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Pünkösd

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon
és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya
és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul
Spiritus Sanctus), ezen a napon áradt ki
Jézus tanítványaira, az apostolokra, és
ezzel a napot új tartalommal töltötte meg
a keresztények számára.
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt
a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei
a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének,
a kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az
Ószövetségben, Krisztus születése előtt:
„Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...
új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek...” (Ez.
36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő
János is jövendölt a Szentlélekről: „Jézus
majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket
megkeresztelni” (Máté 3,11) Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön
utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus
pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele,
ajándékainak kiáradása, az új törvény és az
Egyház születésnapja. A pünkösdhétfő Magyarországon munkaszüneti nap.

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Pl. Májusfa, Pünkösdi
királyság, Tavaszköszöntés, Pünkösdi királynéjárás, Pünkösdölés, Törökbasázás,
borzakirály, rabjárás.
Csíksomlyói búcsú

Kép forrás: https://www.csiksomlyoibucsu.hu

Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói
búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált.
A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösdjén, több százezer
résztvevő jelenlétében tartják a búcsút az
erdélyi Csíksomlyó kegytemplomában és
szabadtéri szentmise a közeli Kissomlyóhegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben.
Forrás: Wikipédia

Tájékoztató
A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjéről
Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet jelenlegi szakaszában a hivatalban visszaállításra kerül a személyes ügyintézés, 2020. június 3. napjától
(szerdától). Mivel azonban a járványveszély teljesen még nem múlt el, mindezt
fokozatosan, az alábbi biztonsági intézkedések bevezetésével tesszük:
1.) Az ügyintézők az ügyfeleket az általános ügyfélfogadási rendnek megfelelően, az
alábbi időpontokban fogadják:
hétfőn és szerdán: 7.00–12.00 és 13.00–16,00, pénteken: 7.00–12.00 óra között.
A polgármester, jegyző az ügyfeleket előzetesen egyeztetett időpontban fogadja.
(Tel.: 34/379-091; 06-30-579-3780)
2.) Az ügyben érintett ügyfél egyedül, kísérő nélkül intézheti ügyét a hivatalban, kivételt képez ez alól, akinek személyi körülményeire tekintettel (életkor, testi vagy szellemi fogyatékosság, stb.) segítő jelenlétére van szükség.
3.) Az ügyfelek a hivatal épületébe kizárólag szájmaszk vagy egyéb, a száj és orr
eltakarására alkalmas eszköz (pl. sál, kendő, stb.) viselése esetén léphetnek be, egyidejűleg kötelesek belépéskor a bejárati ajtó közelében elhelyezett kézfertőtlenítő
használatára.
4.) A hivatal épületében egyidejűleg maximum 4 ügyfél, egy irodában kizárólag
1 ügyfél (+ rászorultak esetében kísérője) tartózkodhat. A folyosón várakozó ügyfelek
kötelesek egymástól, az irodában tartózkodó ügyfél az ügyintézőtől min. 1,5 méter
távolságot tartani. Amennyiben a hivatal épületében lévő ügyfelek (kísérővel együtt
értendő) létszáma a 4 főt elérte, a többi ügyfél a hivatal udvarán köteles várakozni,
majd a távozók létszámának megfelelően belépni.
5.) A létszám felügyeletéről és a beléptetés rendjéről a hivatal ügyintézői gondoskodnak.
Fenti intézkedések mindannyiunk egészségének védelmében kerülnek bevezetésre,
ezért kérjük Tisztelt Ügyfeleinket ezek betartására.
Köszönetünket fejezzük ki egyben Ügyfeleinknek, hogy az elmúlt időszakban, alkalmazkodva a veszélyhelyzethez, együttműködtek velünk az elektronikus ügyintézésre
való átállásban.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása, a mezőgazdaság védelme érdekében közös célunk,
hogy a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását
megakadályozzuk. A gyomnövények irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása jogszabályban
-is- meghatározott feladat.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §
(1) bekezdés c) pontja alapján a termelő,
illetve a földhasználó köteles a károsítók
ellen védekezni, ha azok más, különösen
a szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált
gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora, leggyakrabban a parlagfű pollenje vált
ki allergiás megbetegedéseket, súlyos vagy
kevésbé súlyos egészségügyi következményekkel, ezért irtásuk különösen fontos!
Azzal szemben, aki fenti kötelezettségeinek
nem tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerül sor. A
bírság összege – a szennyezett terület nagyságának függvényében – 15.000 Ft-tól 5 millió
Ft-ig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén – a bírságon felül - annak költségei is a földhasználót terhelik. A növényvédelmi hatóság a jogszabályok alapján belterületi
ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület
vonatkozásában a járási földhivatal.

Ezen túlmenően szeretném felhívni a Tisztelt
Lakosság figyelmét az önkormányzat közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 14/2014. (VIII.1.) rendeletére,
melynek 17. § (1) bekezdése szerint:
„Az ingatlan használója köteles
gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 m széles területsáv – illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig (de legfeljebb 20,0 m-ig) terjedő
teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről
(különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről, a hulladék-gyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó, illetve elvezető típusú) és műtárgyai tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a
járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú
növények megfelelő nyeséséről.”
Kérem, hogy az egészség, a természet
védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó
és ingatlan-tulajdonos maradéktalanul
tegyen eleget a fenti jogszabályokban
meghatározott kötelezettségének.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Nemzeti Összetartozás Napja 2020
Amikor a Magyarországot katasztrofálisan sújtó 1920 évi Trianoni békeszerződésről esik szó, mindig megjelenik a
legenda, miszerint ez az igazságtalan,
kényszer alatt elfogadott döntés 100 év
után elévül…

Ma itt állunk ennek a centenáriumnak
(2020. június 4.) a kapujában, s már tudjuk,
ez nem így van! Sajnos a döntés visszafordíthatatlannak látszik, mégis a történelmi megemlékezésen túl mind a mai napig
meg van az üzenete számunkra.
Hol is kezdődött ez az egész? Nem is
hinnénk mennyire vissza kell lépnünk a
történelem századaiba, hogy lássuk az
okokat! A történelem vérzivataros időszakai – tatárjárás, török hódoltság – mind elnéptelenítették hazánk területét, miközben
a birtokosoknak folyamatosan szüksége
volt a munkás kézre. Ezért a hatalom egyre
engedte különböző népcsoportok bejövetelét és letelepedését, miközben a nemzetiségi voltukkal vajmi keveset törődött. Ezek
a népek azután jól-rosszul asszimilálódtak
a magyar népességbe, s a XIX. század
első harmadára megjelent a nemzeti öntudat törekvése. Mint más országok, így
Magyarország sem tudta ezt megfelelően
lekezelni, s egyre erősebb lett a nációk önrendelkezési igénye. Az első világháború
elvesztése kitűnő táptalaja volt ezeknek a
szervezkedéseknek, s az ország területén
egyre-másra alakultak a nemzetiségi tanácsok, melyek programjában a háború
előtti cseh, román, délszláv elképzelések
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szerepeltek, amik párosultak az antant ígéreteivel és tökéletesen beleillettek a nagyhatalmak Közép-Európáról szóló terveibe.
Ezek a tervek Magyarország területének
felosztását helyezték kilátásba!
A béketárgyalásokra Franciaországba
kiutazó tárgyalódelegációt kész tények
elé állították, s tulajdonképpen arra sem
volt esélyük, hogy a kialakuló nemzetiségi
államok egyre fokozódó mohóságát ellensúlyozzák, mely már akkora léptékű volt,
hogy komolyan fenyegetett azzal, hogy
Magyarország teljesen megszűnik.
Az állapotot legjobban szemlélteti gróf
Apponyi Albert beszédének egy részlete:
„Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának vis�szautasítása között, úgy tulajdonképpen azt
a kérdést kellene feltennie magának: legyene öngyilkos azért, hogy ne haljon meg”.
Végül 1920 június 4-én 16 óra 30 perckor a szerződés aláírásra került: A 325 411
négyzetkilométer összterületű Magyar Királyság elveszítette területének több mint
kétharmadát, lakosságának több mint a
felét.
A nemzet az első perctől kezdve elutasította a döntést, ami a fellángoló revizionista
törekvéseken keresztül végül egy újabb világválság felé taszította az országot.
Sajnos tapasztalhatjuk, hogy ahogyan
korábban mi sem, úgy egyik utódállam
sem tudott s nem tud a mai napig sem mit
kezdeni a területén élő nemzetiségekkel,
s ezért a lehető legagresszívabb módon
igyekszik azokat saját népességébe olvasztani.
Nekünk itt a 100. évfordulón a dolgunk
az, hogy a megfelelő módon és léptékben
segítsük a nemzeti tudat ápolásában, az
asszimiláció megakadályozásában a kint
rekedt és szülőföldjén megmaradni akaró
magyarságot. Ennek az útnak a megtalálása Trianon üzenete!
Török Csaba

Óvodai hírek – Rendkívüli helyzet az óvodában
„Csend borult az óvodára,
minden játék hallgatag,
mesekönyvünk szép meséi
mit tehetnek? Alszanak.
Nem építünk magas tornyot,
nem ringatunk babákat,
együttlétünk szép emléke,
lengi be a szobákat.
Hiányoztok kicsinyeim,
fiúk, lányok, mindenki,
Nem tudunk most együtt lenni,
gyöngyöt fűzni, színezni.
…”
Március közepén bezárta kapuit a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde. Olyan helyzet
elé kerültünk, és kényszerültünk, melyben még – szerencsére – soha nem voltunk, hiszen az nem a megszokott nyári
pihenés, karbantartás, takarítás ideje.
Félve tekintettünk a jövő elé… Hogyan, milyen formában történjenek a dolgok ezek
után? A napi találkozások a családokkal,
gyermekekkel más formát kezdett ölteni
sokunk fejében.
A Süni csoportban már korábban is bevett gyakorlat volt, hogy nevelési gyakorlati ötleteket, jó tanácsokat osztottunk meg
egymással, hiszen pedagógusként több
olyan fórumhoz jutottunk hozzá, melynek
tartalmai sok esetben lehet segítség egyegy nehézség megoldásában. Úgy gondoltuk, ezt továbbra is folytatjuk, mert egyszerre szakadt rá sok családra az otthoni
munkavégzés, a gyermekek lefoglalása, és
a napi háztartás.
Nem egy esetben tartottunk online fogadóórát, ahol megbeszéltük a nehézségeket, tanácsokat igyekeztünk adni, vagy
egyszerűen csak nyugtattuk, megerősítettük az anyukákat abban, amit csinálnak, az
jó, előnyére válik a gyermeknek.

Mindezek mellett elkezdtük hangsúlyosabban felkutatni azokat a fórumokat,
amelyek egyszerűbb formában adhattak
gyakorlati tanácsokat a fejlesztésre, figyelembe véve, hogy nem minden család rendelkezik otthon kreatív boltot meghaladó
eszközkészlettel. Gondolok itt a finommotorikát fejlesztő száraztészta, és szívószál
fűzésekre, tésztaszűrő behálózására fonalakkal, szemöldök-, és ruhacsipesz, színes
gombok használatára, illetve hogy mennyi
minden készíthető szalvétából és egészségügyi gurigából.
Továbbra is alkalmazkodtunk
a jeles napokhoz!
Március 22-e a Víz napja. Linkek, YouTube
ismeretterjesztő mesék segítségével igyekeztünk közvetíteni a víz, az azzal való takarékoskodás fontosságát, felhasználásának
széles körét, valamint a hozzá kapcsolódó
dalainkat, verseinket, mondókáinkat. Húsvét. A vírus miatt elmaradt a legényavatás,
locsolkodás, tojáskeresés, és gurítás, a hagyományos Húsvéti szöszmötölő. Bízzunk
abban, hogy csak ebben az évben…
Április 22-e, a Föld Napja. Az óvodában
ilyenkor még hangsúlyosabbá vált a környezetvédelem, a szelektív hulladékkezelés, a környezettudatos magatartás. Magocskák csíráztatásával, apró növénykék
gondozásával, és vigyázásával tudatosítottuk a gyermekekben a növekedés feltételeit, és végeztünk ezzel kapcsolatosan
számos kísérletet. A gyakorlatban most ez
szintén segédanyagok továbbításával valósult meg.
Május első vasárnapja az Édesanyák
napja! A meghitt ünnep helyett idén gyermekek képeiből összeállított zenés videóval leptük meg az anyukákat. Amit mi kaptunk cserébe? Örömmel, és meghatódva
néztük a rengeteg kedves képet a gyerkőcök otthoni mindennapjairól, a szülők kedves szavait, hálaszót a továbbított anyago5

kért, a sok-sok „helyzetjelentést” arról, ki
hogyan, és milyen eredményességgel tölti
az otthoni kényszerpihenőt.
Mivel töltjük mi az időt?
Anyagok felkutatásával, melyek az óvodát,
a közös perceket, tevékeny mindennapokat, társakat, élményeket nem helyettesítenek ugyan, de mankót jelenthetnek a napokban. Frissítjük tudásunkat. A helyzetre
való tekintettel még több oldal, fórum jelenik meg, és érhető el számunkra, amelyek
segítik, továbblendítik szakmaiságunkat, új
ötleteket adva, megerősítve.
Van idő feleleveníteni a korábbi továbbképzéseket, szörfözni pszichológiai oldalakon, akár átismételni a hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés gyakorlatát.
Fejlesztjük önmagunkat, tovább gondoljuk, és hasznos anyagokat gyűjtünk a dolgos mindennapok későbbi még eredményesebb megvalósításához. Készülnek a
társasjátékok másolással, laminálással, és
gyűlik a sok szlovák gyermekvers, dal, és
mondóka.
Bízzunk abban, hogy hamarosan ismét
együtt lehetünk! Köszönjük a szülők megértését, türelmét, kitartását. Továbbra is keressenek bennünket bizalommal!
„Távol vagytok, mégis közel,
bár varázslat nincs ebben,
mindannyian együtt vagytok,
idebenn a szívemben.
Belátónak kell most lennünk,
türelmesnek, okosnak,
otthonunk nyújt biztonságot,
ez mindennél fontosabb.
Ha majd újból nyit a világ,
s védelmezőn csalogat,
minden ovist tárt karokkal
és boldogan várok majd.”
(Mentovics Éva: Hiányoztok kicsikéim)
Rohonczi Beáta
óvodapedagógus
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A rendkívüli szünetben megtörtént az online óvodai beíratás, illetve a bölcsődei
felvételi jelentkezésre is online volt lehetőség. A jelentkezők nagy száma miatt
komoly dilemmát okozott a gyermekek
felvétele. Elsősorban a helyi gyermekek
elhelyezésére törekedtünk bölcsődénél
és óvodánál egyaránt. Kíváncsian várjuk,
hogy a rendkívüli helyzetben alkalmazott
online ügyintézés mennyire volt sikeres, illetve mennyire közvetített reális adatokat. A
hosszú rendkívüli szünet miatt nem tervezünk nyári zárva tartást, amennyiben nyithatunk, majd folyamatos munkarendben
tervezzük a működtetést. Az intézményben

a zárva tartás alatt sem állt meg a munka.
Az épület fertőtlenítésében, a kert rendbetételében, virágok ültetésében, gondozásában a technikai dolgozók kiemelkedő
munkát végeztek, melyet ezúton is nagyon
köszönünk. A pedagógusok is odafigyeltek
az ünnepköröknek megfelelő dekorálásra
akkor is, amikor csak üzenni tudtunk az
otthon levőknek. Nagyon megható, szép
gesztusok voltak ezek a karantén alatt, kölcsönösen igyekeztünk egymásban tartani
a lelket dolgozók, szülők és gyermekek
egyaránt. Reményeink szerint hamarosan
megszűnik a járványhelyzet és újra gyermekzsivajtól lesz hangos a bölcsőde és az
óvoda.
Az udvaron is történtek változások, amíg
a gyermekeink távol voltak. Elkészültek a
napvitorlák a homokozók fölé, így az erős

napsütésben is biztonságban, árnyékban
homokozhatnak gyermekeink.
A beruházáshoz Kenéz Szilvia a KOMPAN képviseletében 200.000 Ft + Áfa támogatást nyújtott az intézménynek, melyet
ezúton is nagyon köszönünk! Köszönetünket fejezzük ki a segítőkészségért, korrekt
ügyintézésért Bene Tibor úrnak, aki szintén
a KOMPAN kereskedelmi képviselője.
Köszönjük továbbá Vértesszőlős Önkormányzatának a napvitorlákhoz nyújtott
támogatását, valamint a szülőknek a támogatójegyek megvásárlását, melyből befolyt
összeget szintén a beruházáshoz használtuk fel.
Mindenkinek, kitartást, jó egészséget,
szép nyarat kívánok!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Iskolai hírek

Tájékoztatás szülőknek
Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020.
június 2-15-éig terjedő iskolai időszak feladatairól, lehetőségeiről. Mielőtt azonban
ezt megtennénk, még egyszer szeretnénk
megköszönni a gyerekek és a szülők többségének eddig mutatott kiváló hozzáállását és munkáját a digitális távoktatásban.
Szeretnénk kérni még egy kis kitartást a
tanév végéig, számítunk továbbra is az
együttműködő közös munkára!
Bizonyára mindannyian olvasták, hallották
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős
államtitkár úr közleményét, amiben körvonalazódott a június 2–15-éig tartó időszak
munkarendje. Az iskolánkra vonatkozóan
szeretnénk Önöket erről tájékoztatni.
Fő szabályként a digitális oktatás az
egész iskola számára folytatódik tovább.
Javasolhatunk felzárkóztatást, korrepetálást azon diákjainknak, akik részt vettek a
digitális oktatásban, de felzárkóztatásra
szorulnak valamely tantárgyból, illetve kevéssé vettek részt a digitális oktatásban.
Továbbra is biztosítjuk a felügyeletet
azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét a szülő nem tudja megoldani,
és egyéb felügyeletet pedig nem tudnak
igénybe venni. Azok a gyerekek, akiknek
kérik az ügyeletet, és ebédelni szeretnének, előtte legyenek szívesek ezt jelezni
Erbeszkornné Gyöngyi étkeztetési ügyintézőnél a szokásos telefonszámon, vagy az
iskolai e-mail címen.
A járványügyi szabályzók továbbra is
érvényesek, tehát maximum 10 tanuló tartózkodhat egy tanteremben, egy légtérben,
a fertőtlenítésre, a kézmosásra nagyon
ügyelni kell! Maszkot viselhet a tanuló, de
nem tesszük kötelezővé, mert egy kisgyermek számára elviselhetetlen egész napra ennek a védőeszköznek a használata.
Tanulókon és az iskola dolgozóin kívül
továbbra sem léphet senki az iskola területére!
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Azokat a diákokat és szüleiket külön értesíteni fogjuk, akiknek javasoljuk a felzárkóztató foglalkozást, mert úgy látjuk,
hogy online nem oldható meg a felzárkóztatásuk. Kérjük őket, feltétlenül jelezzenek majd vissza a szaktanárnak,
hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel! Előfordulhat, hogy lesz olyan tanuló, akiket
bizonyos témakörökből beszámolásra
kötelez a szaktanár, abból a célból, hogy
minél reálisabban le lehessen őket zárni.
Ez történhet online módon is, a szaktanár erről értesíti majd önöket a Krétán
keresztül.
Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni,
hogy az év végére tervezett, és a munkatervben szereplő kirándulásokat a járványhelyzet miatt kénytelenek voltunk lemondani.
A nyári felügyeletről és a Tankerület által
tervezett, de jelenleg csak a terv szintjén
létező nyári napközis táborról szóló felmérést az osztályfőnökök közzé tették a Krétában, illetve az osztálycsoportokban is,
aki igénybe kívánta venni ezeket, az jelezte
felénk, mi pedig továbbítottuk az összesített adatokat a fenntartónak.
A bizonyítványok kiosztása kapcsán a
fenntartói iránymutatás alapján, jelenlegi
ismereteink szerint az, hogy kiosztásukra csak feltétlenül indokolt – például végzős diákok – esetben, de a járványügyi és
egészségügyi előírások megtartásával ütemezetten, kiscsoportokban kerülhet sor,
tekintettel arra, hogy egyébként a többi
diák és szülő a KRÉTA felületről elektronikus formában is tájékozódhat év végi
jegyeiről.
Köszönjük pozitív hozzáállásukat és eddigi támogatásukat! További sok türelmet,
kitartást és jó egészséget kívánunk mindannyiunknak!

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Az elmúlt időszakban kialakult járványügyi vészhelyzet kapcsán szinte minden
közösségi tevékenység szünetelt településünkön. A járványügyi intézkedések
enyhítése kapcsán várhatóan (a szigorítások fokozatos feloldásával) újra vis�szatérhet az élet a régen megszokott kerékvágásba.
A Könyvtáros tábort ebben az évben június 15-19-ig tartjuk meg, sok színes programmal. A Mesterkezek Kiállítás augusztus 12-18-ig kerül megrendezésre. Várjuk
az ügyes kezű Vértesszőlősiek, vagy a településhez kötődő alkotók munkáit. Az augusztusra tervezett falunap, az előre nem látott bizonytalan járványügyi helyzetre
való tekintettel ebben az esztendőben elmarad. A hagyományos szüreti felvonulást és bált szeptember 19-én tartjuk meg, ahová minden érdeklődőt szeretettel
várunk. Törekszünk arra, hogy a tavaszi időszakban elmaradt rendezvények nagy
részét, az őszi időszakban megtartsuk.
Németh Ferenc

KEDVES KÖNYVTÁRI TAGOK!
Újra igénybe tudják venni a könyvtári
szolgáltatásunkat. A kölcsönzés a következőképpen fog történni:
1. E-mailben (konyvtar@vertesszolos.hu)
vagy (a könyvtár kapuján elhelyezett postaládába bedobva) papírra felírva kérjük
az igényelt könyvek íróját és címét felírni.
2. A könyveket keddenként délelőtt (10-12
óra között) vagy csütörtökönként délután
(14-18 óra között) házhoz szállítjuk! A hétfő
estig beérkező igényeket kedden délelőtt,
a szerda estig beérkezőket csütörtökön
tudjuk kézbesíteni. 3. Fontos, hogy az
üzenetben legyen benne: saját név (esetleg olvasó szám), lakcím, telefonos elér-

hetőség (mobil vagy vonalas), kiszállítási
időpont megjelölése (kedden délelőtt vagy
csütörtök délután szeretné a kiszállítást,
esetleg órára is leszűkítve).
Kérjük, hogy pontos író nevet és címet írjanak fel. Több könyvet is lehet
kérni, mivel előfordulhat, hogy az igényelt
könyv éppen ki van kölcsönözve és nem
tudjuk Önöknek biztosítani. Ez esetben
amint visszajut hozzánk a könyv, akkor
egy későbbi szállítással eljuttatjuk az
igénylőhöz.
Minden esetben visszajelzünk Önöknek, mikor várható az érkezésünk és azt is
jelezzük, hogy a kért könyvek közül melyek
vannak meg a könyvtárban.

Paxy Éva
és a Vértesszőlősi Általános Iskola
Nevelőtestülete
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Gyereksarok
Fejtsd meg!

1. ÓVODÁNK NEVE 2. SAMU FELFEDEZŐJÉNEK TELJES NEVE
3. KÉTKEREKŰ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ
4. OROSZ ŰRHAJÓS, VÉRTESSZŐLŐSI UTCA NEVE 5. HEGYSÉG
6. MAGYAR KÖLTŐ, VÉRTESSZŐLŐSI UTCA NEVE
7. ISKOLÁNK UTCÁJÁBAN TALÁLHATÓ MŰEMLÉK 8. FALUNK NEVE

Sok szeretettel várunk mindenkit a táborunkba!
Időpont: 2020. június 15–19.

Megfejtés:..............................................................

Színezd ki!

Jelentkezési határidő: 2020.június 8. (hétfő)

Programok:
• túrázás a baji erdészházhoz
• kerékpározás
• almásfüzitői római tábor
• sportnap, társasjátékozás, pólófestés, kézműveskedés
• focimeccs
Ár: 15.000 Ft
(amely tartalmazza a programokhoz a kellékeket, utazási költséget
és a napi egyszeri ebéd árát)
Eső esetén a programok felcserélődhetnek, amelyről a szülőket értesítjük.
Jelentkezni lehet a konyvtar@vertesszolos.hu e-mail címen.
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TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
Közérdekű információk
Mindennapi életünk a COVID-19 vírus
megjelenését követően váratlanul, teljes mértékben kizökkent a megszokott
kerékvágásból. Ez az időszak mindan�nyiunk számára szokatlan, megpróbáltatásokkal, kihívásokkal, sokszor bizonytalanságokkal teli.
Rohanó világunk lelassulni látszik. Többen, de főként az idős korosztály otthon
maradni kényszerül. Figyelemmel kísérjük
a híreket, történéseket, igyekszünk betartani az írott és íratlan szabályokat. A bennünk ébredt gondolatok által sok mindent
átértékelünk. Most fokozottabban figyelünk egymásra, de a megszokottól eltérő
módon, hiszen a járvány meglehetősen
leszűkíti társas kapcsolatainkat, lehetőségeinket.
Segítő tevékenységeinket átgondoltuk,
az előírásoknak megfelelően átszerveztük,
így szolgáltatásainkat – az idősek klubja kivételével – a járvány ideje alatt is biztosítani
tudjuk a rászorulóknak.
1. Szociális étkeztetés
Azon személynek biztosítható, akik
öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű
szociális ellátásban ( vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék,
rokkantsági ellátások, rehabilitációs
ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban , időskorúak járadékában,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, illetve a kezelőorvos véleménye alapján
étkezését betegségéből adódóan nem
képes biztosítani.
Az étkezés térítési díjának megállapítása
szociális alapon történik, jövedelem alapján, sávos rendszerben.
Az ellátás megkezdéséhez szükséges
dokumentumok: személyi igazolvány, lak12

címkártya, TAJ kártya és a 2020. évi nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás
(„zöld” nyugdíjas szelvény).

tatásunkat, mely egy adó-vevő rendszeren
történő jelzés alapján 24 órán keresztül
nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén
az ellátott saját otthonában.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem keressen minket a fentebb említett elérhe-

tőségek valamelyikén! Ellátottainknak köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmukat!
Vigyázzanak magukra, és jó egészséget
kívánok!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

2. Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy – a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást tudunk biztosítani.
Szociális segítés keretében biztosítjuk: a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási
tevékenységben való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítését
Személyi gondozás keretében biztosítjuk: az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a
gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
illetve az orvosi ellátáshoz való hozzájutást
A házi segítségnyújtás díjának megállapítása szociális alapon történik, jövedelem
alapján, sávos rendszerben.
Az ellátás megkezdéséhez szükséges
dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és a 2020. évi nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás
(„zöld” nyugdíjas szelvény).
Az ellátások iránti kérelem benyújtható
az Ady Endre utca 2/D. szám alatti telephelyünkön hétköznapokon 7 és 15 óra között.Telefonon érdeklődhet a (34)379-500as számon. E-mail címünk: vszolos.ik@
gmail.com.
Szeretném figyelmükbe ajánlani jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgál-

Születésnapi köszöntő
Az idősek klubja közösségének nevében sok szeretettel köszöntjük az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő kedves klubtagjainkat!
Többnyire közösen ünnepelünk, egy koccintással, süteménnyel, néhány figyelmes és
kedves szóval, köszöntővel. Lehetőségeink ezt sajnos nem engedték, de mindenkire
szeretettel gondoltunk! Külön szeretnénk köszönteni Muk Lukács bácsit 90. és Kukuda
Jánosnét 80. születésnapja alkalmából! Fogadják szeretettel ezt a szívből jövő versikét!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Valami olyasmit akartunk adni,
Amit nem lehet soha pénzért kapni.
Valamit, ami emlékül marad,
Valamit, ami szívből fakad.
Így hát beleadtunk eleget,
Sok jót, szépet, és a szívünket.
Mert szív nélkül az ajándék,
Csak egy egyszerű jó szándék.
Ezért megírtam e verset,
Beleadtam szívem, lelkem.
Ettől lett ez az ajándék,
Nem csak szimpla jó szándék.
Hanem egy nagyszerű emlék,
Mert ha olvasod, olyan mintha együtt lennénk. …
... Veled együtt ünnepelnék!
Idősek Klubja
dolgozói
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Köszönetnyilvánítás
A koronavírus okozta járvány hirtelen
jött változásokat hozott mindannyiunk
életében, mely azóta is komoly próbára
teszi az emberiséget.
Az idősek klubja elcsendesült, utoljára a
Nőnapot ünnepelhettük felhőtlen jókedvvel.
Akkor nem volt rá lehetőség, de így utólag
is szeretném megköszönni a Hírmondó
hasábjain Stern Józsefnének és Beke Irénkének a saját kezűleg készített nagyon mutatós ajándék virágokat, hogy elkészítették!
Milyen szép nap volt! Sokan voltunk és nagyon jó hangulatban! (Képet mellékelek!)
Hálás köszönet a Jenei Kávéház és Cukrászdának a folyamatos támogatásért! Edit néninek külön köszönet a végtelen türelméért
és rugalmasságáért! Isteni finomak voltak a
torták, mind egy szemig elfogytak!
A hirtelen jött „káoszban” jóleső érzés
volt és erőt adott a mindennapi munkánkhoz, hogy az otthon maradottak (idősek és
kollégák) együttérzéssel, olykor már-már

aggódva gondoltak a szolgálatot teljesítőkre. A karantén első hetében égtek a vonalak, majd fokozatosan alkalmazkodtunk a
változásokhoz.
Vértesszőlősön példaértékű, szinte páratlan összefogásra szeretném felhívni a
figyelmet és hálás köszönetünket kifejezni!
Mikor szinte lehetetlen volt a szájmaszkok
beszerzése, többen is áldozatos munkájukkal, teljesen térítésmentesen segítették
az egészségügyi illetve szociális intézményekben dolgozókat, később pedig a
magánszemélyeket is. Név szerint is szeretném megköszönni ezt a nagylelkű cselekedetet Tóth Katának, Bartalné Takács
Marikának, Kutenics Máriának, Horváth
Imrénének, Federics Lászlónénak és Szabó
Alíznak! Hiszem, hogy az összefogás mindig előre visz és értéket teremt! Mindannyian szívből köszönjük lányok!
Vértesszőlős Önkormányzatának és a Tomasik Kft-nek köszönhetően lehetőségünk
nyílt az udvarunk szépítésére, otthonosab-

bá tételére is. A Tomasik Kft-nek köszönet
a homokozó elbontásáért, és a terület feltöltéséért! Vértesszőlős Önkormányzatának
köszönet a festékekért (nagyon szép lett
a kerítés), a szép virágokért és a fűmagért
is! Kollégáimnak köszönet a fáradhatatlan
munkájukért, kitartásukért! Lapátoltak,
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talicskáztak, csiszoltak és festettek akár
a profik! Bízom benne, hogy hamarosan
„visszatér” az élet és mindent onnan folytathatunk, ahol abbahagytunk! Vigyázzunk
magunkra és egymásra is!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Húsvét után
(Facebook bejegyzés 2020. április 19.
Bevezető kép: hatalmas kórterem, letakart ágyak. Egy olasz tüdőgyógyász
gondolatai az addig több, mint huszonhárom ezer elhunyt emlékére).
„Mind elmennek. Némán, alázattal, amilyen alázatos némaságban, munkával
és áldozattal telt az életük. Elmenőben
van egy teljes nemzedék. Ők azok, akik
az élelemért vívott hajszában a légópincékből olykor kitörve a bőrükön érezték
a háború bűzét, a nélkülözést és a veszteségeket.
Kérges tenyerek, mélyen árkolt arcok
mennek most el, s velük együtt távozik a
gyilkos napon és a metsző hidegben töltött idők emlékezete.
Testek, amelyek egykor atlétatrikóban
és újságpapírcsákóban tonnaszám hordták a törmelékeket, betont kavartak, és
meghajlították a vasat.
Elmenőben a Lambretták, a Cinquecento és Seicento nemzedéke, az első
hűtőszekrényeké, a fekete-fehér tévéké.
Lepedőbe csavarva hagynak el bennünket, mint megannyi Krisztus, ők, a
gazdasági jólét megteremtői, akik életük
és verítékük árán felemelték ezt a nemzetet, és olyan gazdasági jóléttel ajándékoztak meg bennünket, amit büntetlenül
élveztünk hosszú ideig.
Velük együtt távozik most a tapasztalat,
a belátás, a türelem, a rugalmasság, a
tisztelet és ki tudja, hány órányi elfeledett
imádság. Magányosan mennek el, a kezüket senki nem fogja, nem lehelnek utolsó csókot az arcukra.
Mennek a nagyszüleink, országunk
történelmi emlékezete, az emberiség
kulturális öröksége. Itália tartozik nektek
egy KÖSZÖNÖM-mel, 60 millió kedves
gondolattal, amely utolsó utatokon elkísér.”
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Az első húsvétot követően a feltámadott
Megváltó mondotta (szent) Tamás apostolnak: „boldogok, akik nem látnak, és
hisznek”. Az a nemzedék sem Itáliában,
sem másutt, sem nálunk sok mindent
nem látott előre, de hitt rendíthetetlenül.
És a hitéből következően vállalt, és küzdött, és alkotott és teremtett. Igaz, hogy
„magányosan mennek el, a kezüket senki
nem fogja, nem lehelnek utolsó csókot az
arcukra”, – de arcukon a „túlsó partot látó
révülésben” (Áprily) kigyúl a fény, ha suttogva is, de megszólal ajkukon (szent)
Pál apostol szava: „tudom, kinek hittem”.
Amikor a feltámadott Megváltó megjelent (a hitetlen) Tamásnak, és megmutatta neki a kezén és az oldalán a sebek helyét, még valamit mondott is. Bíztatta őt
akkor, és bíztat bennünket ma: „ne légy
hitetlen, hanem hívő”.
Idősektől, a második világháború
poklát megjártak nemzedékétől hallottam sokszor: „mindnyájan megfogadtuk
százszor, ha én egyszer hazamehetek,
minden vasárnap a templomban talál!”
– Reménység szerint hamarosan ismét
megszólalnak a harangok, és a szentmise vagy az istentisztelet mindnyájunkat
minden vasárnap vár… Húsvét után.

Vértesszőlősi református hittantábor
2020. augusztus 10–15. között a Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség ismét megszervezi a napközis református hittantábort, ahová
felekezeti hovatartozás nélkül várjuk a gyerekeket. Még vannak szabad
helyek…
Jelentkezni Bottyán Mária Veronika gondnoknál lehet a 06 30 528 7339
telefonszámon, vagy a vera@szolosgyulekezet.hu e-mail címen.

A múzeum tájékoztatója
Tisztelt Látogatóink!
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye 2020. május 15ével újra megnyitott az egyéni és családos látogatók számára. A bemutatóhely jellegéből adódóan létszámkorlátozás nem lesz, azonban mindenkit kérünk a járványügyi intézkedésekben előirányzott 1,5-2 méteres távolság megtartására.
A látogatóink és munkatársaink egészségének védelmét szolgáló eszközök beszerzése
és a járványügyi szabályoknak megfelelő beléptetés kialakításra került. Kérjük figyeljék a
kihelyezett feliratokat az Önök és munkatársaink egészségének védelmében, ezek betartásával látogassanak minket. Megértésüket köszönjük! Jó egészséget kívánva, szeretettel
várjuk Önöket!

Istentiszteletek látogatása
Újra lehetőség van a szentmisék és a
református istentiszteletek látogatására
Vértesszőlősön is. Azonban a vírustámadás esetleges visszatérése, és mindenféle „lelki vírusok” elleni küzdelem
jegyében egyelőre azt is tervezzük, hogy
a református istentiszteleteket minden
vasárnap délelőtt vagy facebook, vagy
youtube csatornán keresztül is közvetítjük. Ha megszületik a megoldás, híradással leszünk.
Dr. Márkus Mihály
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Polgármesteri Hivatal

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS

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, növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék
– jelinek.gabriella@vertesszolos.hu: kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések)
pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatásai

Hulladékudvarok
– nyitvatartási időpont változások!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk 2020. május 18. napjától a megszokott nyitvatartással megnyitja Dubnikvölgyi, Búzavirág úti és Nyergesújfalui
lakossági hulladékudvarát.
A hulladékudvarokban a hulladékok elhelyezése időpontfoglalás nélkül történik. A hulladékudvarokba való beszállítás
esetén alkalmazott szabályok: Egyidejűleg
csak 1 jármű és max. 2 fő tartózkodhat!
A belépő személyek kötelesek maszkot,
és kesztyűt viselni! Az ügyfelektől papírok18

mányt nem veszünk át, annak csak felmutatása szükséges. Bővebb felvilágosítás a
http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/hulladekudvar/ menüpont alatt található, vagy
kérjük keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat telefonon a 34/600-700-as telefonszámon, vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen.
Személyes ügyfélszolgálati irodáinkban
az ügyfélfogadás a jelen veszélyhelyzetre
való tekintettel határozatlan ideig szünetel.
A megnövekedett szolgáltatási igényre való
tekintettel a várakozási idő meghosszabbodhat! Szíves türelmüket és megértésüket
kérjük! Együttműködésüket köszönjük.

Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2020. augusztus 3-4-én
LOMTALANÍTÁST
végez Vértesszőlős településen az érvényes hulladékszállítási szerződéssel
rendelkező lakossági ügyfelek részére.
Kérjük a járványügyi megfigyelés alatt
álló ingatlanhasználókat, hogy ne helyezzenek ki lomhulladékot közterületre, mind saját, mind közvetlen környezetük, mind társaságunk dolgozói
egészségének megóvása érdekében,
tekintettel a COVID 19 vírus fertőzésterjedésének
megakadályozására!
Karantén alatt álló ingatlanokról származó lomtalanítási hulladékot nem
szállítunk el! Ez esetben javasoljuk a
lomhulladékok következő lomtalanítás időszakában történő kihelyezését
vagy az egészségügyi veszélyhelyzet
feloldását követően a tatabányai hulladékudvarokba történő beszállítását. Köszönjük megértésüket!
2020. augusztus 3.
Valusek Dezső utca, Templom utca, Szabadság telep, Sport utca, József Attila
utca, Vörösmarty Mihály utca, Jókai Mór
utca, Múzeum utca, Kánya utca, Szarvas
utca, Mókus utca, Reiner köz.
2020. augusztus 4.
Gagarin utca, Rákóczi Ferenc utca, Petőfi
Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Akácfa
utca, Rózsa utca, Erdősor utca, Sólyom

utca, Domb utca, Vértes utca, Arany János
utca, Homok utca, Hegyalja utca, Kertalja
utca, Sánc utca, Halastó utca, Baji utca,
Kavics utca, Kispatak utca, Csalogány
utca, Rigó utca, Árpád utca, Rákóczi utca,
Meredek utca
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 m3
lom helyezhető ki.
Nem tartozik
a lomtalanítás anyagai közé
Veszélyes hulladék (pl. akkumulátor,
üveggyapot, festék, hígító), elektronikai
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. június
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya
vár minden olyan érdeklődőt,
aki kedvet érez egy kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
A PRÓBÁK IDEJE:
Óvodás korosztály:
Közösségi Házban kedd 17.30 órától
Iskolás korosztály:
Sportcsarnokban vasárnap 9.00 órától
Érdeklődni:
Pappné Bedei Sarolta
06 30 411 5799-es
telefonszámon vagy a
bedei.sarolta@gmail.com
e-mail címen.
Szeptember hónaptól
várjuk az érdeklődőket.
Várunk szeretettel!

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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