án, délelőtt, folytatódott a
játék a Mihály-napi erőpróbával. A Seregélyes Erzsébet által összeállított akadálypályán mentek végig a gyerekek. Ehhez kiköltöztünk az óvoda előtti füves térre, mert
itt volt elegendő hely és megfelelő táv a
mozgásos játékokhoz.

Még ugyanezen a napon, délután 16 órától
kezdetét vette a hagyományos Mihály-napi vásár a Tájháznál. A szép idő kedvezett
a portékák kiállításához és hozzájárult a
vásárlókedvhez. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást mindenkinek, aki
segített az előkészületekben, idejét, anyagi
forrásait áldozta a portékák előállítására,
megvásárlására!

Október hónap – Mindszent hava. Intézményünkben október hónappal veszi kezdetét
a „TŰZ” témakör, amely három egymást
követő hónapot ölel föl.
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A hűvösödő, őszies nappalok már megkívánják a fűtést, a „tűzgyújtást”. Érezzük
az otthon, a család szerető melegét, az
előttünk álló szép ünnepek csodáját, tüzét, szép fényességét… Minden napunkat
áthatja valamilyen „tüzes” vonatkozású tevékenység, amelyekkel e témakör feldolgozásra kerül majd.
Elindult az őszi úszástanfolyam is. Már
több esztendeje kisóvodásaink az oroszlányi uszodában ismerkednek az úszás
alapjaival. Szőke Zoltánné Csilla néni szervezésében és Mohácsi Mihályné Nóri néni
segítségével indul útjára minden tanfolyam. Gyermekeink nagyon szeretik, és mi
csodálattal látjuk az elért eredményeket.
Köszönjük Vértesszőlős község önkormányzatának az utazás költségeihez való
hozzájárulását!

Még egy rendkívül fontos és örömteli eseményt élhettünk át/meg a közelmúltban.
Október 4-én volt az új óvoda és bölcsőde
alapkövének ünnepélyes letétele. A résztvevő képviselők megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel, hozzászólásaikkal és együtt
örülhettünk az összefogás sikerének, amely
elindíthatta az új intézmény felépülését. Valamennyien nagyon várjuk már! Köszönjük,
hogy ügyünket a szívükön viselik, támogatják, munkájukkal lehetővé teszik a vértes�szőlősi kisgyermekek modern bölcsődei és
óvodai ellátását!
Tatárné Gőgh Ildikó
óvodapedagógus
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Meghívó
2017. november 20 – november 23. között
PAPÍRGYŰJTÉS lesz az óvodában
és a bölcsődében!
Kérjük, hogy az összekötözött újságot és
egyéb papírt 8-16 óra között szíveskedjenek
behozni az intézménybe! Köszönjük!

A Magyar Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezete,
12 szociálisan rászoruló
vértesszőlősi lakosnak
bérescseppet és c-vitamint
ajándékozott az Idősek napja
alkalmából.

Új könyvek érkeztek a könyvtárba!

Szlovák jótékonysági batyus bál
a sportcsarnokban
2017. november 25-én 19 órai kezdettel
Zenél:

a Vértes Expressz zenekar
(Csanálosi László és zenekara)

A belépés díja egy tombolajegy vásárlása 500 Ft értékben
(a regisztráció miatt), megváltható a Közösségi Házban
vagy a könyvtárban nov. 13-tól nov. 23-ig
A bevétellel az óvodát és az iskolát támogatjuk.
Szívesen fogadunk tombolatárgyakat a felajánlóktól
az iskolában és a Közösségi Házban!
Szeretettel várjuk a mulatni vágyókat!
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2017. december 2-án 16 órakor
közmeghallgatást tart a Közösségi Házban,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Krajcárné Száraz Erzsébet VSZNÖ elnök
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Iskolai hírek

Barátom a múzeum!

Kirándulás a Csodák Palotájában

Október 14. és 20. között ismét témahetet
rendeztünk az iskolában. A projekt a „Barátom a múzeum” címet viselte, és nyitánya
az október 14-én sorra kerülő Kavicsösvény túra volt. Ezen a szombati napon a
vértesszőlősi múzeumnál gyülekeztünk,
ahol Markó András, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze tartott előadást. Az ismertető után csapatunk felkerekedett, és célba
vette a Szelim barlangot, melyet a kora délutáni órákban értünk el.
Október 19-én az ötödikesek a mosonmagyaróvári Futura Élményközponttal ismerkedtek, a hatodikosok Budapesten a
Csodák Palotáját keresték fel, míg legidősebb tanulóink a Titanic útját bemutató kiállítást tekintették meg a fővárosban.
Az alsósok múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt Tatabányán, a Vértes
Agorájában. A múzeum és iskolánk megállapodása keretében jöhetett létre a pro-

Október 4-én a 3. és a 4. osztály kirándulást szervezett Budapestre, a Csodák
Palotájába. Megérkezvén kedvesen fogadtak minket, majd kezdetét vette a „csodálkozás”. Megtapasztalás útján fedezték
fel a gyerekek, hogy a világ érdekes! Nagyon sok interaktív játékot kipróbálhattunk, az „Illúziók” nevet viselő előadáson
megtanulhattuk, hogy hihetünk-e a szemünknek, miként működik az agyunk,
különleges festmények, térbeli rajzok,
tükrök és árnyékok kápráztattak el. Nem
maradhatott el a fagyizás sem a programból, sőt „mekiztünk” is Budaörsön. Soksok élménnyel gazdagodva tértünk haza,
köszönet a szülőknek, akik a Mihály-napi
bevételt ajánlották fel, hogy létrejöhessen
ez a „CSODÁS” nap!
Gombásné Bartal Zsuzsa,
Szalczinger Józsefné, Zöld Andrásné

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
A szeszélyes időjárás miatt október 5-én
emlékeztünk az aradi vértanúkra iskolánkban. 10 órakor az 5. osztályos tanulók egy rövid műsorral idézték fel 1849
szomorú októberének 6. napját, amikor
Haynau táborszernagy parancsára 13
magyar tábornokot végeztek ki Aradon a
magyar szabadságharcban való részvételükért. A megemlékezés után az alsós
osztályok megkoszorúzták az 1848-49es emlékhelyet, míg a felsősök egy akadályversenyen vettek részt.
Az egyes állomáshelyeken a végzős
diákok különféle érdekes feladatokkal
várták a felsős osztályokból szerveződött csapatokat. Az akadályok legyőzéséhez minden szellemi és testi tudásra
szükség volt: el kellett igazodni hazánk
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vaktérképén, 2 perc alatt kellett különböző személyeket körülírni a társak
számára, Ádám mondja játékban kellett
követni az utasításokat. A negyedik akadályon az aradi vértanúk képmását kellett kisebb darabokból összerakni, majd
zenefelismerés, állat- és növényhatározás következett. Az utolsó akadályon
ismét a csapatok ügyességét tesztelték
a végzősök. Szoros versenyben az első
két helyet a hetedik osztályosok két csapata szerezte meg.
Az ötödik osztályosok műsorát Dombai-Kulcsár Nóra tanította be, míg a végzős diákok Kutenics Szilvia irányításával
készítették el a feladatokat, és jelölték ki
az akadályverseny útvonalát.
Szűcs Imre

jekt, melynek témája a jégkorszak volt, s
mind a négy alsós osztály részt vett rajta.
A színvonalas foglalkozásokat Kovács Éva
múzeumpedagógus és kollégái tartották.
A másodikosok ezen kívül a szőlősi előembert is meglátogatták feltalálásának színhelyén, dalokat tanultak, míg az elsősök az
Által-ér partján sétálva próbálták felidézni
a mamutokat, a motkányokat és a kardfogú tigriseket, melyeket a Jégkorszak című
filmben láttak előtte. Rajzokat és bábokat
is készítettek, melyeket ajándékba adtak a
múzeumlátogatás során az ottani pedagógusoknak. A múzeumi projekt költségét a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
Reméljük, hogy programjaink által diákjaink közelebb kerültek a múzeumok világához, és a jövőben önállóan is szívesen felkeresik majd hazánk különböző kiállításait.
Iványi Beáta, Szűcs Imre
munkaközösség vezetők
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Az ősemberek nyomában

Őszi Régiós Találkozó

Október 14-én ismét megrendezésre került a Kavicsösvény túra. Évekkel ezelőtt
Vértes László Kavicsösvény
című művének reprint kiadásakor merült fel az a gondolat, hogy egy túra keretében
végigjárjuk környékünk azon
nevezetes helyeit, ahol a magyar régészek ősemberek
nyomaira bukkantak. Ezúttal
a vértesszőlősi múzeumnál
gyülekeztünk, ahol az érdeklődők számára Markó András, a Magyar
Nemzet Múzeum régésze tartott egy kiselőadást a hajdan itt élt elődeinkről. Ezután
nekivágtunk a hegyeknek, és a kellemes
őszi napsütésben egy szép túrát tettünk
a „Sárkány-szikla” és a Vértes László barlang érintésével a Szelim barlangig, ahol

Iskolánkból 12 kisdiák vett részt Tatabányán az Ipari és Bányászati Múzeumban
megrendezett őszi régiós találkozón. Ebben az évben két iskola képviseltette magát a rendezvényen, a vértesszőlősi és a
tatabányai Jókai Általános Iskola. A gyerekeknek Kovács Éva múzeumpedagógus rendhagyó tanítási órát tartott, ahol
a diákok belekóstolhattak a régi iskolai
életbe. Kipróbálták hogyan lehet egész
órán hátra tett kézzel ülni, „rosszaság”
esetén térdelni, miként lehetett jelentkezni. Hogyan tanulták a szorzótáblát – ezt a
gyerekek ki is próbálhatták, a két csoport
együtt számolt. Az óra után, az udvaron a
gyerekek régi idők játékaival játszhattak.
Az érdekes tanítási óra után, Izingné Pru-

Kutenics Szilvia

Tájház látogatás Piliscséven

egy újabb kiselőadást hallgathattunk meg
az egykori lakókról. A Turul szobor megtekintése után autóbusz szállított minket
vissza Vértesszőlősre.
A program keretében vendégül láttunk
25 udvardi diákot és nevelőt, akik velünk
együtt tették meg a múzeum és a Szelimbarlang között lévő távot. Őket a túra után
egy kis ebéd várta a Bowling Clubban, és
aki még nem fáradt el a kimerítő gyaloglás
és hegymászás során, az még a bowling
pályán is kipróbálhatta ügyességét egy-két
gurítás erejéig. Reméljük, hogy felvidéki
vendégeink jól érezték magukat Szőlősön,
és a továbbiakban is ápolni tudjuk a két
település között kialakult jó kapcsolatot.
A program a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával jött létre.
Szűcs Imre
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zsina Rózsa a Tatabánya-Bánhida Szlovák Kulturális Intézet vezetője bemutatta
a gyerekeknek az úgynevezett „Hatajtós”
lakásokat, amelyekben régen a bányászcsaládok éltek. Izgalmas történeteket
mesélt életükről. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták. Nagy kíváncsiság
és izgalom övezte a bánya bemutatását.
„Leaszálltunk” a mélybe, ahol tárlatvezetőnk segítségével betekintést kaptunk a
bányászok nehéz és veszélyes életébe.
Az izgalmas kalandok után a gyerekek
megkóstolhatták a „bányászszendvicset”, amelyet vidáman fogyasztottak el.
Köszönjük a szülők segítségét, akik az
utaztatásban részt vettek.

2017. október 4-én
iskolánk felső tagozatos szlovák nyelvet
tanuló diákjai Piliscsévre kirándultak.
Témahetünk keretén
belül, mely a „Barátom a múzeum”
elnevezést
kapta,
meglátogattuk a helyi tájházat. Az épület hasonló jegyeket
hordoz, mint a vértesszőlősi, hiszen itt is szlovák nemzetiségű lakosok éltek és élnek, mint a mi
falunkban. A több helyiségből álló tájházban megtekinthettük a „régi” piliscsévi
emberek használati eszközeit, konyhafelszereléseit, berendezési tárgyait. Idegenvezetőnk elmesélte a gyerekeknek a
tájház történetét illetve a tárgyak eredetét.
A tájház látogatás után csoportunk útja
a Piliscsévi Játszóparkba vezetett. A gyerekek kisvonatoztak, fából készült várban

játszottak, állatokat simogattak, kürtös kalácsot sütöttek. Részt vettünk egy érdekes
és izgalmas fizika órán is, ahol az előadó
különleges fizikai kísérletekkel bűvölte el a
csoport tagjait.
50 fős csoportunk buszköltségét a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. A Játszópark program
költségét közösen a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és iskolánk Gyermekszem
Alapítványa finanszírozta. Köszönjük!
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Idősek Klubjának hírei
„Úgy áldjon meg Isten neved napján,
Hogy beérhesd vele minden órán.
Legyen élted mint a virágos fa:
Remény s öröm virágozzék rajta.
Mely sok szívnek keserű gyötrelem,
Legyen neked édes a szerelem.
Igaz legyen, s mindig hű szeretőd.
Ki jobban szeressen, mint te szereted őt.
Bánat ha ér, legyen az rövid éj.
S utána hosszú, boldog nap a kéj.
S bárhova visz tőlünk a szerencse,
lépteidet emlékünk kövesse.
S rokon érzet tartson köztünk hidat:
Te se felejtsd távol barátaidat.”
Vörösmarty Mihály
Névnapjuk alkalmából köszöntöttük klubtagjainkat, Magyar Ilonát, Dobos Lászlónét, Eninger Vidornét, Kutenics Miklósnét és
Szerencse Józsefnét. Ezúton is fogadják szeretettel jókívánságainkat a közösség nevében. Kívánunk jó erőt, egészséget és
hosszú boldog életet!
Klub dolgozói

Kiállítás a Vértes Agorájában
A Tatabányai Járási Egyesített Szociális
Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona 30 éves fennállása alkalmából az
intézmény jubileumi programsorozatot
indított, amelynek része volt a 2017. október 2-tól október 13-ig megtekinthető
kiállítás is.
A kiállítást az idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékkal élő személyek
nappali ellátását biztosító intézményekben
és az idősek otthonaiban ellátottak munkáiból, életük meghitt pillanatainak megörökítéséből állítottuk össze. A Vértesszőlősi
Jótékonysági Kézimunka Szakkör is képviseltette magát szemet gyönyörködtető
kézműves alkotásaival ezen alkalomból.
Köszönet a kitartó munkáért és a rendelkezésre bocsátott alkotásokért. Külön köszö12

netet szeretnénk mondani Ocskai Józsefnének, Stern Józsefnének és Beke Irénnek
a kiállítás előkészületeiben nyújtott önzetlen segítségért. Munkájukhoz sok ötletet,
szorgalmat, az alkotás nyújtotta örömöt és
további nagyon jó egészséget kívánunk!
Idősek Klubja dolgozói
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A Pátria hírei

KUTYAKÖTELESSÉG

Útmutató a felelős kutyatartás
jogszabályi előírásaihoz c. kiadványról
Magyarországon közel másfél millió kutya él és több tízezerre tehető a kóbor
kutyák száma. Mi, állatbarátok a kutyákat társállatoknak tartjuk, sorsukért felelősséggel tartozunk és fontos, hogy erre
figyelmeztessük a környezetünkben élő
embertársainkat is.
Természetesen legalább ennyire kiemelkedő szerepe van annak, hogy a kutyás-nem
kutyás társadalom között tolerancia alapon
olyan konszenzus jöjjön létre, melyben
mindenki, a másik fél érdekét is kölcsönösen tiszteletben tartva, megtalálja azt
a számára komfortos együttélési modellt,
mely hosszú távon is biztosítja a közösség
biztonságát és kényelmét.
Az anyag szerkesztése során közösen
dolgoztak együtt a NÉBIH, dr. Rúzsa Ágnes, Rákosmente Jegyzője, a Fővárosi
Jegyzők Egyesületének Elnöke, ügyvédek
és a Vigyél Haza Alapítvány önkéntes munkatársai, akik az anyag összeállításának
kezdeményezői voltak.
Célunk a kiadvánnyal – mely a társállatok
közül elsősorban a kutyákra koncentrál –,
hogy olyan tudásbázist hozzunk létre, mely
mind az állatvédő szervezeteknek, mind az
önkormányzatok, a rendőrség és a szakhatóságok állatvédelemmel foglalkozó munkatársainak segítséget nyújt felelős munkájuk végzésében. Meg kívánjuk jegyezni,
hogy jelen kézikönyv anyaga szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem
bír. Az anyagban a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket foglaltuk össze, és ennek
kapcsán is látszik, hogy vannak még szabályozatlan területek, értelmezésre szoruló
rendelkezések, megoldásra váró alkalmazási problémák.
A szakmai anyagot és a kiegészítő magyarázatokat legjobb tudásunk szerint ál14

Idén Ön fogadna betlehemeseket karácsonyra?
Most itt a lehetőség!
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc
Egyesület az idei évben immár harmadik
alkalommal szervezi meg hagyományőrző betlehemes játékát 2017. december
22-én pénteken.
Keressük azokat a családokat, akik szűk
utcaközösségüket maguk köré gyűjtve

lítottuk össze, de természetesen lehetnek
olyan részletek, melyek a felhasználók,
szakemberek személyes tapasztalatai
alapján kiegészítésre szorulnak.
Ezért arra biztatunk minden jó szándékú,
a témában járatos, állatvédelemmel foglalkozó munkatársat, hogy legyen a szerkesztőtársunk: észrevételeit, javaslatait juttassa el hozzánk (pr@nebih.gov.hu), hogy
azokat figyelembe véve készíthessük majd
el ennek a füzetnek az újabb, részletesebb
kiadását.
A füzet tartalmát az internetről bárki ingyenesen letöltheti innen: http://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok. Vagy a www.
vertesszolos.hu – Letöltések – Állatvédelem c. könyvtárból.

szívesen fogadnák a betlehemezőket
saját portájuk udvarán, teraszán stb. Jelentkezni lehet a Közösségi ház elérhetőségein. E-mail: muvelodesi.haz@vertes�szolos.hu • telefonszám: 06-30/578-5116,
a ház facebook oldalán, vagy személyesen
nyitva tartási időben. Jelentkezési határidő: 2017. december 10. vasárnap.
A jelentkezők közül választjuk ki a helyszíneket annak alapján, hogy hol tudjuk
több
lakótársunkat
elérni. Ugyanis szeretnénk minél több
ember részére megteremteni műsorunkkal
a karácsonyi hangulatot. Kb. 4-5 helyet tudunk meglátogatni a
faluban való elhelyezkedésük
függvényében. A részleteket a
jelentkezőkkel bővebben egyeztetjük!
Aszúszemek
Néptánc Egyesület
Betlehemes csapata

A Pátria Faluközösségi Egyesület támogatása a Samu-Team részére!
Egyesületünk szeptember közepén értesült róla, hogy a személyi jövedelemadó
1 százalék felajánlásokból 315 544 forint
támogatásban részesült.
Az iskola Samu Team csapata – akik az
Edutus Főiskola World Robot Olympiad™ magyarországi nemzeti fordulóján
2017. június 2-3-án a Regular Category
Junior korosztályában első helyezést ért
el – megszerezte a jogot, hogy a 2017.
novemberi Costa Rica-i világdöntőn ha-

zánkat, valamint a Vértesszőlősi Általános Iskolát képviselje. Vezetőségünk
úgy döntött, hogy ezt a nagyszerű teljesítményt az adó 1 százalék felajánlásokból 100 000 forint támogatással ismeri el,
mellyel a világbajnokság költségeihez kíván hozzájárulni. Ezúton kívánunk sok sikert a csapatnak: Fábik Saroltának, Skrován Lillának, Andai Rolandnak, valamint
a csapat felkészítőjének: Skrován József
pedagógusnak!
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Gesztenye-fesztivál – Zengővárkony

Az Aszúszemek néptánc-csoport október 14-15-én Zengővárkonyban szerepelt, a helyi hagyományőrzők által rendezett gesztenye-fesztiválon.

A település Baranya megyében, Pécsvárad járásban helyezkedik el, 393 fős lélekszámmal. A településre a törökök kiűzése
után németeket telepítettek be, tehát német
nemzetiségi település. Református vallású,
a templomot 1787-ben építették. Szépen
rendezett, hatalmas portákat láthattunk.
A kicsi faluban mintaszerű a hagyományőrzés. A fiatalok büszkén viselik a közel
100 éves népviseleteket. Őrzik a tojásfestés hagyományát, amit a tojásmúzeumban megtekinthettünk. Több ezer szebbnél-szebb, és mívesebb tojást láthattunk.
Szépen felújított és karbantartott tájházuk
van, ahol a mai napig működik a hagyományos kismesterségeket és a paraszti
kultúrát őrző Kézművesek Baranyai Egyesülete. Megtekintettük a szalmamúzeumot, ahol szintén művészi alkotásokat láthattunk szalmából elkészítve.
45 éve működik nagy sikerrel a néptánc�csoport – közel 70 fővel – és fúvószenekara.
Koreográfiájukban a helyi hagyományokat
elevenítik fel, mint például a gesztenyeszüret, lakodalmas, leányvásár, legénybúcsú.
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Szombaton délután mi is felléphettünk a
rendezvény keretében, ahol nagy tetszést
arattunk. Vendéglátóink nagy szeretettel
fogadtak bennünket, és maximális vendéglátásban volt részünk. Példa értékű
volt, ahogy kiszolgáltak és kísértek minket
a településen és környékén.
Másnap, vasárnap ellátogattunk Püspökszentlászlóra, ahol mindössze 40 ember él. A település a Kelet-Mecsekben, a
Zengő-hegy völgyében található. A faluban
32 telek van, gyönyörűen felújított házakkal, vendégházakkal. Szent László király
nagyon szeretett vadászni a környéken,
majd egy vihar alkalmával egy barlangban
húzódott meg. A barlang helyén később
az itt lakó remetéknek templomot építettek
az 1720-as években, majd a templom folytatásában a minoriták kápolnát állítottak.
Az épületegyüttes 2015-ben visszanyerte
eredeti formáját, mely most látogatóköz17

Adófizetés gyorsan és egyszerűen
Egyre népszerűbb a bankkártyás adóbefizetés a NAV ügyfélszolgálatain. Ma
már nem kell feltétlenül csekket kitölteni
és a postán sorban állni a befizetéshez.
2017-ben Komárom-Esztergom megyében eddig 45 millió forintot fizettek be az
adózók ilyen formában.

pont és zarándokszállás. A csodálatos
püspöki kastélyt és templomot 1797ben Esterházy László Pál pécsi püspök
építtette a falu végén. Itt tartották őrizetben 1955-ben Mindszenty Józsefet.
A műemlék épületegyüttes az egyház
tulajdonában van. A kastély mellet arborétum látogatható. 84-féle különleges

fa- és cserjefaj található a világ minden
részéről. Némelyikük több mint 100 éves.
A jó levegő, a festői környezet igazi turista paradicsom. Vidám hangulatban teli
hétvégét tölthettünk a gesztenyefesztiválon. Sok-sok élménnyel gazdagabban
búcsúztunk a településtől.
Kutenics Mária

A bankszámlanyitásra nem kötelezett adózók valamennyi fizetési
kötelezettségüket teljesíthetik
bankkártyával. A befizetéskor
nyilatkozni kell, hogy melyik
adónemre, milyen összegben számolja
el a hivatal a befizetést. Így egyetlen tranzakcióval több adónemen fennálló kötelezettség is teljesíthető. A NAV valamennyi
központi ügyfélszolgálatán és egyre több
kirendeltségén is elérhető már ez a szolgáltatás.

A bankkártyás fizetés a vásárlásoknál alkalmazott POS terminálon keresztül történik, és a Visa, Visa Electron, American
Express, MasterCard, MasterCard Electronic és Maestro kártyatípus használható, a
költségek az államot terhelik. A lehetőség
egyre nagyobb népszerűségét mutatja,
hogy Komárom-Esztergom megyében 2017-ben 21 százalékkal többen választották ezt a
fizetési formát, mint 2016-ban.
További információk a bankkártyás befizetésről a www.nav.
gov.hu oldalon érhetők el a 35-ös
számú információs füzetben.
Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens
NAV Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatóság
Tel.: 34/519-892

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:

Gyereksarok

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, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 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
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu
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„72 óra kompromisszum nélkül”
A „72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes akció keretében megújult a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi
Kiállítóhelyének frontkerítése!
2017. október 14-én szombat reggel
9 órakor 18 fő – felnőttek és gyerekek
– helyi és Tatabányai önkéntesek részvételével megkezdődött a kiállítóhely
kerítésének előkészítése a festéshez.
A rendkívül nehéz és fáradságos drótkefézés és csiszolás vidám hangulatban
zajlott a szorgalmas, dolgos csapattal.
Az alapos előkészítés után, mindenki
ecsetet ragadott és folyamatosan egymás keze alá dolgozva haladtunk egyre látványosabb eredménnyel. Délben
a szervezők ebéddel leptek meg bennünket, majd rövid pihenő után délután
négyig dolgoztunk a meleg, napsütötte
időben.

Ez úton is szeretném a résztvevőknek megköszönni ezt a kemény és fáradságos munkát! A legnehezebb feladat a kerítés alapos
előkészítése volt, de nem hiába fáradtunk,
megérte, mert nagyon szép lett! Köszönjük
a lehetőséget és a szervezést! Reméljük,
jövőre is találkozunk.
Zoltánfi Zsuzsanna

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi kiállítóhelye 2017. október 31-én szezonálisan bezár.
Legközelebb 2018. április 1-jén nyitunk.

Információ kérhető:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
Nyitva tartási idő alatt vezetékes telefonon: 06-34/710-350
vagy mobilon: 06-20/3765-804 és a zoltanfizsuzsa@gmail.com e-mail címen.
További információk:
https://mnm.hu/hu/kiallitohelyek-tagintezmenyek/mnm-vertesszolosi-regeszeti-bemutatohelye
http://vertesszolos.hu/gen/pro/mod/alo/alo_kiiras.php?i_szo_azo=37
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Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
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.

Gyógyászati pedikűr
Professzionális német spray-system
technológiával!
• Gombás köröm kezelése
• Bőrkeményedés eltávolítása
• Benőtt köröm ellátása
Idős emberekhez
• Körömszabályozás
házhoz megyek!
• Tyúkszem kiemelése
• Cukorbeteg láb speciális kezelése
• Érszűkületes láb kímélő kezelése
Bejelentkezés: Szabó Miklósné
Tel.: 06 30 282 4761
Vértesszőlős, Gagarin u. 2/b
22
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: TATA ÖREG-TÓ,
VADLUDAK ESTI BEHÚZÁSÁNAK
MEGFIGYELÉSE

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=gereica&pid=33978

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt újonnan indult természetjáró szakosztályunk
novemberi túrájára!

Indulás: 2017. november 18. szombat
16,00h
Találkozó: Kerékpáros pihenő a
vasútállomásnál, 15,45 óra
Útvonal: Kerékpárút mentén, tavak között az Öreg-tóig, Tófarokig, majd vissza
Túra táv: kb. 10 km
Időtartam: kb. ~4 óra
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

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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