Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2020. március, XXVI. évfolyam, 3. szám

Ünnepi megemlékezés
Vértesszőlős Emlékpark
2020. március 15. 14 óra
Program:
14.00 Ünnepi megemlékezés
az emlékparkban
14.40 Lovas csatajelenet
14.50–15.00: Átvonulás
huszárokkal a
Tájházhoz
15.20 Fegyverzet és
technikai bemutató
Kézműveskedés

A Tájháznál tartandó program
ideje alatt a résztvevőket
kakaóval és kaláccsal kínáljuk!

(Ady Endre u.)

Önkormányzati hírek

2020. évben megvalósítandó
fejlesztések, beruházások

A képviselő-testület 2020. február 13-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•
		
		
		
		
		

Módosította a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos önkormányzati rendeletet, melynek
legfontosabb eleme, hogy a támogatás odaítélésének feltételéül a képviselő-testület előírhatja,
hogy a civil szervezetek vegyenek részt, nyújtsanak segítséget az önkormányzat környezet- és
természetvédelmi, faluszépítési, valamint az önkormányzati kulturális rendezvények meghatározott
feladatainak ellátásában. Ezen kívül a szeptemberi képviselő-testületi ülés napirendjébe felvételre
került az egész támogatási rendszer felülvizsgálata.

•
		
		
		
		
		

Megtárgyalta a Markó Andrea képviselő 1. sz. főút forgalomlassítási lehetőségeiről szóló
előterjesztését. Az előterjesztett javaslatok közül a Valusek utcára való kikanyarodás elősegítését
támogatta, így felkérte a polgármestert, járjon el a Magyar Közút Zrt-nél annak érdekében, hogy
az 1. sz. főúton a Valusek-Templom utcai kereszteződésben a Tata felé haladó forgalmi sávban,
a Valusek-Múzeum utcai kereszteződésben a Tatabánya felé haladó forgalmi sávban sárga csíkkal
jelölt megállni tilos terület kerüljön felfestésre.

•

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 802 millió Ft főösszeggel elfogadta.

•
		
		
		

Az Önkormányzat elhasználódott gépjármű-parkjára tekintettel döntött két új gépjármű
vásárlásáról, ezzel párhuzamosan két gépjármű értékesítéséről, és arról, hogy egy gépjárművet
– a tulajdonjog megtartása mellett – térítésmentesen az ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálatának
használatába adja.

• Elfogadta az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programját, mely a működés
		 alapjait képezi. A gazdasági program megtalálható az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.
		 hu) az „Önkormányzat/Gazdasági program” könyvtárban.
•
		
		
		
		

Elfogadta Barta László képviselő Baromállási dűlői ingatlanok és lakosok helyzetének felmérésével
kapcsolatos előterjesztését, mely szerint a képviselő úr az ott élők bevonásával egy átfogó
felmérést fog készíteni a dűlőben élők létszámáról (ezen belül az életvitelszerűen, ill. hobbyszinten kint élőkről, bejelentkezettekről), gyermekek, nyugdíjasok számáról, az ingatlanok
közművesítettségéről, stb.

•
		
		
		
		
		

Döntött arról, hogy az M1 autópálya Győr (M85 autóút csomópontja) és Budapest közötti
szakaszának 2×3 sávra bővítésével összefüggésben módosítja hatályos településrendezési
eszközeit. Ennek első lépéseként felhatalmazta a polgármestert, hogy tervezési szerződést kössön
a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel, mint költségviselővel, valamint a TALENT-PLAN Kft-vel, mint
tervezővel. (Mivel központi döntésről van szó, minden költség állami forrásból kerül
finanszírozásra.)

• Fentieken kívül napirenden szerepelt a közterület-használati rendelet felülvizsgálatának, illetve
		 csendrendelet szükségességének tárgyalása is. A témákban döntés még nem született, a
		 polgármester kérte a képviselőket, hogy fogalmazzák meg javaslataikat.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 13-ai
ülésén elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelyben meghatározta az idén megvalósítandó fejlesztési és beruházási célokat. Az alábbi fejlesztési
tételeken túl – kedvező pályázati, ill. egyéb döntés esetén – további beruházások is
megvalósulhatnak (pl. Baromállás dűlői bölcsőde megépítése, vasútállomás épületének felújítása).
Fejlesztés
Kánya utca folytatására mart aszfaltburkolat terítése 100 m hosszban
Hegyalja utca aszfaltburkolat felújítása (Megnyert pályázat, 100% pályázati
forrásból)
Hegyalja utca-Ady Endre utca kereszteződés vízelvezetésének megoldása
Paplak melletti óvodai átjáró kialakítása
Légtartásos sátor mellé öltöző építése, pályakarbantartó gép beszerzés,
sportcsarnok belső energetika felújítása, (70% pályázati forráshoz önerő
biztosítása – nyertes pályázat esetén)
1 db személygépkocsi és 1 db teherautó beszerzése
Közterületi emlékművek karbantartása
Óvodai gyalogátkelő figyelemfelhívó felfestése, kiemelése
Baromállás dűlő fejlesztés (A lakossági hozzájárulással egyező mértékben.)
Szőlőhegy fejlesztés (A lakossági hozzájárulással egyező mértékben.)
Új könyvtár mögötti közösségi tér vizes blokkjának kialakítása, festés,
korszerűsítés
Közösségi Ház - Pince klub kialakítása, udvar felújítás (Nyertes pályázat esetén
5MFt pályázati forráshoz önerő biztosítása)
Domb utca felújítás (Megnyert pályázat, 75% pályázati forrásból)
Zajvédő fal kialakítása a műfüves pálya mellett
Helyi építési Szabályzat módosítása
Betlehemes szobrok vásárlása (2. ütem)
Ingatlan-vásárlás, későbbi intézményi fejlesztések megvalósításához
Iskolai fitneszpark kialakítása (Megnyert pályázat, 75 % pályázati forrásból)
Települési kamerarendszer (A kiépített kamerarendszer költségei kifizetésének
2. üteme)
Közterületi karbantartó gépek beszerzése (Megnyert pályázat,100% pályázati
forrásból)
Összesen:

Összeg
3 000 000
11 000 000
3 000 000
1 000 000
10 000 000

14 000 000
1 000 000
1 000 000
Max.5 000 000
Max. 3 000 000
1 500 000
6 000 000
16 530 282
1 000 000
2 000 000
500 000
45 000 000
6 336 942
6 177 988
9 000 000

146 045 212
Nagy Csaba
polgármester
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Kutak fennmaradásának engedélyezése
Tisztelt Lakosság!
Az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos
végrehajtási rendeletek módosítása megtörtént, melyek 2020. január 1-jén léptek hatályba. E módosításokkal összhangban az
alábbi tájékoztatást adjuk a fennmaradási
engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban.
A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében a vízjogi létesítési engedély
nélkül megépített
vagy attól eltérően megvalósított
kutak
esetében
az
építtetőnek
(tulajdonosnak) a
vízügyi hatóságtól
fennmaradási engedélyt kell kérnie.
A
vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény
alapján lehetőség van a fennmaradási engedély utólagos megadására, de egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell
előírni, melynek összege természetes személyes esetén maximum 300.000 Ft lehet.
Mentesül azonban a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő
vagy üzemeltető, aki a 2018. december
21. napját megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített kút
fennmaradási engedélyezési eljárást
2020. december 31-ig kérelmezi.
A jegyző hatáskörébe
tartozó engedélyezési eljárás:
A települési önkormányzat jegyzőjének
engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:
4

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló,
illetve előzetesen lehatárolt belső, külső
és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet
felhasználásával
üzemel,
b) épülettel vagy
annak
építésére
jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről
a házi ivóvízigény
vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
c) nem gazdasági célú vízigény (és a kérelmező magánszemély).
(Gazdasági célú vízigénynek minősül
minden, a háztartási igénytől eltérő, azt
meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem
azonos fogalom a mezőgazdasági céllal.
A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben
ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.)
E fenti három feltételnek egyidejűleg
kell teljesülnie, ellenkező esetben a kút
engedélyezése a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(9021 Győr, Munkácsy M. u. 4., Tel.: 96529-530) hatásköre.
A kút fennmaradásának engedélyezése
során vizsgálni kell, hogy a már meglévő
kút a létesítés feltételeinek megfelel-e.

A kérelem-nyomtatvány (és az eljárás
leírása) az önkormányzat honlapján
(www.vertesszolos.hu) a polgármesteri
hivatal/ügyintézés/kutak engedélyezése
mappából tölthető le, vagy a polgármesteri hivatalban beszerezhető.
A fennmaradási engedélyhez a fúrt kutak
esetében szükséges a 101/2007. (XII.23.)
KvVM r. 13. §-ában meghatározott képesítésű szakember nyilatkozata.
Bővebb felvilágosítás és segítség az eljárást érintő kérdésekben Szalai Regina
hatósági ügyintézőtől kérhető az alábbi
telefonszámon: 34/379-091/106-os mellék,
vagy személyesen a polgármesteri hiva-

talban, ügyfélfogadási időben (hétfőn és
szerdán: 7-12 és 13-16 óra között, pénteken: 7-12 óráig).
Természetesen az új kutak létesítéséhez,
ill. meglévő kutak megszüntetéséhez is hatósági eljárás lefolytatása szükséges. Az
ezzel kapcsolatos eljárás leírása és a formanyomtatvány az önkormányzat honlapján a fentiekben részletezett (polgármesteri hivatal/ügyintézés/kutak engedélyezése)
menüpont alatt található meg.
Az engedélyezési eljárás a törvény 31. § (2)
bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Avar- és kerti hulladékok égetése
Tisztelt Lakosság!
A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az Önkormányzat 9/2012.
(III.9.) számú rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban helyi komposztálással vagy közszolgáltató által történő elszállítással történhet. Amennyiben a kerti hulladék helyi
komposztálására vagy közszolgáltatás
keretében végzett elszállítására nincs
lehetőség, a kerti hulladék nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és
április 30., továbbá október 1. és november
30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között, szombati napokon 8 és 12 óra között
lehetséges.
A Vértes Vidéke Kft., mint közszolgáltató előre jelzett időpontban elszállítja a fás
szárú növényi hulladékot, valamint lehetőség van a szolgáltató Tatabánya, Búzavirág
úti telephelyére térítésmentesen elhelyezni
az avar- és kerti hulladékot.

Mivel Vértesszőlős községben biztosított az avar- és kerti hulladék, fás
szárú növényi nyesedék elszállítása,
kérem Önöket, hogy lehetőség szerint a közszolgáltató által biztosított
hulladékkezelési módokat részesítsék
előnyben és kerüljék az égetést településünkön.
Üzembehelyezésre került az Önkormányzat által beszerzett ágaprító berendezés, mellyel a közterületi fás szárú növényi
hulladékok kezelését végezzük, a keletkező aprítékot pedig szociális tüzelőként biztosítjuk az arra rászorulók részére.
A képviselő-testület tervezi a magántulajdonban lévő ingatlanokon keletkező fás
szárú növényi hulladék feldolgozását is,
amennyiben ez megvalósítható lesz, valószínűleg megszűnik majd az avar- és kerti
hulladék égetésének lehetősége.
Avar- és kerti hulladékok égetéséről szóló 9/2012. (III.9.) szóló rendelet az önkormányzat honlapjáról (önkormányzat/hatályos rendeletek mappából) letölthető.
Nagy Csaba
polgármester
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Települési kamerarendszer

Tájékoztató a Hírmondó 2020. évi lapzártáinak időpontjairól

Tisztelt Lakosság!
Vértesszőlős község közigazgatási területén kiépítésre és beüzemelésre került
a települési kamerarendszer. Február
hónapban teszt jelleggel, március 1-jétől élesben működik a rendszer, mely 16
darab térfigyelő és 5 darab rendszámfelismerő kamerát tartalmaz. A kamerarendszer egyszerre szolgál bűnmegelőzési,
bűnfelderítési, közlekedésbiztonsági és
illegális hulladéklerakás elleni feladatokat
is. Ennek megfelelően a település azon
pontjain kerültek elhelyezésre, ahol a fenti
feladatokat a legnagyobb hatásfokkal látják el. A rendszer figyeli és regisztrálja a
belterületen áthaladó forgalmat, a Skála
térség illegális hulladékkal leginkább terhelt részét, a teljes Baromállási dűlőt, valamint a belterület több forgalmas részét,
kiemelten kezelve a megállók, parkolók,

Amennyiben az aktuális havi Hírmondóban hirdetést, cikket szeretnének megjelentetni, abban az esetben az alábbi időpontokig beérkezett anyagokat tudjuk a
következő számban megjelentetni:
• 2020. 03. 26. • 2020. 04. 23. • 2020. 05. 21. • 2020. 06. 25. • 2020. 07. 30.
• 2020. 08. 27. • 2020. 09. 24. • 2020. 10. 19. • 2020. 11. 26.
• 2020. decemberi – 2021. 01. 05.
szelektív hulladékszigetek környékét. Felvettük a kapcsolatot a rendőrség nyomozó és közlekedésbiztonsági osztályaival,
akik teljeskörű hozzáférést kaptak a rendszerhez. Ennek megfelőlen az utólagos
visszatekinthetőség mellett folyamatosan
figyelemmel kisérhető pl az 1. számú főúton a piros lámpán történő áthajtás ténye
is, melynek büntetési tétele 50 000 forint
és 8 büntetőpont.
Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

2020. március 12-én (csütörtökön)
17.00 órai kezdettel a Közösségi Házban
(Vértesszőlős, Templom u. 75.)
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2019. évi feladatainak végrehajtásáról
2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, tervezett
feladatairól
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
vár minden érdeklődőt.

Nagy Csaba
polgármester

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2020. április 29-én
LOMTALANÍTÁST végez
Vértesszőlős településen
az érvényes hulladékszállítási
szerződéssel rendelkező lakossági
ügyfelek részére.
Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé
vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). A kis
darabos lomhulladékokat a szétszóródás
megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként maximum 2 köbméter lom helyezhető ki.

hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
túlméretes lomhulladék.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az
ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer
halad el.
Információval ügyfélszolgálatunk az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu email címen, a 34/600-700 telefonszámon,
valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e. ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük
és köszönjük.
Tatabánya, 2020. február

Nem tartozik a lomtalanítás anyagai
közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor,
üveggyapot, festék, hígító), elektronikai

NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Idősek Klubja hírei

Ünnepeltünk az Idősek klubjában

Farsangi mulatság az idősek klubjában

Farsang
Teljenek a napok
örömmel, vígsággal,
gondunk most ne legyen
semmilyen aggsággal!
Búcsút int a Farsang
lépjünk a „farkára”,
reménnyel tekintve
év többi napjára!
(Vörös Judit)
Farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet
február 14-én az Ady Endre utcai idősek
klubjában. Hetekig tartó előkészület előzte
meg a farsangi rendezvényt. A népszokások felelevenítése után a helyiségek díszítésére került sor. A klubtagok és a dolgo8

zók napokon át, együtt készültek a vidám
műsorokkal és jelmezekkel. A maskarába
öltözött fellépők énekes, verses produkciókkal és régi kabaré utánzatokkal szórakoztatták a közönség soraiban helyet foglalókat. Vidám volt a hangulat, hiszen a sok
ötletes jelmez mosolyra fakasztott mindenkit. A farsang sokszínűségét tükrözte a változatos program, a házi készítésű farsangi
fánk és a tombolahúzás is, ahol mindenki
próbára tehette a szerencséjét. Köszönet
Tóth Antalnénak és Huzl Jánosnénak a
fánksütésben nyújtott segítségért és hogy
velünk együtt farsangoltak! Köszönet Skrován Józsefnek a videófelvételért! Végül, de
nem utolsó sorban köszönet a felajánlott
italokért, tombolatárgyakért és mindenkinek a nagyon vidám hangulatért!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Hagyományainkat folytatva, idén első alkalommal köszöntöttük klubtagjainkat és
dolgozóinkat névnapjuk alkalmából. A már
megszokott kis családias ünnepségen Veronika, Zsuzsanna, Matild, Irén, Magdolna
és Ildikó nevű hölgyeinket ünnepeltük.
Mindenki szeretettel készült finom süteményekkel és hozzá való szomjoltókkal. Na-

gyon örültünk, hogy mindenki, aki tehette
jelen volt velünk ezen a jeles napon. Jó
hangulatban, vidám beszélgetések között
telt el az együtt töltött idő. Az ünnepelteknek kívánunk nagyon boldog névnapot, jó
erőt és egészséget a mindennapokra!
Kutenics Miklósné
gondozónő

Szolgáltatások:
Nappali ellátás
A saját otthonukban élő, idős koruk, vagy
egészségi állapotuk miatt szociális és mentális
támogatásra szorulók napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatok ápolására ad lehetőséget az Idősek Klubja. A programokról a klubban
kérhető részletes tájékoztatás.
Étkeztetés
Napi egyszeri meleg étkeztetés lehetőségét jelenti. A Kölyök Kft. Tatabánya, által elkészített
ebéd elvitelének, szükség esetén házhoz szállításának, illetve a klubban történő elfogyasz-

tásának feltételeiről, a fizetendő térítési díjról
az Idősek Klubjában adnak felvilágosítást. Az
ebédet nem helyben fogyasztók, legkésőbb
13.30-ig szíveskedjenek megjelenni az éthordókért.

Házi segítségnyújtás

A házigondozó segítséget nyújt az arra rászorulók részére az önálló életvitel fenntartásában,
alapvető gondozási, ápolási feladatokat lát el a
gondozott saját lakókörnyezetében. Az igénybevétel feltételeiről, a fizetendő térítési díjról az
Idősek Klubjában adnak felvilágosítást.
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Óvodai hírek
Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll;
Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik.
(népköltés)

No de ne siessünk ennyire előre, mert
téltemető szokásunkat megelőzte a
várva várt farsangi bál. Az intézmény
minden csoportja hetekig készült a farsangra, s napján bizony zengett is az
óvoda. Jelmezbe öltözött gyerekek ropták a táncot, majszolták a finomságo-

kat, és játszották az ugyancsak maskarába bújt óvó nénikkel, dadus nénikkel
a mókásabbnál mókásabb játékokat.
A bál zárásaként még összegyűltünk az
óvoda tornatermében, hogy egy-egy jó
hangulatú közös tánccal búcsút intsünk
a farsangnak.

„Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem
bánjuk….” énekelte a Samufalvi óvoda és
Bölcsőde apraja-nagyja. Temettük a telet,
hogy ha már eddig nem mutatta fagyos arcát, később ne is tegye, s el is égett, hamu
sem maradt utána, mert a tüzet több mint
100 kisgyermek harsány hangja, és zörgőbörgő kereplője szította. „Kisze, kisze vidd
a telet…” kántálták a gyerekek, és a téli
tavaszban percek alatt égett el a majd 2,5
méteres nádból épített télbanya.

Február nem csak a vigasság miatt volt
kedves számunkra, hanem programok
sora is gazdagította napjainkat. Első napján, szombaton Családi sportnapra invitáltuk a kedves szülőket, és gyerekeket.
Rendezvényünk hosszú múltra tekint vis�sza, s mi évről évre mindig nagy szeretettel
készülünk rá. A két programfelelős óvónéni
(R. Beáta, P. Zita) élvezetes, olykor komoly
ügyességet igénylő családi mozgásos játékokkal töltötték meg az óvoda tornatermét,
és folyosóit. Köszönjük annak a néhány
családnak az aktív, és önfeledt örömét,
melyet megosztottak velünk óvónénikkel
azon a délelőttön.
10
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T. G. Ildikó kolléganőnk szervezőmunkájának köszönhető, hogy óvodánkba látogattak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. munkatársai. A két szakember,
Rásky Miklós László és Majerik Krisztián
játékos, interaktív nagyon pergő és élvezetes előadásának keretében megtudtuk:
mi a hulladék, hogyan és miként gyűjtjük;
mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés; mi
kerül a kukás autóba; mi az újrahasznosítás, miként vigyázhatunk környezetünk
tisztaságára. Az előadás és játék után jött
a meglepetés, minden ovisunk felkapaszkodhatott a kukásautó vezetőfülkéjébe.
Büszkék voltunk a gyerekekre, mert újra
bizonyították, többet tudnak, mint gondolnánk. Nekünk felnőtteknek (szülő-pedagógus) közös felelősségünk, hogy tovább
gazdagítsuk ismereteiket, netán nyújtsunk
hathatósan példát, mert a FÖLD s gyermekeink jövője a tét.

A Samu műhely foglalkozásai is tovább
folytatódtak a hónapban. A dráma és kézműves foglalkozáson Judit és Bea óvónénik vezetésével ismerkedhettek a gyerekek
a farsangi népszokásokkal.
Februárban megkezdődtek a Manó-Tanoda foglalkozásai is. Az óvoda és iskola
példaértékű együttműködésének eredménye, a már közel 10 éve bevezetett,
s az óta is sikeresen működő projekt.
A program lényege, hogy tanköteles óvodásaink az iskolát megelőző félévben heti
egy alkalommal ismerkedhetnek a leendő
tanítónénikkel. Az első foglalkozásokat a
két programfelelős óvó néni (B. P. Erika,
és S. Erzsébet) vezeti, majd fokozatosan
átadják a feladatot a leendő tanító néniknek, Tóthné Gombkötő Alexandra néninek
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és Saltzer Kíra néninek), s mire elérkezik
a szeptember, tanító, és kisdiák már jó ismerősként köszöntheti egymást az iskola
kapujában.
Februárban elkészült a már régóta várt
honlapunk is, (samufalviovoda.hu) így az
intézmény életéről, aktuális híreinkről folyamatosan tájékozódhatnak a kedves szülők,
érdeklődők.
Mikor e sorok íródnak van néhány nap a
tavasz eljöveteléig, s az elkövetkező kikelet
is tartogat gyermekeink számára sok érdekes és örömteli pillanatot, programot.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében kívánok tavaszváró szép napokat!
Zsidek Judit
óvodapedagógus
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Tollfosztó rendezvény a Közösségi Házban

Régi népszokást elevenített fel a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. február 22-én tartott
tollfosztó rendezvényén.
Meghívásunkra Udvardról, Tatabánya-Bánhidáról, Oroszlányból, Tardosról és községünkből érkeztek vendégek. A Közösségi
Ház terme zsúfolásig megtelt, a közel 100
fős vendégsereggel. Programunkat megtisztelte jelenlétével Romanek Etelka, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke, aki kedves szavakkal, gondolatokkal
köszöntötte a vendégeket. Beszédében
Mórus Tamás gondolatát idézte, miszerint
a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem
a láng továbbadása. Mindehhez kívánt a
jelenlévőknek sok sikert és valódi értékekben gazdag hétköznapokat. A rendezvényt
a Vértesszőlősi Általános Iskola gyermek
14

néptánccsoportjának műsora nyitotta
meg, Krajczárné Száraz Erzsébet vezetésével. A továbbiakban színpadra lépett még
a Vértes-Gerecse népdalkör, akik szlovák
dalokat adtak elő. Harmonikán Csanálosi
László kísérte a csoportot. A TatabányaBánhidáról érkezett vendégek egy rövid,
vicces szlovák farsangi jelenettel szórakoztatták a közönséget. Az est folyamán
a Vértes-Expressz zenekar gondoskodott
a jó hangulatról. Rendezvényünket támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezete. Köszönetünket fejezzük ki segítőinknek: Bedei Sándorné, Borbélyné Paxy
Erika, Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics
Mária, Szabó Mária, Szand Jánosné, Zsédely Katalin.
Bedei Sarolta, Kutenics Szilvia
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
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Hirdessen a Hírmondóban!
A Hírmondó havonta 1050 példán
ingyenes jut el minden
vértesszőlősi háztartásba.

yban,

A fizetett hirdetések díját A Polgármesteri hivAtAl Pénzügyi ügyintézőjénél kell rendezni.

Farsangi bál
Az ablakon már bekukucskálnak az első
tavaszi napsugarak, ami azt jelenti, hogy
elérkezett a farsang időszaka. Harmadik
alkalommal – a Szülői Munkaközösség
és Kutenics Szilvia Diákönkormányzat
vezető áldozatos szervezőmunkájának
köszönhetően – rendeztük meg a sportcsarnokban az iskolai maszkabálat.
A program a hagyományos lebonyolítási rendet követte, így először az alsósok
foglalták el a „küzdőteret”. A bál a csoportos jelmezbemutatókkal kezdődött,
ahol a győzelmet a 3. osztályosok szerezték meg, akik cowboyoknak öltözve egy
country táncot adtak elő. Ezüstérmesek
lettek a 2. osztályosok, akik viszont India
dzsungeljeit varázsolták elénk Maugli történetén keresztül. Az elsősök előadásából megtudtuk, hogy Gombóc Artúr még
mindig szereti a csokoládét, végül a 4.
osztályosok színes madaraknak öltözve
mutattak be egy táncot. A csoportok után
az egyéni bemutatók következtek, ahol ismét rengeteg izgalmas és ötletes jelmezt
láthatott a közönség. A zsűri itt két kategóriában is díjazta az indulókat. Az „egyedi
ötlet” kategóriában díjazásra került Lőke
Vince, aki Mc Donalds-os sült krumplinak
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öltözött, de nagy sikert aratott a zombi és
a Coca Cola is. A hagyományos jelmezek
közül a Bognár Fanni által megjelenített
pók vitte el a pálmát, a második helyen a
páva és a kukacos alma, a harmadikon a
Rubik kocka valamint a szusi-gésa páros
osztozott.
17 órakor végzőseink bemutatták a
hagyományos palotás táncukat, mellyel
kezdetét vette a felsősök farsangi felvonulása. Az 5. osztályosok egy táncviadalt
adtak elő, ahol a modern táncok csaptak
össze a retro-val. A 6. osztályosok – akik
később a győzelmet is megszerezték –
kalózoknak öltöztek, ahol a fűszoknyában riszáló fiúk hatalmas sikert arattak.
A 7. osztályosok Az iskola rabjai című
produkciót adták elő, míg a 8. osztályosok poloskaírtóknak öltöztek be. A tanárok is megpróbáltak ringbe szállni az értékes nyereményekért, ők ősembereknek
maszkírozva egy paleo-táncot lejtettek
a szőnyegen. Mind az alsósok, mind a
felsősök rendezvényét tombolasorsolás
zárta.
Találkozzunk jövőre újra a sportcsarnokban, egy hasonlóan jó hangulatú farsangi
bálon!
Szűcs Imre
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Vértesszőlősi Sport Egyesület
Karate szakosztály
Január 25-én Tatán rendezték a II. Tatai
Kölyöksárkányok meghívásos karate
versenyt. 25 egyesület 247 versenyzője
indult mintegy 400 kategóriában. Ezen
az eseményen részt vettek a Vértesszőlősi Harcosok versenyzői is. A lemondások és betegségek miatt mindössze
7 fő indult, akik nagyszerűen szerepeltek. Összesen 15 érmet (5 arany, 3 ezüst,
7 bronz) szereztek.
A klub legeredményesebb versenyzőjeként Ponyori Márk külön kupát is átvehetett! Gratulálunk a versenyzőknek! A felkészítő edzők: Molnár István, Hufnágel Lívia,
Hoffmann Sándor.
Várunk mindenkit edzéseinken: hétfőn
és szerdánként 17.30–19.00 óra között a
vértesszőlősi Sportcsarnokban!

Részletes eredmények:
Wéber Zalán
kihon 2. hely, szivacskumite 3. hely
Farkas Botond
kihon 3. hely, szivacskumite 1. hely
Zsombok Lilla
kihon 3. hely, szivacskumite 1. hely
Iványi Gergő
kihon 2. hely, szivacskumite 3. hely
Iványi Zsolt
kata 3. hely, kumite 3. hely
Hermann Tibor
kata 3. hely, szivacskumite 2. hely,
kumite 1. hely
Ponyori Márk
kihon 1. hely, kata 1. hely

Márkus Dániel KÉPMUTATÓ előadása
Lelki utazás a Szentföldre – 121 óra Izráelben
Vannak dolgok, amelyek idővel megváltoznak, más dolgok nem. Ez fordítva is igaz. Vannak dolgok, amik nem
változnak, mások szerencsére igen. Mind a kettőt megtapasztaltam izráeli zarándoklatom során. Láttam ősi
falakat és láttam most épült házakat. Láttam templomokat, melyek mintha 500 évesek lennének, de valójában
alig 50 éve épültek. Láttam a sivatagot, mely 2000 éve
változatlan, és olajfákat, amik teljesen egyformák voltak, mégis az egyik alig 20, míg
a másik több, mint 4000 éves volt.
Ezekről mesélek majd 2020. március 18-án,
18 órai kezdettel a vértesszőlősi Közösségi Házban (Templom u. 75).
Képek segítségével Önök is velem tarthatnak Jézus földjére. A kietlen pusztába, az elveszett városokba, a hagyományok és ellentmondások országába. Betlehembe, Jeruzsálembe és a sivatagba is. Szeretettel hívom és várom Önöket egy belső utazásra, ahol talán
rajtam keresztül, Önök is megpillanthatják azt a világot, melyben Jézus is élt.
A találkozás reményével: Márkus Dániel lelkész
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Ismét véradásra lesz lehetőség Vértesszőlősön!
Időpont: 2020. március 25. 15.00–18.00 óráig
Helyszín: Közösségi Ház (Templom u. 75.)
A véradás feltételei: Taj kártya, lakcímkártya,
személyi igazolvány, 18 éves kor betöltése,
illetve 50 kg feletti súly.
Szeretettel hívjuk és várjuk a segíteni szándékozókat!
Köszönettel a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete nevében:
Ispán Mónika titkár

Hírek, események az Aszúszemek
Néptánc Egyesület életéből
Eseménydús februárt tudhat maga mögött a néptánc egyesület. A szokásos
kedd esti táncpróbáink mellett bőséges
programkavalkád színesítette napjainkat.
A hónap elején testvértelepülésünk magyar közösségének meghívására Udvardra
utaztunk. A bálon két koreográfiával sze-
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repeltünk. A fellépést követően örömmel
kapcsolódtunk be a fergeteges hangulatú
mulatságba. Csoportunk kedves fogadtatása, a szíves vendéglátás koronázta meg
a napot. Köszönjük a Vértesszőlősi Szlovák
Önkormányzatnak, hogy az utazásunkat
megszervezték, és az útiköltséget fizették.
A hónap közepén saját farsangi mulatsá-

gunkat tartottuk. Kreatív jelmezeinkkel, a jelmezekhez megkomponált jelenetekkel egy
egész estés előadást sikerült rögtönözni,
miközben magunk is remekül szórakoztunk.
Február 21-én Nagyigmándon jártunk.
A 21. Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztiválon vettünk részt, s mutattuk be
egyesületünk idei koreográfiáját. Megtapasztalhattuk, a település milyen sokat tesz
– ahogy ők fogalmaztak – „a népi kultúránk
gyöngyszemeinek” megőrzéséért. A közel
4 órás műsorban 32 fellépő szerepelt hos�szabb-rövidebb produkcióval, miközben
folyamatos svédasztalos vendéglátást biztosítottak a szereplőknek és műsor után érdeklődő nagyszámú közönségnek. Az este
táncházzal zárult.
A hónapot – az immár hagyományos
– Téltemető rendezvényünkkel zártuk.
A Közösségi Háztól hangos kerepléssel,
csörgéssel-zörgéssel vonultunk végig a
Templom utcán át a Tájházig. A Tájház

közben az előre elkészített kiszebáb várta
a tél elrettentésére, a tavasz köszöntésére összesereglett szépszámú érdeklődőt.
A gyerekek segítségével farsangi versikéket,
mondókákat kiabáltunk, s körbetáncoltuk
a bábut. Mindenki mellé helyezhette saját
kiszebabáit, gondűző céduláit, majd újabb
rigmusokat kántálva néztük végig fellobbanásukat és elhamvadásukat. Együtt tértünk
vissza a Közösségi Házba, ahol az aprótalpúak számára táncházat szerveztünk, amelyet Gábor Klára, az egyesületünk művészeti
vezetője irányított. Az este folyamán finom
fánkkal, süteményekkel, zsíros kenyérrel, forró teával és üdítőkkel kínáltuk a gyerekeket
és kísérőiket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
rendezvényünk iránti érdeklődés meghaladta az előző évit, s megtöltöttük a Közösségi
Ház nagytermét. Reméljük, jövőre is vendégeink között köszönthetjük Önöket!
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Gyűjtés a vértesszőlősi Betlehemért!
Az elmúlt időszakban többen megkerestek azzal,
hogy a Betlehemre lehet e
még adakozni?
Mivel az alap elképzelés egyébként is az volt, hogy a projektet lehetőleg a falu lakossága
finanszírozza – közadakozás formájában,
nem zárkóztunk el a további gyűjtéstől, hisz
jövőre is érkeznének még szobrok a kompozícióba. A konkrét építkezés megkezdése, illetve a szobrok jellegének kiválasztása óta jól látható a költségoldal is, ahol
a rengeteg önzetlen felajánlás (munka és
építőanyag) ellenére bizony elfér még a támogatás! Ezért továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy felajánlásaikat megtehessék!
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt. Vértes�-

szőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát
hozott létre, melyet a gyűjtés
céljából a lakóság részére megnyitottunk. Az adományokat
folyamatosan fogadjuk, hisz a
szobrok második fele csak jövő
adventre készül el és ezeket
majd akkor kell fizetnünk. Az adományokat a
következő számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba
projektgazda

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

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: (Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu:
birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések), növényvédelem,
állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu:
egyéb hatósági ügyek, pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
FELHÍVÁSA

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást
hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett.
A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az
ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés
sajátosságairól.
Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy
a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít. Széles körben
ismertté kívánják tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az ös�szeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató
elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.
A toborzó felület linkje:
http://www.ksh.hu/kerdoivek/ac2020/urlap.html
A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az ös�szeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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A FÖLD ÓRÁJA
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület felhívással fordul a község lakóihoz,
hogy csatlakozzanak velük együtt a nemzetközi kezdeményezéshez!
A WWF idén 13. alkalommal szervezi meg a világ legnagyobb civil önkéntes
akcióját, és arra kéri a csatlakozókat, hogy március utolsó szombatján 1 órára
kapcsolják le a világítást otthonukban.

2020. március 28. szombat 20,30h

EGY ÓRA A FÖLDÉRT,
ÉS AZ ÉLETEDÉRT!
Tekerjünk mi egy órát, és ne a villanyórád!
Csökkentsük villanyszámlánkat és az egészségügyi költségeinket!
Növeljük kondíciónkat, tegyünk az egészségünkért!
A program: egy óra kerékpáros teker(g)és a faluban, a falu körül.
20,15 – Gyülekező a Tájháznál
Útvonal: Tájház-Jókai-József-Sport-kerékpárút Tatabánya felé-„Ker-Est-kör”vissza Vértesszőlős-Valusek-Templom-Tájház-Templom alsó út-forduló-felső útAdy-Homoki dűlő-Sólyom-Domb-Vértes-Vértes L. park
21-21,30 – érkezés a Vértes László parkba: tábortűz, forralt bor, tea, gyerekeknek
csokoládé.
Kérjük, hozzanak magukkal poharat, hogy a rendezvényt a műanyagmentes és
fenntartható életmód jegyében tarthassuk!
A program végén egy fa elültetését tervezzük.
FONTOS! Minden résztvevő saját felelősségre, a KRESZ szabályainak betartásával vesz részt a
rendezvényen.
Kérjük, a meredekebb szakaszokon, élesebb kanyarokban is óvatosan közlekedjenek! Figyeljenek
egymásra! Biztonságos, közlekedésre alkalmas kerékpárral jöjjenek, megfelelő első-hátsó
világítással, esetleg plusz világításokkal is ellátva, valamint láthatósági mellényben, (vagy
fényvisszaverő csíkokkal), hogy jól lássanak, és jól látszódjanak!
Fejvédő/kerékpáros sisak viselése, időjárásnak megfelelő öltözet javasolt! Esőnap nincs!
A képek: http://www.foldoraja.hu/index.
http://fogadoora.alsoerdosor.hu/dok-maskepp-azaz-diakok-az-okoiskolai-kerdesekrol/
https://hu.pinterest.com/pin/697213586044855949/
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