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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. május, XXIII. évfolyam, 5. szám

Anyák napja

Az anyák napját világszerte számon tartják és ünneplik, a különböző országokban
eltérő időpontokban. Magyar nyelvterületen minden évben május első vasárnapján
köszöntjük fel az édesanyákat, idén ez május 7-ére esik. Az anyák tiszteletére már
az ókori görögök is rendeztek tavaszi ünnepet, de az anyák napjának legújabb kori
hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el. Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé.
Varga Istvánné Kelemen Erzsébet

Édesanyák
Ők tanítanak meg minket az édesanyanyelvre,
angyalként a feltétel nélküli, igaz szeretetre.
Az Édesanyáknak az Úr sokszoros erőt adott,
képesek megalkotni egy szép, új világot.
Meghallják ők a ki nem mondott szavakat,
látják a láthatatlant, és megfejtik a titkokat.
Ősidők óta szikrát csiholnak, rakják a tüzet,
tudják azt, mit, mikor, hogyan és melyiket.
Emelkedett életükkel példát mutatnak,
nem várnak cserébe semmit. Adnak, adnak.
Esténként, mikor a nap már nyugovóra tért,
ima szól ajkukon gyermekük boldogságáért.
Amint szívük sokat élt és már erőtlenedik,
nyújtsd segítő kezed, vedd észre füstjeleit.
Lelkükből, ha fájó a könny, mi útnak indul,
enyhítsd, töröld, míg boldog cseppé alakul.
Táplálnak a fogantatástól egy életen át,
Áldj meg, Uram, kérlek minden Édesanyát!
Áldj meg, Uram, kérlek minden Édesanyát,
kik utadat követve viszik a szeretet lángját.

Pályázati hírek – információk
2016. évben pályázatot nyújtottunk be a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül új óvoda és bölcsőde építésére. Áprilisban értesültünk
arról, hogy pályázatunkat kedvezően bírálta el a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és önkormányzatunk 150 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
Az új intézmény kivitelezőjének a kiválasztása közbeszerzés keretében jelenleg is
folyamatban van, várhatóan május hónapban dől el a kivitelezés kezdő és befejező
időpontja, a beruházás pontos összege
és a kivitelező személye. A költségvetés
várhatóan meg fogja haladni a 400.000.
000 forintot, a támogatáson felüli részt az
önkormányzat saját forrásból és hitel felvételével biztosítja, melyeknek összetétele
a végleges kivitelezési költség függvényében kerül véglegesítésre.
Szintén 2016. évben nyújtottunk be támogatási igényt a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program keretében új, 22×42 méteres
műfüves labdarúgó pálya építésére. A
pályázaton az Önkormányzat együttműködő partnere a Vértesszőlősi Sport Egyesület. A beruházás összköltsége bruttó

27.163.399 forint, a pályázaton nyert támogatás 19.014.379 forint, az önrész
8.149.020 forint, melyet az önkormányzat
a 2017. évi költségvetése terhére biztosít.
Az új pálya az iskola udvarán lévő aszfaltos
pályát fogja kiváltani, tekintettel arra, hogy
részben annak helyén fog megépülni az új
óvoda és bölcsőde.
A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, várhatóan május közepén kerül átadásra az új pálya. Terveink szerint még az
idei évben légtartásos sátor kerül a pálya
fölé, így az iskolások – későbbiekben az
óvodások - tornateremként használhatják
az őszi-téli-tavaszi időszakokban. A pályázat értelmében a kivitelező személyéről a
Magyar Labdarúgó Szövetség döntött.
A tavalyi évben a Homok utca felújítására is sikeres pályázatot nyújtott be a képviselő-testület. A beruházás során a Homok
utca teljes hosszában új aszfaltburkolatot
és kétoldali szegélykövet kap. A pályázaton az önkormányzat 12.137.622 forintot nyert, a beruházás összes költsége
br. 16.183.496 forint, melyhez az önkormányzat 4.045.874 forint önrészt biztosít
a 2017. évi költségvetése terhére. A munkálatok várhatóan júniusban kezdődnek, a
kivitelezést a Bazalt Kft. (Tata) végzi.
Nagy Csaba
polgármester

Önkormányzati hírek – tájékoztató
a képviselő-testület döntéseiről
A képviselő-testület január 19-ei ülésén hozott döntései:
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Közmeghallgatás – Baromállás dűlő
2017. április 13-án a képviselő-testület közmeghallgatást tartott a Baromállás dűlőben élő lakosok és ingatlantulajdonosok részére. Elhangzottak a dűlőben lakók
részére legfontosabb témák részletei, így az őket érintő adóváltozások, valamint a
területen várható útkarbantartások ütemezése.
Tájékoztattuk a lakosokat, hogy kizárólag önkormányzati forrásokkal, eszközökkel nem
tudunk beavatkozni a jelenlegi állapotok javításában, de amennyiben lakossági összefogással fejlesztési ötletekkel keresnek meg, úgy azokat támogatni fogjuk a beruházások
nagyságrendje és a résztvevő lakosok számának függvényében. A közmeghallgatáson
belterületet érintő, illetve egyéb kérdések nem merültek fel.
Nagy Csaba polgármester
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Pályázatot írt ki az Önkormányzat „kulturális munkatárs” megnevezésű, közalkalmazotti munkakörére,
miután Kutenics Kinga korábbi munkatárs február 5-ével elköszönt az Önkormányzattól.
Megalkotta 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletét, mellyel módosította a helyi adókról szóló
21/2016. (XI.11.) rendeletet. A módosítás lényege, hogy a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása
alapján a képviselő-testület az építményadó és telekadó adónemek vonatkozásában mentesítette
azokat az adóalanyokat a bevallás-benyújtási kötelezettség alól, akiket az önkormányzati rendelet
alapján adófizetési kötelezettség nem terhel.
Megalkotta 2/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletét, mellyel módosította a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 15/2005. (X.17.) rendeletét (HÉSZ). A módosítás lényege, hogy
a kertes mezőgazdasági övezeti besorolású területen elhelyezkedő, belterületi Szabadság telephez
csatlakozó telektömbben (az 1308-1339. hrsz-ig terjedő területen) a telkek alapterületének 3%-os
mértékéig lehet épületet, építményt elhelyezni, a 75 m2-es építmény-alapterület maximum ezen a
részen eltörlésre került.
A Kispatak utcát érintő lakossági kérelemre úgy döntött, hogy a HÉSZ következő módosítása során
megvizsgálja az Lke/2 övezetre vonatkozó szabályokat, és az oldalhatáron/szabadon álló beépítési
módra vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. Ennek kapcsán megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem igényel.
A Rákóczi Szövetség (Budapest) „Beiratkozási program” támogatása iránti kérelmét – az önkormányzatnál rendelkezésre álló forrás hiánya miatt – elutasította.
Megvizsgálta a Posta, illetve Közösségi Ház előtti parkolással kapcsolatos lakossági kérelmet, és
úgy döntött, hogy nem áll módjában a Templom utca érintett szakaszán parkolóhelyeket kialakítani.
Lakossági kezdeményezésre úgy döntött, hogy mint a Vértesszőlős, 1037/90 helyrajzi számú közút
(Csalogány utca) kezelője, a Csalogány utca mindkét végén 5 tonnás súlykorlátozó táblát helyez ki.
Tárgyalta a vértesszőlősi 651/32 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási joga gyakorlásának kérdését.
(Az önkormányzat elővásárlási joga a HÉSZ alapján került bejegyzésre, a Széchenyi utca esetleges
folytatása céljából.) A képviselő-testület a döntés előtt szükségesnek tartotta az ingatlan megtekintését, így felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a helyszínt vizsgálja meg
és véleményéről, javaslatáról tájékoztassa a képviselő-testületet a februári ülésen.
Sipos Lászlóné (Tatabánya) vállalkozó megkeresése alapján a vállalkozóval megállapodást köt az
önkormányzat tulajdonát képező 217/5. hrsz-ú ingatlan használatára, a 2017. évi községi búcsú
megrendezése céljából. Az Önkormányzat a megállapodást az alábbi feltételekkel köti meg: a
vállalkozó 5.000 Ft díjat fizet az ingatlan használatáért – e kedvezményes díj feltételei az alábbiak:
a vállalkozó a búcsú során a közönség részére – a menetidő csökkentése nélkül – minden mutatványos eszköz használati díjából 50 %-os kedvezményt köteles biztosítani; 280.000,- Ft óvadékot
köteles az Önkormányzat részére megfizetni; a vállalkozó óránként köteles szóban tájékoztatni a
közönséget arról, hogy a kedvezményes díjat Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja; a vállalkozó a búcsún részt vevő árusoktól a terület használatáért díjat nem
kérhet; kéri a vállalkozót, hogy az elmúlt évekhez képest – lehetőségei szerint - a mutatványos
eszközök választékát növelje.
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A képviselő-testület február 9-ei ülésén hozott döntései:
•
•
•

•

•

•

Fenntartói jogkörében jóváhagyta, hogy a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2017. augusztus 7. és augusztus 25. között zárva tartson. Felkérte az intézményvezetőt, hogy a döntésről a szülőket értesítse.
Döntött arról, hogy a vértesszőlősi 651/32 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával
nem él, az ingatlant nem vásárolja meg.
Megtárgyalta Zigó Győző kérelmét, mely a vértesszőlősi 073 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
irányult. Felkérte, hogy kérelmét egészítse ki az alábbiakkal: indokolja meg részletesen, hogy miért
kívánja belterületbe vonni az ingatlant; nyilatkozzon arról, van-e a birtokában olyan dokumentum, mely
szerint az önkormányzat a fenti ingatlan belterületbe vonására ígéretet tett; amennyiben kérelmére
a képviselő-testület módosítaná a HÉSZ-t, nyilatkozzon az ezzel kapcsolatos költségviselésről.
Megtárgyalta a West Autóház Kft. (Vértesszőlős) által benyújtott, a helyi adókról szóló önkormányzati
rendelettel kapcsolatos észrevételeit. A döntés értelmében a rendelet szabályain a képviselő-testület
nem kíván változtatni, egyedi adómértékek megállapítására egyébként sincs lehetősége.
Megtárgyalta a Reha Invest Kft. (Pilisvörösvár) által benyújtott, a helyi adókról szóló önkormányzati
rendelettel kapcsolatos észrevételeit. A döntés értelmében a rendelet szabályain nem kíván változtatni,
az érintett terület (Skála-térség) belterületbe vonását nem tervezi.
Döntött arról, hogy a Demeter Zsolt és Demeter Hedvig Jolán (Tatabánya) által a Baromállási dűlőben
lévő, vértesszőlősi 1829. hrsz-ú ingatlan önkormányzat tulajdonában lévő 1/3 részének elbirtoklás
útján való tulajdonszerzését nem vitatja, amennyiben az a bírósági eljárás során az bizonyítást nyer.

A képviselő-testület február 16-ai rendkívüli ülésén hozott döntései:
•

•

Csák Lajos vértesszőlősi lakos kérelmére döntött arról, hogy az általa az Önkormányzattal szemben,
a vértesszőlősi 064/9. és 064/17. hrsz-ú ingatlanokat érintő építési korlátozási kártalanítás megállapítása iránt indított eljárások költségének felét az Önkormányzat viseli. (Tekintettel arra, hogy az
eljárás során a képviselő-testület a HÉSZ módosításával visszaállította a fenti ingatlanokra vonatkozó
szabályozás korábbi, a kártalanítási eljárások megindítása előtti állapotát, így a kártalanítás iránti
eljárás megszüntetésre került.)
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épülete építésének műszaki ellenőri feladatai ellátásával a KEM
Klasztermenedzsment Kft-t (Tatabánya, Zink Ferenc) bízta meg.

A képviselő-testület február 23-ai rendkívüli ülésén hozott döntései:
•

•

Kinevezte Németh Ferenc vértesszőlősi lakost Vértesszőlős Község Önkormányzatának „kulturális
munkatárs” megnevezésű munkakörébe, közalkalmazotti jogviszonyba. A kinevezés 2017. március
1. napjától határozatlan időre szól.
Döntött arról, hogy a HÉSZ legközelebbi módosítása során a vértesszőlősi 883/17 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó szabályozást áttekinti és módosítani kívánja úgy, hogy a telket érintő jelenlegi építési
korlátozás megszűnjön és a telek beépíthető legyen.

A képviselő-testület március 9-ei ülésén hozott döntései:
•

4

A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Együttes, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Magyar
Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, valamint a VSE 2016. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról készült beszámolóját és elszámolását elfogadta, egyben felhívta a Vértesszőlősi
Polgárőr Egyesület figyelmét, hogy elszámolását haladéktalanul pótolja.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

A civil szerveztek részére – elfogadva támogatási kérelmüket – az alábbi pénzbeli támogatást nyújtja
2017. évben:
– Vértesszőlősi Pátria Faluközösségi Egyesületnek
610.000 Ft
– A Vértesszőlősi Sport Egyesületnek
2.600.000 Ft
– A Szőlőhegyi Közösségi Egyesületnek
350.000 Ft
– A Magyar Vöröskereszt VSz. Alapszervezetének
120.000 Ft
– A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesületnek 400.000 Ft
– A Nagy-Kacsás Horgász Egyesületnek
150.000 Ft
– Vértesszőlős Római Katolikus Plébániának
100.000 Ft.
Megalkotta a 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
A költségvetés bevételi főösszege 506.522.762 Ft, kiadási főösszege 896.522.762 Ft. A bevételi
és kiadási főösszeg különbözete (390.000.000 Ft) a költségvetési hiány, melynek finanszírozását
egyrészt a 2016. évi pénzmaradvány, 190.000.000 Ft és a tervezett 200.000.000 Ft-os hitelfelvétel
biztosítja. (A tavalyi pénzmaradvány összege tehát valójában nem hiány, de a jogszabályi rendelkezések alapján a 2016. évi zárszámadás elfogadásáig úgy kell a rendeletben szerepeltetnünk.)
Elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet. (A közbeszerzési tervben csak az új óvoda/bölcsőde
építése szerepel.)
Fenntartói minőségében jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai beiratkozás
idejét, melyre 2017. április 24. – április 25-én 8,00 – 16,30 óra közötti időtartamban került sor.
Pályázatot hirdetett „Tiszta udvar, virágos ház”, valamint „Virágos Utca” megnevezéssel, melyre a
2017. évi költségvetés terhére 400.000,- Ft fedezetet biztosított.
Jogszabály-változás miatt hatályon kívül helyezte a 121/2013. (VII.18.) számú határozatával elfogadott, a Vértesszőlős Község Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait. Ezzel egyidejűleg az új szabályoknak megfelelően
megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét.
Megalkotta 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét, mellyel a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és kulturális juttatásokról szóló 2/2016. (I.22.)
rendeletét módosította. A módosítás következtében a középfokú végzettségű dolgozók mellett a
felsőfokú dolgozók részére is biztosítja a 20 %-os illetménykiegészítést. (Jelen módosítással a
már alkalmazásban álló felsőfokú dolgozók illetményének összege nem növekedett, csak annak
szerkezete változott meg.)
Hozzájárult 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.
Megtárgyalta a Templom utca 22. és 38. szám közötti szakasz aszfaltos úttá történő alakítására,
valamint a templom melletti vizesárok zárt csapadékszelvényűvé tételére irányuló lakossági kezdeményezést. A 2017. évi költségvetés terhére jelenleg nem tud forrást biztosítani a fenti feladatok
ellátására.
Megalkotta 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. A módosítás a 4. mellékletben felsorolt, az
önkormányzat által ellátott feladatok „kormányzati funkciók” (technikai kódok) körét érintette.
Módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát. (Szintén technikai módosítás az ellátandó
feladatok kódszámainak változása miatt.)
Jóváhagyta Vértesszőlős Község szennyvízhálózatára vonatkozó, az ÉDV Zrt. által készített, a 20172031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.
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A képviselő-testület április 13-ai ülésén hozott döntései:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót.
Döntött a „Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, melyre
a közbeszerzési törvény 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben, hirdetmény és tárgyalás
nélküli eljárásban kerül sor. Ehhez kapcsolódóan jóváhagyta az ajánlattételi műszaki dokumentációt és
elfogadta az ajánlattételi felhívás szövegét. Az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek, mint lehetséges
ajánlattevőknek küldte meg: Extreme-Park Project Kft. (Tatabánya); FTK Kft. (Tata); IMV Építőipari és
Kereskedelmi Kft. (Vértesszőlős); TANÉP Építő Kft. (Tata); T-Mátrix Kft. (Tatabánya).
A “Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint választotta meg: Dr. Juhász János, Rakoncza Szilvia, Ocskayné Mórocz Nikolett
(KEM Területfejlesztési Kft.) és Zink Ferenc (megbízott műszaki ellenőr). /A nyertes pályázóról a
képviselő-testület fog dönteni./
A „Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KomáromEsztergom Megyei Területfejlesztési Kft-t (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) bízta meg.
Jóváhagyta a 2016. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Elfogadta a Szociális és Egészségügyi, a Kulturális és Oktatási, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.
Pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű előirányzat terhére, az Önkormányzat
tulajdonában lévő, Szabadság telep (152/17 hrsz.) felújítása céljából. A beruházás összköltsége: br.
19.408.974,- Ft, melyből az igényelt támogatás összege br. 12.615.833.- Ft. Az önrész összege br.
6.793.141,- Ft, melyet az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít.
Lakossági kezdeményezésre a Templom utca páros oldalának felső szakaszán esővíz-elvezető
funkciót is betöltő, forgalomlassító elem elhelyezéséről döntött.
Megtárgyalta Kardalus Dóra vértesszőlősi lakos támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az önkormányzatnál nincs olyan támogatási rendszer, mely alapján kérelme támogatható lenne.
Egyetértését fejezte ki a „Polgármesterek a falukért” Egyesület azon álláspontjával, mely szerint
az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek állam részére történő kötelező térítésmentes átadása sérti az önkormányzati autonómiát, és az erről rendelkező jogszabályi előírás
Magyarország Alaptörvényébe ütközik. Felkéri a település országgyűlési képviselőjét, hogy nyújtson
be a Parlamentnek egy törvénymódosító javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy a vagyonátadás ne
térítésmentesen, hanem a könyv szerinti értéken történjen meg. Ezen túlmenően a képviselő-testület
arra is kéri a település országgyűlési képviselőjét, hogy kezdeményezze fenti törvényi rendelkezés
alkotmányossági felülvizsgálatát.
dr. Lázár Gabriella jegyző

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
2016. évben 128.176-Ft-ot utalt az adóhatóság.

Adószámunk: 19147606-1-11
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.
§-a alapján Vértesszőlős Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez, a jogszabályban meghatározott
adattartalommal.

Az aktuális ebösszeírás
időtartama: 2017. május 1–31.
Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az Önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik.
Az adatlap beszerzése az ebtartó kötelessége. Segítségül a Hivatal a hírmondó
májusi számával egyidejűleg minden ingatlanba eljuttat egy nyomtatványt. Amennyiben több nyomtatványra van szükség, az
önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu/nyomtatványok/egyébnyomtatványok) letölthető, vagy a polgármesteri hi-

vatalban beszerezhető. Az adatlap kézzel,
vagy géppel is kitölthető, de szerepelnie
kell rajta az ebtartó saját kezű aláírásának.
Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a polgármesteri hivatalban személyesen, vagy
a 34/379-091/101 és 06-30-579-3780 telefonszámon (Krupánszki Emilné) kérhető.
Az adatlapot ebenként kell kitölteni és
május 31. napjáig eljuttatni a polgármesteri hivatalba személyesen (Krupánszki
Emilné részére), postán (2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.), faxon (34/379-091/111)
vagy elektronikus úton (aláírás után szkennelve) a polg.hivatal@vertesszolos.hu email címre.
Az ebtartók, ebtulajdonosok az ebös�szeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb
elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése,
szaporulat, stb.) folyamatosan adatot szolgáltatni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Könyvtár
Gratulálunk! 2017. március 23án a József Attila Megyei Könyvtár „Internet Fiesta” vetélkedőn
eredményes szerepléséért gratulálunk Batta Krisztinának és Schmölcz Sárának! Jelképes ajándékukat átvehetik a Vértesszőlősi
Könyvtárban.
Kedves Olvasók! Új könyvek
érkeztek a könyvtárba! Lehet
válogatni!

Köszönettel: Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
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Tájházak napja
A tájházak napja minden
évben Szent György napjához kapcsolódik. A tájházak ezen a napon szélesre
tárják a kapuikat, hogy az
érdeklődő közönség megismerje a helyi örökséget,
megtekintse a kiállításokat,
bemutatkozzanak a hagyományőrző csoportok.
Községünkben április 22-én
délelőtt azzal kezdődött a
rendezvény, hogy az Aszúszemek felnőtt néptánccsoport
férfitagjai a tájháznál felállították a májfát. 16 órakor Pál
Gabriella, a tatabányai múzeum igazgatója
nyitotta meg azt a kiállítást, mely az eddig
lomtárként használt istállóban korabeli mezőgazdasági eszközöket mutat be. Papp
Barna helyi lakos szakértelmével és lelkesedésével felújította a gazdálkodás, állattartás szerszámait és egyéb munkaeszközöket. Tájházunk így kiegészült, a látogatók
számára átfogóbb képet ad a régmúltból.
A felújítási munkálatokat a Vértesszőlősi
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Petra Piroska és Jakab András élvezetes
tardoskeddi váska-tánca, Piroska népdalai
színesítették a műsort, majd az Aszúszemek szórakoztatták fergeteges táncukkal
a közönséget. Az Urbanics Vilmos vezette
Zimozeleny Asszonykórus a megfogyatkozott létszáma ellenére is tiszteletet parancsoló, igényes énekléssel lépett a közönség elé. Nem maradhatott el a frissítő üdítő
és a kalács, melyet a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozott.

Köszönjük a segítséget a Közösségi
Ház munkatársainak: Németh Ferencnek
és Komlósy Mariannak; valamint Kutenics
Szilviának, Szabó Máriának, Zsidek Judit
és Lőcseiné Rohonczi Beáta óvó néniknek, Scsibránné Zsuzsinak, Scsibránné
Andinak, Scsibrán Péternek, Pappné Bedei
Saroltának, továbbá mindenkinek, aki tett a
rendezvény sikeréért.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnöke

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. A szeszélyes áprilisi időjárás miatt
idén is a Közösségi Házban folytatódott a
program, ahol színes műsorral köszöntöttük a tavaszt. A dinamikus táncokkal, szép
énekekkel tarkított műsorban a vértes�szőlősi óvodások vidám játékos összeállítása, az Ogyevacska iskolás tánccsoport
magyar és szlovák játékfűzései és táncai
adták meg az alaphangulatot. Kelemen
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„A Templom dala” Vértesszőlősön
A Nyitra Megyei Művelődési Központ,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Szlovák Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, melynek célja
Magyarország és a Szlovák Köztársaság
határ menti, két szomszédos régió lakóinak találkozása, a két ország jószomszédi viszonyának erősítése, a kulturális
örökség és az anyanyelv megőrzése érdekében közös programok szervezése.
Ezt a célt szolgálja többek között „A Templom dala” című program, melyet minden
évben más szlovák nemzetiségi önkormányzat rendez meg településén. Idén
ünnepeljük falunk templomának, a Kisboldogasszony Plébániatemplomnak 225
éves fennállását, így idén mi láttuk vendégül a határon túli együtteseket, s megyénk
szlovák önkormányzatainak képviselőit.
Ezzel a rendezvénnyel méltóképp nyitottuk
meg az ünnepi évet!
2017. április 23-án 14 órakor megtelt a
templomunk. A magyarországi szlovákok
kétnyelvű himnusza után Gedő Attila plé-
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bános atya köszöntő szavai következtek,
majd Szabó Istvánné, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Krajczárné Száraz
Erzsébet, a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg
a rendezvényt. Köszöntöttük az Országos
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Nagy Máriát, Izingné Pruzsina

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik” –
hangzik a mondás – imádkozik, tehát hálát
ad az ember valami szépért, ami megtörtént vele. Manapság nagy szükségünk van
az őszinte emberi kommunikációra. Templomunkban közös keresztényi gondolkodás részesei lehettünk a határokon túli és
helyi egyházi énekek hallgatása során.
Támogatóink:

Rózsát, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének elnökasszonyát Tatabánya-Bánhidáról. Vendégeink voltak a
megyei szlovák elnökök, képviselőik és
vendégeik Oroszlányról, Tatabánya-Bánhidáról, Tardosról, Pilisszentlélekről, Sárisápról, Dorogról, Kesztölcről, Mogyorósbányáról, Gútáról, Vértesszőlősről.
Fellépőink voltak Szlovákiából a berencsi Fidelitas Vegyeskar, az alsóbodoki
asszonykórus és a Ghymes Vegyeskar.
Köszönjük a nyitrai Varga Szilvia munkáját, aki a határon túli együtteseket koordinálta! A fellépők sorát a Vértes-Gerecse
dalkör zárta, amely Bánhida, Tardos és a
vértesszőlősi Zimozeleny asszonykórus
tagjaiból alakult pár éve. Most először adtak elő egyházi énekeket. Harmonikán kísért Urbanics Vilmos és Csanálosi László.
A kórusokról az ismertetőket Szabó Mária
és Kutenics Szilvia mondta el magyar, ill.
szlovák nyelven.

Nyitra Megye Önkormányzata
Nyitra Megye Művelődési Központja
Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete Tatabánya-Bánhida
Vértesszőlősi Egyházközség
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény színvonalas
lebonyolítását: Németh Ferenc, Szamos
Boglárka, Scsibránné Andrea, Scsibrán
János, Scsibrán Péter, Magyarné Márta,
Kutenics Mária, Skrovánné Marika, Bartalné Takács Mária, Bedeiné Edit, Pappné Bedei Sarolta, Slezákné Marika, Nagy
Sándor.
A Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat:
Krajczárné Száraz Erzsébet,
Szabó Mária, Kutenics Szilvia
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Áprilisi hírek a Samufalvi Óvodából
és Bölcsődéből
Óvodánkban az április egy újabb téma bevezetését is jelenti a mindennapokba. Mint
tudják, mi a kompetencia alapú óvodai nevelés programját gyakoroljuk sok éve már.
Tevékenységeinket a négy őselem köré
tervezzük és szervezzük: levegő, tűz, víz
és föld. Az április hónap a FÖLD projekt
kezdete és június végéig foglalkozunk e
témakörrel. A természet megújulása, a tavaszi ébredés, a kerti munkák, az időjárásváltozás stb. mind-mind remek alapok a
téma játékos feldolgozásához. Szóba kerül
ilyenkor a föld, mint éltető talaj, termőföld,
szóba jön, mint a szárazföldi élet hordozója
– növények, állatok, emberek, közlekedés
stb. vonatkozásában és természetesen,
mint bolygó, otthonunk, a Föld.

Gyönyörű óvodai ünnepeink, jeles napjaink és hagyományos rendezvényeink
vannak tavasszal: húsvét, anyák napja,
Föld napja, nyílt napok, sportnap stb. Április hónap legkiemelkedőbb eseménye a
húsvéti ünnepkörhöz kötődik. A gyerekek
izgatottan készülődnek a húsvéti locsolásra.
Minden csoport megrendezi a saját ünnepét. Nálunk, a Katica csoportban például volt legénypróba, legényavatás, locsolás
(vízzel, vödörből), tojásgurítás, a húsvéti
„nyusziajándék” keresése. A tojásgurítás
különböző helyszíneken zajlott a zavartalanság biztosítása érdekében, de mindenki
számára remek szórakozás volt és maradandó élményt nyújtott.

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy
húsvétkor nemcsak a csoportokban kerül
megrendezésre az ünnepkörhöz kötődő program, hanem a Tájháznál is szervezünk szöszmötölőt, állatsimogatót,
a népi mesemondást, vagy népi hangszerek bemutatását, a magyar népzene
tiszta forrásból való átadását a kis hallgatóság számára. Ezt az élményt Kutenicsné Szabó Krisztinának köszönjük.
A kalácssütés is elmaradhatatlan része a
jó hangulatú délutánnak.
12

Bízunk benne, hogy az óvó nénikkel készített kézműves munkák, az igényes zenei összeállítás, a nyuszi-simogatás és
a finom kalács örömet szerzett minden
résztvevőnek. Ennek kapcsán szeretnénk
megköszönni az állatsimogatást Scsibrán
János és családjának, az ízletes kalácsot
Scsibrán Zoltánnénak és Töltési Nórának,
valamint azoknak a külső támogatóknak
a munkáját is, akik segítették a projekt
megvalósítását: Németh Ferenc, Zoltánfi
Zsuzsanna, és az önkormányzat karbantartóinak.
Köszönjük a családoknak is, hogy eljövetelükkel a gyermekek számára hozzáférhetővé tették az újabb élmények átélését,
az óvodai dolgozókat pedig megtisztelték
jelenlétükkel.
Tatárné Gőgh Ildikó
óvodapedagógus
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Iskolai hírek

Húsvétolás

Kortárs Versmondó Találkozó
2017. április 7-én rendezte meg a költészet napja
alkalmából a Vértesszőlősi Általános Iskola a költészetet, verseket szerető gyermekek számára találkozóját – immáron 11. alkalommal. A helyieken kívül
megtisztelték a rendezvényt Tatáról a Kőkúti és a
Vaszary, Tatabányáról a Kodály és a Szent Margit,
valamint a baji és a vértessomlói iskola diákjai. Köszönet illeti a tanárokat, hiszen minden évben lelkesen készítik fel az irodalmat szerető gyermekeket. A
zsűri elnökének nehéz feladatát N. Tóth Anikó, Szlovákiában, Szetén élő mai magyar író vállalta magára, aki jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi
Intézetének oktatója. A szavalók, tanárok, érdeklődők számára fantasztikus előadást, illetve
értékelést adott. Az eredményhirdetés után minden versmondónak személyes, bensőséges
tanácsot nyújtott. Mint mindig, most is nagyon jól szerepeltek a vértesszőlősi versmondók: a
felső tagozatosak közül – igazi élményt nyújtó szavalók között – Kaszab Kata Korinna második
helyezést ért el, míg az alsósok közül Juvancic Attila Ármin a 3. helyen végzett.
Murányi Magdolna magyartanár

Önálló kiállítás az iskolában

Alapműveleti Matematika Verseny
Ebben az évben is megrendezésre került az
Alapműveleti Matematika Verseny. Idén a területi fordulóba Juvancic Ármin, Andai Márk,
Kajfis Kíra és Galgán Dorka jutott be. A versenyt április 5.-én Oroszlányban rendezték
meg. Nagy örömünkre Ármin, Márk és Kíra 1.
helyezett lett, Dorka pedig 2. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik! Andai Márk maximális 50
pontos eredményével bejutott az országos
döntőbe!

Rendhagyó esemény megnyitójára gyűltünk össze április 12-én az iskola aulájában.
Egy kimagaslóan tehetséges 7. osztályos diákunk, Dobi Katalin rajzaiból, festményeiből nyílt kiállítás. Intézményünk történetében még nem fordult elő, hogy egy tanulónk
munkáiból önálló tárlatot szervezhessünk.
A képek szépen tükrözik Kata vonzódását
a természethez, valamint állatok iránti szeretetét, különös tekintettel a lovakra. Mind
tanárai, mind diáktársai büszkék tehetségére, további szép sikereket kívánunk neki!
A kiállítás megtekinthető május 19-ig.
Paxy Éva intézményvezető
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Az idei évben is megszervezte nemzetiségi önkormányzatunk és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének
bánhidai szervezete a húsvéti kézműves
foglalkozást, melyet április 11-én rendeztünk a Közösségi Házban.
Vidám műsorral köszöntöttük vendégeinket: a bánhidai Jókai iskola, Tardos,
Jásd diákjait, kísérő tanáraikat, valamint
a szlovák önkormányzati képviselőket és
iskolánk tanulóit. 3. osztályosaink közül
Skrován Lídia, Wéber Panka, Dines Leon,
Horváth Liza, Miletics Lilla, Szabó Fanni
szlovákul adták elő a „Rozprávka o malovanom vajíčku”, a „Mese a festett tojásról”
című jelenetet. Az Ogyevacska néptánc�csoport tagjai – Galgán Mara, Mozsár Dorina, Tamás Ivett, Szűcs Kíra, Anderla Álmos,
Skrován Lídia, Horváth Liza, Sás Noa – szlovák táncai emelték a hangulatot. A gyerekek nagy kedvvel fogtak hozzá a húsvéti
ajándékok elkészítéséhez. Az ügyes kezek
közül hamar nyuszik, díszes tojások, csibék kerültek ki, melyeket örömmel vittek
haza az ünnepre. A nagy munka közben
kaláccsal, szörppel kínáltuk meg őket. Zárásként a Tájháznál Scsibrán János családjának nyulait nézhettük és simogathattuk
meg – köszönjük, hogy megmutatták őket!
A vendégek a múzeumot is megtekintették
Zoltánfi Zsuzsa szakszerű vezetésével.

Köszönet a Közösségi Ház dolgozóinak,
Németh Ferencnek és Komlósy Mariannak,
valamint Kovács Enikőnek, Szabó Máriának, Burainé Murányi Magdinak, Kormány
Anitának, Kutenics Marikának és Scsibránné Andinak a segítségért.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnök

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2016.
évben 310.568 forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2016. évi adójuk 1
százalékát ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású
gyermekek tanórai és tanórán kívüli tevékenységét
fejlődésük érdekében!

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA: 18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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15 éves az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub!
A klub 2017. március 26-án tartotta „Tavasz-köszöntő ünnepélyét a Közösségi
Házban.
Busch Józsefné köszöntötte a tagokat, a
megjelent vendégeket. Troják Frigyest az
„Életet az éveknek” Szövetség megei elnökét és két elnökségi tagját. A helyi régi – és
új polgármestereket, a képviselőket, az intézmény- és civil szervezetek vezetőit. Javasolja Kutenics Máriát levezető elnöknek,
Szerencse Józsefnét jegyzőkönyvvezetőnek. Kutenics Mária ismerteti a programot:
klubvezető beszámolója, Nőnapi köszöntő,
óvodások műsora, Pataki Ágnes dalcsokra,
klubvezető választás, vacsora, zene, szórakozás.
Busch Józsefné beszámolójában részletesen beszél a klub 15 éves tevékenységéről. A klub alakulásának ideje 2002. 03.
20. 90 fővel elfogadták a vezetőségi tagokat, a megfogalmazott alap- és működési
szabályzatot és a 2002 évi munkatervet.
Az alapító tagok célul tűzték egy olyan
közösség kialakítását, ahol világnézeti,
felekezeti hovatartozás nélkül tudják szabadidejüket értelmesen, értékesen eltölteni. Ahol a baráti kapcsolatok kialakítása,
az egymás tisztelete, segítése, a hagyományok megőrzése, továbbadása, a helyi
önkormányzattal, a szlovák nemzetiségi
önkormányzattal, intézményekkel, civil
szervezetekkel a jó kapcsolat kialakítása
fontos feladat. Az alakuló ülés után nem
sokkal 183 főre emelkedett a taglétszám.
A vezetőség igyekezett színvonalas programokat szervezni, ahol mindenki megtalálhatta a neki megfelelőt. Az összefogás, az együttműködés sikeres évekről
adhatnak számot. Az évek során sajnos
sokan távoztak közülünk, a betegség, az
elhalálozás bennünket sem kímélt. Jelenleg a tagságszámunk 123 fő. Tisztelettel
emlékeztünk elhunyt társainkra, emléküket megőrizzük. Gyertya gyújtással emlékeztünk a decemberben elhunyt társunkra
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– Busch Istvánné Marikára. A tagság a beszámolót elfogadta.
Troják Frigyes méltatta a klub tevékenységét, megköszönve a klubvezető és a vezetőség önzetlen munkáját, átadta az emléklapokat. Kutenics Mária 1-1 szál rózsával
köszöntötte az alapító tagokat, a vezetőségi tagokat, valamint Ibolyáné Katát és a hivatalban dolgozó Krupánszkiné Ilikét. Megköszönte munkájukat, segítségüket. Nagy
Csaba polgármester úr szívélyesen köszöntötte a hölgyeket. Az óvodások műsora és Pataki Ágnes dalcsokra, csodálatos
hangja nagyon kellemes élményt nyújtott.
Busch Józsefné egészségi állapotára való
tekintettel bejelentette lemondását. Megköszönte a tagság, az önkormányzatok, a
képviselők, az intézmények, civil szervezetek, és a községi vállalkozók támogatását.
Kutenics Mária javaslatot tett az új vezető, Bartal Vilmosné Marika személyére.
Bartal Vilmosné ismerteti nacionáléját, a
községben végzett tevékenységét. Bartalné Marikát mindenki ismeri. Hosszú éveken
keresztül tevékenykedett az önkormányzat
Kulturális Bizottság elnökeként, majd külső
tagként. Pénztárosa a Pátria Egyesületnek.
Ember-szeretete, az idősek iránti tisztelete,
folyamatos aktivitása jól ismert. Kutenics
Mária javasolja, hogy a tagság fogadja el
klubvezetőnek. Nyílt szavazással (tartózkodás, ellenszavazat nélkül) a tagság Bartal
Vilmosné Marikát elfogadta az „Őszirózsa”
Nyugdíjas Klub új vezetőjének! Bartalné
Marika megköszönve a bizalmat, ígéri,
hogy mindent megtesz azért, hogy a klub
továbbra is jól működjön. Kéri a vezetőség, a tagság támogatását. A vezetőségi
tagok, – a tagság nevében is – , a polgármesterek, a képviselők, az intézmény – és
civil szervezetek virággal, ajándékokkal
köszöntötték a leköszönő klubvezetőt,
megköszönve eredményes munkáját. Üdvözölték az új klubvezetőt, és eredményes
munkát kívántak, a további támogatásukról biztosították.

Busch Józsefné megköszönte az elismerő
szavakat, a sok szép virágot, ajándékot. Köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta, segítette munkáját,
a közösségi feladatok megoldását. Köszönte
azt a 15 évet, amit együtt tölthetett a tagsággal. Továbbra is szeretne hasznos tagja
maradni a közösségnek. Bartalné Marikát
nagy örömmel üdvözölte. Jó szívvel adja át
a „staféta botot”, jó egészséget, örömteli, tevékeny éveket, eredményes munkát kíván. A
levezető elnök megköszönte a mai rendezvényen szereplők műsorát, a szervezési feladatokban való részvételt, az anyagi és egyéb
támogatásokat. Mindenkinek jó étvágyat, jó

szórakozást kívánva. Busch Józsefné és Bartal Vilmosné felvágták a Jenei cukrászdában
készült csodálatos és finom tortákat, valamint
Dr. Pluhár Szilvia által készített tortát. Az est
nagyon jó hangulatban telt el, meghallgattuk
még Sókiné Terike vidám dalait és Bankó Róbert versét is.
A rendezvény támogatói: Önkormányzat, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Jenei Cukrászda, Dr. Bogár István, Dr.
Pluhár Szilvia, Zoltánfi Zsuzsanna, Skrován
József, Kutenics Mária, Németh Ferenc,
Gyarmati Tibor, az óvoda konyhásai, a szereplők, a kiszolgálók. Köszönjük!

„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub
2016 évi pénzügyi elszámolása

A ZIMOZELENY KÓRUS
szívesen fogadja
az új tagok jelentkezését!

2015 évi maradvány:
2016 évi tagdíj:
Vacsora hozzájárulás (tagok)
Önkormányzati támogatás
Összesen:
Kiadások:
Vacsora alapanyag:
80 évesek ajándéka,
beteglátogatás:
Virág temetésekre:
Virág templomba:
Főzés munkadíj:
Zene díj:
Takarítás
(közösségi ház helységei):
Kirándulások, fürdőzés,
színházlátogatás:
Névnapi lapok, irodaszer,
nyomtatás:
Összesen:
Takarékban megtakarítás:

142.963 Ft
224.350 Ft
80.500 Ft
266.179 Ft
695.992 Ft
237.420 Ft
23.691 Ft
11.500 Ft
5.000 Ft
72.000 Ft
30.000 Ft
34.000 Ft
61.616 Ft
47.690 Ft
522.917 Ft
173.075 Ft

Elszámolást készítette:
Bajczik Lajosné pénztáros

„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub vezetősége

KÓRUS PRÓBA minden
SZERDÁN 17 órától
a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!
Szeretettel várunk mindenkit!
Urbanics Vilmos, kórusvezető

Dr. Kaizer László szabadsága
ideje alatt a vértesszőlősi rendelés
a következők szerint módosul:
május 2. kedd
május 3. szerda
május 4. csütörtök
május 5. péntek
május 8. hétfő
május 9. kedd
május 10. szerda

14-16
8-10
14-16
12-14
8-10
14-16
8-10

2017. februári taglétszám: 123 fő

Helyettesítés helye: Vértesszőlős,
Háziorvosi Rendelő, Ady E. u. 2/D.

Tagdíj: 1800 Ft

Helyettesítő orvos: Dr. Kaizer Ákos
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Vértesszőlősi szüret 2017.
Tisztelt Vértesszőlősi lakosok! Községünk civil szervezetei egymással
összefogva megkérték az idei szüreti
felvonulás szervezési jogát az önkormányzattól, hogy egy kicsit frissítve,
hagyományainkat szem előtt tartva
rendezzük azt meg.
Elhatározásunk, hogy a lakosság széles
körét bevonjuk már a szervezés munkálataiba, valamint a felvonulással is szeretnénk minél többeket elérni. Éppen
ezért, ezúton kérjük fel Önöket, hogy
tegyenek javaslatot a felvonulás útvonalával kapcsolatosan! Elsődleges
szempontok: Minél több lakos elérése,
gyalogosan és lovas kocsikkal való bejárhatóság, max. 3,5-4 km távolság, Tájház mint kiindulópont, Jenei cukrászda.
Javaslataikat kérjük, osszák meg a községi közösségi facebook oldalakon,
hogy kialakulhasson a legideálisabb útvonal: (Vértesszőlős, Vértesszőlősi krónika, Pátria Faluközösségi Egyesület)
Köszönjük az együttműködést!
A rendezőség

Tisztelt Vértesszőlősiek!
A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1%-t,
melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány
formájában.
Az elmúlt 2 évben az újonnan épülő óvodánkban egy közösségi sószoba
kialakítására fordítottuk a felajánlásokat (a nagyságrendileg 750.000 Ft az
óvoda számláján célirányosan elkülönítésre került).

Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1%-t részünkre!
A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint a felmerülő közösségi
igényekre fogjuk fordítani!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Jegyek elővételben vásárolhatóak a Köszösségi Házban, nyitva tartási időben.
19

SZÍNHÁZAJÁNLÓ:

Szeretettel várjuk a színház rajongókat a budapesti Thalia Színházba a

2017. június 02-án 19.00 órakor kezdődő előadásra:
HŐSTENOR
– amerikai bohózat két részben
Szereplők:
Max: Vida Péter
Saunders: Epres Attila m.v.
Maggie: Tóth Eszter
Tito: Szervét Tibor
Maria: Schell Judit
Julia: Molnár Piroska
Diana: Gubás Gabi
Bellboy: Csányi Sándor
fordította: Hamvai Kornél
rendező: Réthly Attila

Jegyek: az 5, 6, 7, 8. sor: 3.315 Ft-ért, 10. sor: 2.890 Ft- ért kaphatók
Buszköltség: 1.400 Ft

Sport hírek
Országos „A” és „B” kategóriás verseny Gyömrő
A VSE Mazsorett
Szakosztálya 2017.
március 12-én
nagy sikerrel vett
részt a Magyar
Majorette Szövetség által szervezett
tavaszi országos
versenyen. Kadet
csoportunk hagyományos mazsorett
kategóriában arany
minősítést, szenior zászlós mini
formációnk ezüst
minősítést kapott,
míg mix mini kategóriában a szeniorok I. helyezést értek el. Így idén már a kadet csoport is utazik az
Európa Bajnokságra Bulgáriába. Az EB előtt azért még vár a csapatra egy komoly
megmérettetés májusban, a Magyar Mazsorett Bajnokság Kazincbarcikán."
Pappné Bedei Sarolta

Indulás: 17.00 órakor a Takarékszövetkezet parkolójából
Várható érkezés: 23.00 óra

Jelentkezni lehet:
személyesen a Közösségi Házban, e-mailben: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
vagy telefonon: 06-30-578-5116

GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE? Egy sport, amely megtanít önmagad és mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra, becsületes munkára
és tisztességre. Ezen felül művészet, egy
életfilozófia. A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a gyermek jól érzi magát, megszereti a mozgást és a sportot,
valamint ezek mellett fejlődik a figyelme,
a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont, hogy
mindeközben edződik a teste és a lelke.
Korhatártól függetlenül csatlakozz
hozzánk minden hétfőn és szerdán
17.30 órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár
István 2dan
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Tisztelt Vértesszőlősiek!
Kérjük ajánlják
fel adójuk
1%-át
a Vértesszőlősi
Sport Egyesület
részére.
Adószámunk:
18606773-1-11
Köszönettel, a VSE vezetősége
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

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

Elérhetőségek:

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

A Diakónia napja
Dunaalmáson

• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Hatósági feladatok birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek, növényvédelem,
állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok (Dr. Szalai Renáta) 106-os mellék
– szalai.renata@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu

http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1162890

Túra címe:

2017. május 13.

TARDOS MALOM-VÖLGY

https://www.geocaching.hu/images.geo?id=10806&group=690&table=cache_images&wi=600&he=450

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

A Diakónia napja Dunaalmáson
2017. május 13.

májusi túrájára!

Indulás:

2017. május 20. szombat 9:00

Tudnivalók

Találkozó: Múzeum melletti kilátónál
Útvonal:Múzeum – Baji vadászház- Tardos – Malom-völgy tanösvény – TardosBaji vadászház - Múzeum, Vértesszőlős

1

Malom-völgyben: pihenő, étkezés. Sütésre alkalmas étkeket is érdemes hozni
(szalonna, kolbász, kukorica, alma, stb.)
2

Túra táv: kb. 16 km
Időtartam: kb. 5 óra
Túra nehézségi foka: közepes

3
thtp://www.gyakorolj.hu/index
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Reggel 800 órától várjuk a
gyülekezetek tagjait a
Szeretetházban. Kis
csoportokban kezdjük meg
a munkát, különböző
helyszíneken. Eszközöket
mindenki hozzon magával.
12. 00 órától közös áhitatra
gyülekezünk a
tornateremben, ahol
lakóink szolgálata után
együtt ebédelünk.
A létszámot és a nő/férfi
arányt a 30/3856968-as
számon jelezzétek,
legkésőbb május 9-ig.

A diakónia az a szolgálat, melyet
együtt végezhetünk el
A Dunaalmási Református Szeretetház éjjel-nappal nyitva
2017. május 13.-án szombaton, azonban különös figyelemmel hívja
és várja a Tatai Egyházmegye Gyülekezeteit egy olyan szolgálatra,
amelyben Önök adhatnak nekünk valamit és hisszük; mi is adhatunk
valamit Önöknek.
A benti takarítások, az udvar és a kert rendbetétele mellett a
legnagyobb öröm, hogy találkozhatunk újra egymással. Gyülekezeti
közösségek – egymással, valamint Önök – velünk; itt lakókkal, itt
szolgálókkal.
Köszönjük, ha ezt a napot együtt töltik velünk.
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TÁBOROK EGÉSZ NYÁRON
VÉRTESSZŐLŐSÖN A FŐ ÚTON,
A VALUSEK U. 77. SZÁM ALATT!
TURNUSAINK:
1.hét
június 19-23.

2.hét
június 26-30.

3. hét
július 3-7.

INDIÁN HÉT

HONFOGLALÁS

KIRÁLYLÁNYOK
ÉS LOVAGOK

4. hét
július 1014.
CIRKUSZ
HÉT

5. hét
július 17-21.
MESEHŐSÖK

6.hét
július 31augusztus 4.
HORGÁSZ ÉS
PECÁS HÉT

7.hét
augusztus 7-11.
SZTÁRBAN
SZTÁR HÉT

Jelentkezés és információ: 70/237-7733, naplakat@gmail.com, és a facebook oldalon:
Kisködmön Gyermeksziget

KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET
SZERETET,JÓKEDV,BIZTONSÁG!
Testvérkedvezmény: -20%, akciós nyári és havi bérlet! Részletek személyesen és a facebook oldalunkon!

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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