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Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. július, XXV. évfolyam, 7. szám

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk
a vértesszőlősi alkotókat
a XXVII. Vértesszőlősi Mesterkezek kiállítására!
Kérjük, tisztelje meg munkáival rendezvényünket!
A kiállítási darabokat 2019. augusztus 7-én és 8-án 10.00–18.00 óráig
lehet leadni a Közösségi Házban.

A kiállítás megnyitó időpontja 2019. augusztus 10. 17.00 óra.
A tárlat 2019. augusztus 16-ig lesz látható, augusztus 11-én 14.00-17.00 óra között,
valamint munkanapokon 10.00-18.00 óráig.
Szíves közreműködését megköszönve, üdvözlettel:
Németh Ferenc kulturális menedzser (06-30-578-51-16)

VÉRTESSZŐLŐSI FALUNAP 2019. AUGUSZTUS 24.
– előzetes a programokból –
• Köszöntő – műsorismertető • Mazsorett bemutató és megnyitó
• Horgászverseny a Kiskacsás tavon • Főzőverseny • Vértesszőlős futás
• Bergengóc Zenegóc • Főzőverseny eredményhirdetése • Baji korsóstánc
• Korsó kitartó verseny • Aszúszemek szereplése
• SambAmor táncegyüttes fellépése
• Férfikórus • Tiszta udvar, rendes ház verseny eredményhirdetése
• Vastag Csaba • Tűzijáték és diszkó • Bazsarózsa Játszópark • Tűzoltók
• Lovagoltatás • Mentők • Légvár • Véradás
Részletes információk a Hírmondó következő számában lesznek megtalálhatók!

Gyémántdiploma átadás

Köszöntő
Magyar Józsefné 2019. június 1-jén töltötte be
90. életévét. Nagy Csaba polgármester adta át
otthonában a szépkorúaknak járó emléklapot.
Az ünnepeltnek ezúton is boldog születésnapot
és erőben, egészségben eltöltött éveket kíván
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk: a szépért s jóért,
amit tehetünk.”
Széchényi István
Busch Józsefné, Klári néni
pedagógus nap alkalmából
vehette át gyémántdiplomáját.
1959 júniusában – 60 éve – szerzett
oklevelet és dolgozott július 1-jétől
Vértesszőlősön az óvodában nyugdíjba vonulásáig. Közmegbecsülésre
méltóan teljesítette hivatását 1997.
december 30-ig, amikor a nyugdíjazását kérte.
Példa volt ő mindenki számára, hiszen
a vértesszőlősi gyermekek a szárnyai
alatt nevelődtek. Többen közülük pedagógusként dolgozhattak vele tovább,
mindig segítette a fiatal pályakezdők
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munkáját, fejlődését. A falu életébe is
aktívan bekapcsolódott, példát, utat
mutatva mindenkinek. Szakmai munkáját áthatotta a szlovák nyelv iránti elkötelezettsége, a nemzetiségi nyelv és
hagyományok megőrzésének igénye.
Nyugdíjas éveiben is aktívan tevékenykedett, vezette a helyi Nyugdíjas Klubbot, bekapcsolódott a falu életébe.
2008 évben az önkormányzat – elismerve hosszú évtizedekig tartó munkásságát – Vértesszőlős Díszpolgára
kitüntető címben részesítette.
Kevés embernek adatik meg, hogy
átvehesse a gyémánt oklevelét. Nagy
öröm, hogy Vértesszőlősön is köszönthettünk egy gyémánt diplomás pedagógust. Klári nénit a helyi óvodában,
ünnepélyes keretek között ünnepelte
gyermek és felnőtt egyaránt. Kívánunk
neki jó egészséget, sok-sok gyermekmosolyt, boldogságot!

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Vértesszőlős Község Önkormányzata megrendelte a Go2maps Hungary Kft.től a Google térkép Vértesszőlősre vonatkozó információnak frissítését és egy
3D-s fotózást, hogy virtuálisan is tudjuk intézményeinkben, látnivalóinkban végigvezetni a Vértesszőlősre kíváncsi turistákat, az ideköltözni szándékozókat
és a helyi lakosokat.
A fotózás egy része, – Közösségi Ház, Községi Könyvtár (belső tere), Kisboldogas�szony templom, Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, Tájház – már elkészült és megtekinthető a megújult honlapon a VIRTUÁLIS TÚRA menüpont alatt. A további objektumok
fotózása július elején várható (Általános Iskola, MNM Vértesszőlősi Régészeti Kiállítóhelye, Polgármesteri Hivatal, Sportcsarnok, Temetői Kápolna és a Községi Könyvtár addigra megújuló homlokzata).
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Törökné Pátrovics Erika
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Ismét LEGO kiállítást rendeztünk
Az elmúlt év sikerén felbuzdulva ismét megrendezésre került a LEGO kiállítás a Közösségi
Házban. A május 27-én megnyitott és június 2-ig tartó kiállításon több mint 120 alkotást
csodálhattak meg az érdeklődők. A kiállított munkák között az egyik legérdekesebb darab, egy LEGÓ város volt, repülőtérrel és mindennel, ami egy városban megtalálható, melyet Varga Gábor és családja készített. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a következő
esztendő tervei között is szerepel LEGO kiállítás, ahová ismételten várjuk a vértesszőlősi
alkotók kiállítási darabjait.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

július 8. napján és július 22-26. között
igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:
06-30/579-3780
Augusztus 21-23. között szintén igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás, de ebben az időszakban az önkormányzati
választokkal kapcsolatban a választópolgárok részére biztosítjuk az ügyintézést.
Kérjük ügyfeleink megértését!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Gyűjtés a vértesszőlősi betlehemért!
Sikeresen zajlott le a Könyvtár Tábor
A hagyományoknak
megfelelően a vakáció első hetében került megrendezésre
a Könyvtár Tábor 24
lelkes fiatal részvételével. A sokszínű
programok közül is
kiemelkedő volt a
császári Henryxcity
meglátogatása, ahol
a gyermekek egy kicsit vadnyugati hangulatban érezhették
magukat. Nem maradt el a kerékpártúra
sem és a focimeccs
is megvolt egy másik
tábor csapatával. A
tábort a Vértesszőlős
Exatlon zárta.
4

Felismerve a folyamatosan jelentkező
igényt, a Pátria Faluközösségi Egyesület képviseletében évek óta próbálom elérni a megfelelő fórumokon egy
alkotótábor létrehozását a községi
betlehem megalkotására.
Az idei évben vezetőségünk elé tártam
a továbbra is fennálló problémát és úgy
döntöttünk, hogy összefogjuk a gyűjtést,
megszervezzük, majd el is végezzük az
építést. Elképzelésünket több fórumon
(egyesületi közgyűlés, nyugdíjas klub
összejövetel) vázoltam, s örömmel tapasztaltam, hogy hamarosan támogatás
iránti érdeklődésről kaptam hírt.
Az egyesület az önkormányzattól pályázaton nyert 300 000 forint támogatással indítja meg a projektet, amit további
– különböző jellegű felajánlásaink bővítnek tovább. Ezen összeg a szétszerelhető fogadóépület mellett a főbb figurák
öltöztetett bábukkal történő megjelenítéséhez elegendő. Biztosan van, aki ennél
komolyabban gondolkodik, ezért lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a

falu – adományok formájában – gazdagíthassa betlehemünket.
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt.
Vértesszőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát hozott létre, melyet a gyűjtés céljából a lakóság
részére megnyitunk. Az adományokat
2019. július 15-ig fogadjuk, hogy ezt követően felmérhessük: milyen jellegű betlehemet tudunk megvalósítani a templom
előtti területen. Az anyagi lehetőségekből megvalósulható betlehem tervezetét
igyekszünk már a mesterkezek kiállításra
a közvélemény elé bocsájtani.
Az adományokat a következő
számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

5

El Camino – Szent Jakab zarándokút

Az idősek szabadegyeteme VI. alkalommal
megrendezett előadásán jártunk az Újvárosi Segítő Szolgálatnál, melynek témája:
El Camino (Szent Jakab túra) – beszámoló
a zarándoklatról. A szabadegyetemi előadásokon rendszeresen résztvevő klubtagjaink – Ocskai Józsefné, Németh Ferencné,
Eninger Vidorné, Sóki Józsefné, Tomasik
Béláné, Szabó Lajosné és Beke Irén – em-

Idősek Klubja

léklapot vehettek át a nyári szünidő előtti
utolsó előadáson. Köszönet Rigóné Szabó
Klára előadónak a hiteles, érdekes, sokszor
igen izgalmas és érdekfeszítő előadásért,
melyen keresztül megismerhettük Klárika
saját történetét, a zarándoklat kihívásait,
nehézségeit és az elért cél örömeit is.
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

A Camino története
A Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Camino-nak is nevezik, középkori zarándokút, mely Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint
az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az
út fő része azonos. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén
mindenütt felfestve megtalálhatunk. Jeruzsálem és Róma után Santiago de
Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. A középkortól kezdve, mikor a Szentföldre menő zarándoklatok ellehetetlenültek,
a Camino szerepe felértékelődött. A legenda szerint Szent Jakab holttestét
hajón hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba. Itt eltemették azon a helyen, ahol most Santiago de Compostela található. A 11. században már ismert
a 13 pihenőhellyel rendelkező zarándokút Composteláig. A 12. századra elterjedt a keresztény világban, jelentős zarándokúttá vált. 1130–1140 közt készült az Aymeric Picaud
francia pap által írt első modern útikönyv, mely négyféle utat különböztet meg, és részletesen beszél
az egyes településekről, szállásokról, az út praktikus tudnivalóiról. Ez a könyv később Codex Calixtinus
néven vált ismertté, amelynek az V. könyvét alkotja. Az említett zarándokkalauz négy fő utat ír le, melyek Hispániában egyesülnek. Az úthálózat valójában ennél bonyolultabb, hiszen az eredeti utakhoz
más híres kegyhelyeken átvezető utak is kapcsolódnak.
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A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat idősek klubjának tagjaival kedves meghívásnak tettünk
eleget, ellátogattunk Környére a Művelődési Házba. Az immár ötödik alkalommal megrendezett „Nyárköszöntőn” a házigazdák szívet melengető műsorral, valamint ízletes ebéddel
vártak minket. A megnyitó után műsort adtak a Vackor Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó csoportja.
Az időjárás ugyan a zordabb arcát fordította felénk, de ez kedvünket nem szegte, többen
táncra is perdültünk. Köszönjük ezt a szép napot!
Tóth Antalné
gondozónő
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2019. 1. félévi programjai
Gyorsan elrohantak az ünnepek és már
el is kezdődött 2019-es év. Januárban a
vezetőség összeült és elindult az éves
program tervezése, szervezése.
Januárban tagjaink bekapcsolódtak a már
hagyományos falusi disznóölés programjába. A hurkát, kolbászt a versenyzők készítették, de a sütésben már a mi tagjaink
segítettek. Nem beszélve a finom töltött
káposztáról, ami az ő kezük és szájuk íze
szerint készült. És ha már munka, akkor
kitakarítottuk a Pátria által elkészített szép
konyhát a Tájházban, amit március 15-én
fel is avattunk. Reméljük, hamarosan be-
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lakjuk majd rendezvényekkel a konyhát, a
házat. Március 8-án beszámoltunk a klub
gazdasági helyzetéről, az előző évi programokról és elhangzott az ez évi előzetes is.
A sok száraz adat után jött a dallam... szeretettel fogadtuk községünk férfi dalkörét
egy baráti fellépésre és egy vacsorára. Volt
zene, tánc és meglepetés is a fiúk részéről.
Köszönjük, hogy velünk voltak és reméljük,
hogy ezt máskor is meg tudjuk ismételni.
Nem csak hozzánk jöttek, mi is mentünk
kedves meghívásra. Márciusban a községi könyvtár megnyitására, az Aszúszemek
jubiláló műsorára voltunk hivatalosak.
Mindkét eseményre nagy örömmel men-

tünk. A harmadik meghívás is kedves volt
számunkra, mert a helyi általános iskola
90. éves fennállását együtt ünnepelhettük a mostani gyerekek nagyon kedves és
igényes műsorával. Kicsit nosztalgiáztunk
a régi képeken, keresve a régi, szép emlékeket. Ez alkalomból a klub a tagdíjából
30 000 forintot ajánlott fel az iskola udvarának szépítésére. Köszönjük a meghívá-

sokat. Öröm számunkra, hogy egy megbecsült, összetartó közösség tagjai vagyunk.
Március 15-ét a civil szervezetekkel együtt
ünnepeltük koszorúzással.
Áprilisban meghallgattuk a baji füvesas�szony, – Rózsika jótanácsait –, aki a gyógyés fűszernövények világába kalauzolt el
bennünket.
…folytatás a következő oldalon.
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Az előadást egy kis gyógytea kóstoló követte. Jó tudni, hogy fűben-fában is van orvosság, nem csak a gyógyszertárban. Még
ebben a hónapban színházba is eljutottunk
Környére. Köszönjük az önkormányzattól
kapott buszt és Dibusz Palinak a szállítást.
Májusban Anyák-Apák napi bál volt. Már
hagyomány, hogy a legfiatalabbak, az ovisok köszöntik a nagyikat, napikat. Kedves
műsorukat a klub énekkara követte. Vacsora, zene, tánc.
A Zsidek Juditka vezette Örömtánc csoport ellátogatott Győrbe, ott több százan
találkoztak, akik érzik áldásos hatását ennek a mozgásformának. A befejezés egy

csarnokot betöltő egyűt táncolás volt és
egy nagy élmény a folytatáshoz. Sok sikert
kívánunk a csapatnak!
Május végén indulás Cserkeszőlőre! 45
fővel indult a csapat a cserkeszőlői kirándulásra, melynek apropója az ottani légió
nyugdíjasainak találkozója is volt. Első
napon fürdés, pihenés. Második napon
ellátogattunk a Szarvasi Arborétumba.
Megnéztük a sok növénykülönlegességet, sétáltunk a szabadon járkáló pávák
között. A mini Magyarország interaktív kiállítása kihozta belőlünk az „önfeledt gyerekkort”. Gombot nyomogattunk, amire
jött a vonat, megindult a malom, az autó.

Sétahajóztunk a Kőrösön, majd kisbus�szal tettünk egy városnéző sétát. Éjszakai
fürdőzéssel zártunk. Másnap még láttuk a
fellépő csoportok műsorát fürdés közben.
Hazafelé megfogadtuk, hogy „jövőre veletek ugyanitt”.
Továbbra is várjuk sorainkba a szépkorúakat. Kedvcsinálónak néhány a következő
félévből. Lángossütés a Tájháznál, előadás

a banki, befektetési lehetőségekről és
csapdákról időseknek, fürdés Pápán, nagy
főzés a falunapon, szeptemberben két nap
az Őrségi Tökfesztiválon, októberben Idősek napi bál, decemberben karácsonyi vacsora és betlehemezés a Tájházban.
Várunk mindenkit szeretettel!
Bartal Vilmosné klubvezető

Vértesszőlősi Szenior Örömtánc Klub hírei
A Vértesszőlősi Szenoir Örömtánc Klub
tagjai első ízben vettek részt a Magyar
Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos
Szövetsége által 2019. május 24-én Győrben megrendezésre kerülő V. Magyarországi Szenior Sportjátékok Szeniortánc
találkozóján.
A 21 fős csoportunk az ország minden tájáról összesereglett szeniortáncos társaságában bizonyította önmagának és a világnak, hogy bizony az „Öregtáncos nem vén
táncos!” Valamennyi résztvevő számára
örömteli, s egybe felemelő érzés volt hétszázad magunkkal együtt táncolni. A képzett Szenior Örömtánc oktatók vezetésével
19 sor, és blokk táncot tanultunk meg. Egy
ütemre járt a lábunk és dobbant a szívünk,
s ha nem, az sem baj, mert a lényeg a JÓ
KEDVvel végzett ÖRÖMTELI mozgás!
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A házigazdák, és a program szervezői
sokat dolgoztak azért, hogy a 700 táncos
számára (Győr Olimpiai Sportpark Judo
csarnok) biztonságos, a sokaság ellenére élvezhető mozgásteret biztosítsanak.
Úgy gondolom, mindannyiunk nevében
elmondhatom, hogy jól éreztük magunkat,
kellemesen elfáradtunk, s nekem már bizsereg a talpam, hogy a következő táncos
délutánjainkon felidézzük a Győrben tanultakat.
Klubunk heti (keddi napokon délután
16.15–17.30-ig) táncos összejöveteleinek a
Vértesszőlősi Közösségi Ház ad otthont, s
ez úton is szeretném megköszönni a ház
vezetőjének, Németh Ferencnek, hogy klubunkat befogadta, támogatja.
Zsidek Judit
Szenior Örömtánc oktató
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II. VÉRTESSZŐLŐSI PÜNKÖSDI ÍJÁSZVERSENY

A korábbi évtizedekben pünkösdkor vidám, tréfás, ügyességi próbákat szerveztek, ahol a legügyesebbek közül
„pünkösdi királyt” választottak. A tavalyi
év után ismét itt volt a lehetőség minden
vértesszőlősi lakosnak, hogy megmutassa íjásztudását egy barátságos versenyen.
Mivel a múzeum – ahol tavaly szerveztük
– idén hétfőn is nyitva tartott, új helyszín
után kellett néznünk. Scsibrán Zoli ötletét
megfogadva a Majálist választottuk, amely
kiváló döntésnek bizonyult. A helyszín tökéletes előkészítésében Kovács Istvánnak
(Kokó) volt a legnagyobb érdeme, de mások is segítségére voltak, hogy szépen
lekaszált, karbantartott terület várja a versenyzőket. Köszönjük nekik az előkészítő
munkát! A helyszín különösen ideális volt a
12

nagy melegben, mivel több cél is a mezőt
körülvevő erdős területen lett felállítva.
Minden versenyző várakozással tekintett
az idei kihívás elé. Az ifjú kategóriában induló gyerekek már jóval a találkozási időpont előtt bejárták a környéket, ismerkedtek a helyszínnel.
Az idei évben is a tatai 2000 éves Sólyom
csapatából kértük fel a verseny levezényléséhez, értékeléséhez profi íjászokat, Venter
István és Szathmári István személyében.
Az eszközök kiszállításához egy nagy méretű utánfutóra is szükségük volt. A célok
lepakolásában, majd felállításában a versenyzők is segédkeztek. A nevezések és
a verseny-szabályok ismertetése után kezdődött az íjászat.
A versenyzők két csapatra osztva teljesítették a különféle célokat. Változatos
feladatokat kaptunk közeli és közepes tá-

volságokra. A céltáblák között volt hagyományos, szemafor jellegű; kötelet imitáló
vékony sávszerű, kötélen lógó mozgó cél.
Kipróbálhattuk a 3D-s célt is, amely során
egy kisebb mű-rókát kellett eltalálnunk.
A gyors-lövészetben az volt a feladatunk,
hogy 20 másodperc alatt minél több ves�szőt kilőjünk, egy adott célt eltalálva. Talán
a legérdekesebb, és mindnyájunk számára
újdonság volt, a lóhátról való célzás, lövés,
három irányba. a három páncélos vitézt
imitáló célokra. Minden célra 3-3 lövést adtunk le, majd közösen értékeltük a találatokat, néha kerestük a vesszőket.
Az első kör után a versenyvezetők a célok,
vagy a lövési pozíció változtatásával módosították a pályát. Amíg a versenyzők a célokra
koncentráltak, addig Kokó vezetésével készült a bográcsos gulyásleves, amelyet a verseny végén mindenki élvezettel fogyasztott.

Az idei versenyt ifjú kategóriában Kutenics Vince nyerte meg, míg a felnőtt
kategóriában édesapja, Kutenics Péter
végzett az első helyen. Scsibrán Zoli kezdeményezésére „vándor-vessző” díj is
átadásra került mindkét kategóriában a
legpontosabb távlövő versenyzőnek. Itt
mindenki újra megmérette magát. Azon a
napon nem lehetett legyőzni a Kutenics
család tagjait. Ifjú kategóriában Kutenics
Vince, míg felnőttben Kutenics Péter lett
itt is a bajnok. A hölgyek között, akik
szintén a felnőtt férfiak távján versenyeztek, az idei évben Scsibrán Zsuzsa lett a
bajnok. Késő délután lett, mire a verseny
véget ért, és az okleveleket a versenyzők
megkapták. Úgy búcsúztunk, hogy jövőre veletek – ugyanitt, ugyanekkor – újra
találkozunk.
Bogár István
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NAPKÖZIS HITTANTÁBOR
Bizony az úr ajándéka a gyermek…
Zsoltárok 127:3
A Vértesszőlősi Református Missziói
Egyházközség 2019. augusztus 12-16.
között megtartja a már hagyománnyá
vált református hittantáborát. Az öt
nap alatt érdekes és izgalmas programokkal várjuk a közösség és a bibliai
történetek iránt érdeklődő gyermekeket. Várunk mindenkit, az óvodásokat
és iskolásokat egyaránt!
A hét minden napján 7.00 és 8.00 óra közt
lesz gyülekező az egyházközség imaházánál (Vértesszőlős, Gagarin u. 10.), ezután közös reggelivel, együtt énekléssel,
történet feldolgozással és sok-sok játékkal és kézműveskedéssel folytatódik a
nap. Ezután ebéd, a délutánban pedig
játékos feladatok és szabad programok
várják a gyermekeket. A napközis tábor
16.00 órakor zárja kapuit.

Egy közös kirándulásra is készülünk
ezen a héten, amikor Pál apostol római útjára emlékezve ellátogatunk
különjáratú busszal az almásfüzitői
Azaum római táborba, ahol színes
programokkal és sok érdekességgel,
korabeli ételekkel várnak bennünket.
A vezérigénk szemléletében tekintünk
minden gyermekre kortól, nemtől és
felekezeti hozzátartozástól függetlenül. Így várjuk ebbe az egy hetes napközis táborba az Isten ajándékát, az
Önök gyermekeit.
Jelentkezni 2019. július 15-ig a tábor
részvételi díjával, 9.000 forinttal lehet
Papp László lelkipásztornál vagy Bot�tyán Mária Veronika gondok asszonynál
a következő elérhetőségeken: 06 30 40222-89, 06 30 52-873-39, illetve a vera@
szolosgyulekezet.hu email címen. Jelentkezéskor kérjük a részvételi díj befizetését is.
Papp László Református Lp.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:

Tisztelt olvasók!
A Vértesszőlősi Községi
Könyvtár
2019. július 23-tól
augusztus 2-ig zárva tart.
Szíves megértésüket köszönjük.
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HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu
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Hulladékudvarok nyitvatartása
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékudvarai (Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik - völgy 0739/13 hrsz. alatt találhatóak
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy új hulladékudvaraink
Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén, az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkező, tartozásmentes lakossági
ügyfelek számára lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
Hulladék fajtája

Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Ingatlanonként évente 3 m3

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 2 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

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

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente 100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

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

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

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2013. január 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

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