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Nyári napforduló és Szent Iván éjszakája
Nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb
szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén
a nyári napfordulóig a Nap
delelési helye az égbolton
délről északra halad, utána
pedig északról dél felé kezd
mozogni, és az év leghos�szabb nappalát adja (következésképpen a legrövidebb
éjszakát).
A nyári napforduló az északi
féltekén június 21-én van (esetenként 22én vagy 20-án), a déli féltekén pedig december 21-én (esetenként 22-én). A nyári
napforduló az északi féltekén a csillagászati nyár kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában számos ősi szokás kapcsolódik hozzá, megünneplésének ismét reneszánsza
van. A nyári napfordulókor, június 21-én ünneplik az újpogány wicca vallás nyolc nagy
ünnepének egyikét; a lithát, a tűz ünnepét.
A magyar népi szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához
(éjjeléhez) kötik a nyári napfordulót.
Szent Iván éjszakájának, más néven
nyárközép éjszakájának a június 23-áról
24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek az egyik legpogányabb ünnepnek tartják, de ma Kereszte-

lő János egyházi napjához és Szent Iván
(tehát Keresztelő János) névnapjához kötődik. Szent Iván éjszakáját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június
21-re esik az északi féltekén. Korábban a
csillagászati nyár kezdete valóban június 24-re esett, de a tropikus időszámítási
mód sajátossága és a korábbi naptárreformok következtében szétvált a két ünnep.
A napfordulóhoz világszerte világi és
egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel
ekkor van az év legrövidebb éjszakája és
az emberek számára a fény és a sötétség
váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az
emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
forrás: wikipedia

Polgármesteri, képviselői fogadóórák
A képviselő-testület tagjai a lakossággal
való hatékonyabb együttműködés, a lakossági igények megismerése, a közvetlen
kapcsolat kiépítése céljából úgy döntöttek,
hogy havonta egy alkalommal képviselői
fogadóórát tartanak, az alábbiak szerint:
Nagy Csaba polgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
Török Csaba alpolgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Barta László képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februármárcius hónapokban a hónap 2. csütörtöki
napján 17 és 18 óra között. A fogadóóra
helyszíne: „Farkas Magbolt” (Tatabánya,
Petőfi S. u. 5.). Időpontja: április – szeptember hónapokban a hónap 1. szombati
napján 9-10 óra között.

dr. Pluhár Szilvia képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Kovács Enikő képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Markó Andrea képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Németh Ferenc képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi
Községi Könyvtár (Vértesszőlős, Múzeum
u. 43.). Időpontja: január hónapban a 3.
csütörtöki napon, február-június és szeptember–december hónapokban a hónap 2.
csütörtöki napján 17 és 18 óra között.

Tájékoztató a kutak üzemeltetési
és fennmaradási engedélyével
kapcsolatban
A 2020. évi XXXI. tv. 2020. július 1-jén
hatályba lépő 20.§-a módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
(továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdését, melynek értelmében 2020. 07. 01.
napjától hatályos szabályozás az alábbi:
Mentesül a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki
a Vgtv. módosítását megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérő módon létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023.
december 31-ig kérelmezi.
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a jegyző hatáskörébe tartozik minden olyan új kút létesítési engedélye, valamint a meglévő létesítési engedély
nélkül, vagy engedélytől eltérően készült
kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési eljárása, melyek az alábbi feltételeket együttesen teljesítik:

• a kút vízigénybevétele kevesebb, mint
500 köbméter évente;
• a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel
(nem érint rétegvizet, karsztvizet);
• a kút épülettel, illetve tervezett épülettel rendelkező ingatlanon van;
• a kút házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja;
• a kút nem gazdasági célú vízigényt
szolgál (pl. üzemi állattartás, nem háztartási célú öntözés).
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 hivatalban, ügyfélfogadási időben (hétfőn és
szerdán: 7-12 és 13-16 óra között, pénteken: 7-12 óráig).
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tájékozódjon megújult honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

A fogadóórákra előzetesen jelentkezni kell, legkésőbb a fogadóóra előtti napon 12 óráig a polgármesteri hivatalban Bujdosné Pap Éva ügyintézőnél személyesen, vagy a 34/379-091/101; 06-30/579-3780 telefonszámon.
Nagy Csaba polgármester
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ÓVODAI HÍREK
A rendkívüli helyzet feloldása után újra
megnyitotta kapuit az óvoda és a bölcsőde. Ismét gyermek zsivalytól hangos
az udvar, próbálunk visszatérni a régi
életvitelünkbe.
Az óvodában a szorgalmi időszakot a megszokottaktól eltérően zártuk, elmaradtak a
szülőkkel közösen tartott évzárók, családi
napok, kirándulások. Tettük mindezt családjaink, dolgozóink biztonsága érdekében, mert bár a tilalmakat feloldották, de
a járvány még nem múlt el, jobb az óvatosság. A szülők közül is többen még úgy
gondolják, hogy biztonságosabb, ha otthon tartják gyermekeiket. Megtehetik, a távolmaradási kérelem benyújtását követően
ezt mindenkinek engedélyezzük.
Az ellátást igénybe vevő gyermekek részére már a nyári napirend szerint biztosítjuk a szabadban a változatos tevékenységi
formákat, mozgáslehetőségeket. Lehetőség szerint mindent az udvaron végzünk
az időjárás függvényében.

Nagy siker a gyermekek között a teraszon
elfogyasztott reggeli és ebéd is.
Az udvar karbantartásában Tomi bácsi
van segítségünkre. Szorgos keze nyomán
szépül folyamatosan a kert, mindig ápolt a
fű, és megjavulnak az elromlott eszközeink. Köszönjük szorgalmas munkáját, odafigyelését, türelmét a gyermekek felé.

Az iskolába készülő nagycsoportosokról
sem feledkeztünk meg, mert bár egy kicsit
más ez az év, de szeretnénk méltóképpen
elköszönni tőlük. Terveink szerint az utolsó óvodában tölthető napjukon ünneplünk,
délelőtt a csoporttársakkal, délután a családjukkal közösen. Az időpontról a következő hírmondóban, illetve a szokásos hírcsatornákon tájékoztatjuk a szülőket.
A bölcsődében már a nyár folyamán elkezdjük az újonnan felvett kicsik felkészítését a közösségi életre. Először a családokkal ismerkedünk, 2020. július 27-én 17.00
órára várjuk őket szeretettel egy közös beszélgetésre. A bölcsődekezdéssel kapcsolatos hasznos információkat, tanácsokat
szeretnénk átadni, ezzel is segítve a beilleszkedést.
Az intézmény nyáron folyamatosan üzemel, de a csoportok a létszám függvényében összevontan működnek. Az új nevelési
évben, szeptember 1-jétől bontjuk újra a csoportokat, kezdjük a kicsik beszoktatását.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó kikapcsolódást kívánunk!
					
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Könyvtáros tábor 2020
A hagyományoknak megfelelően ismét
megrendezésre került a könyvtáros tábor, ezúttal június 15-től 19-ig, az új
könyvtárban. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, ennek ellenére nagyon jó
hangulatban telt az idő.
A gyermekek nagyon élvezték, hogy újra
közösségben lehettek. Meglátogattuk az
almásfüzitői Római tábort, és a tatai kerékpártúra sem maradt el. Sajnos az erdei túrát nem tudtuk legyalogolni, mert
az időjárás nem engedte. Volt helyette,

sok sport a műfüves pályán, és sok játék
a könyvtárban. A résztvevők egy irodalmi
foglalkozás keretében beszéltek kedvenc
olvasmányaikról. Pólót is batikolhatott megának mindenki, és a fagyizások is a népszerű programok közé tartoztak. Pénteken
a jókedvbe kis szomorúság is keveredett,
mert vége lett a tábornak, de a „jövőre veletek ugyan itt” szinte minden elköszönésnél
elhangzott. Külön köszönet önkéntes segítőinknek, Harsányi Fanninak, és Balaton
Zsoltnak.
Németh Ferenc

Könyvtár nyitvatartás
Hétfő: ZÁRVA, kedd: 13.00–18.00, szerda: ZÁRVA,
csütörtök: 13.00–18.00, péntek: 11.00–16.00,
szombat–vasárnap: ZÁRVA
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Gyereksarok
Kösd össze a számokat!
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Betűtenger
Keresd meg a szavakat!
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk
a vértesszőlősi alkotókat a
XXVIII. Vértesszőlősi Mesterkezek kiállítására
Kérjük, tisztelje meg munkáival rendezvényünket!
A kiállítási darabokat 2020. augusztus 5-6-7-én 10.00 és 18.00 óra
között várjuk a Közösségi Házba.

A kiállítás megnyitó időpontja 2020. augusztus 12. 17.00 óra
A tárlat 2020. augusztus 12-18-a között lesz látható.
Szíves közreműködését megköszönve,
Németh Ferenc kulturális menedzser
06-30-578-51-16

írmondóban!
Hirdessen a H
lámjaikat, hirdetéseiket
Továbbra is várjuk rek
a Hírmondó újságba!

Fizetett lakossági, vállalkozási hirdetés díjszabása:

A/5 egész oldal: Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal: Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal: Br. 3050 FT
A hirdetések díját A Polgármesteri hivAtAl Pénzügyi ügyintézőjénél kell befizetni,
A szöveget, kéPet A Polg.hivAtAl@vertesszolos.hu e-mAil címre kell elküldeni.
A hirdetés A befizetést követő számbAn jelenik meg.
A jószolgálAti közleményeket ingyenesen jelentetjük meg.
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Közérdekű információ
Tájékoztatom szolgáltatásainkat már
igénybe vevő és leendő ellátottainkat, hogy a törvényi szabályozásokat
betartva és az egészségügyi járványhelyzetet figyelembe véve 2020. június
22-től intézményünk hétköznapokon
7.00–15.00 óra között nyitva tart.
73. § (1) Az 1993. évi III. törvény szerinti,
a fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények
épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma 2020. július 31-éig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám
50 százalékát, valamint a fogyatékos és
az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények az ellátottak
lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást.
Továbbá megkérjük kedves klubtagjainkat és az étkezést igénybevevőket,
hogy eljárási és működési rendünket
betartani szíveskedjenek!
• Kézfertőtlenítő használata minden
belépésnél kötelező, ennek érdekében
fertőtlenítő folyadékadagoló van elhelyezve a bejáratnál.
• Szájmaszk használata épületen belül
kötelező
• Érkezéskor mindenkinek kötelező a
lázmérés, melyet dokumentálni kell (ellátott, dolgozó, hozzátartozó, stb.)

• Lázas, illetve felső légúti betegségben szenvedő ellátott a klubot nem látogathatja.
• Minden ellátott köteles a cipőt benti
papucsra vagy benti cipőre cserélni vagy
cipővédőt használni
• Amikor lehetséges akkor a szabad
levegőn kell a foglalkozásokat megtartani, ügyelve a megfelelő távolság megtartására.
• Az intézmény adottságaihoz mérten
törekedni kell az ellátottak között a 1,5
m távolság megtartására foglalkoztatás
illetve ebédeltetés alatt is
• Az ebéd elvitelét úgy kell megszervezni, hogy az adott helyiségben mindig
egy ember tartózkodjon
• Folyamatosan fertőtleníteni kell az
intézmény területét, kiváltképp a mellékhelységek, kilincsek és gyakran használt
eszközök tekintetében.

• Az engedélyezett létszám 50 százalékánál több ellátott egyszerre nem látogathatja a klub területét.
• Az ellátottak aláírásukkal nyilatkoznak, hogy saját felelősségükre látogatják
az intézményt, és a jelenlegi óvintézkedéseket maradéktalanul elfogadják, és
betartják.
Megértésüket és türelmüket köszönöm! Jó egészséget kívánok!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Tanulni mindig lehet
Egy kedves középkori legendába (vagy
tanmesébe?) öltöztetem a mai gondolataimat. Nevesincs országnak bölcs uralkodóját egy vágtató hírhozó ébresztette
csendes délutáni álmából:
– Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, szörnyű hírt hoztam a déli
tartományból. Két szomszédos faluban,
Áfalván és Béfalván soha nem látott rettenetes kór, soha nem ismert szörnyű betegség ütötte fel a fejét. Még ragályos is lehet.
A két faluban minden polgárnak, férfiaknak,
asszonyoknak, felnőtteknek, gyerekeknek
megbénult a könyöke. Az ujjaik mozognak.
A csuklójuk hajlik. A válluk forog. De a könyöküket nem tudják behajlítani!
A király felkelt a trónjáról, pár percig sétált, majd kettőt tapsolt. Bejött az udvarmester és illendően meghajolt. Őfelsége rendelkezett:
– Holnap kora hajnalban mindegyik faluba induljon el egy-egy királyi szakács, kétkét segítővel! Vigyék a tábori konyhákat
mindkét helyre! Társzekerek kövessék őket
élelemmel, és a legfinomabb borokkal megrakva! Nagy katonai sátrat is vigyenek magukkal! Egy hónapig mindkét falu minden
lakosa a király vendége! Az udvarmester
meghajolt, és kihátrált a trónteremből.
Három nap múlva a legjobb kocsisát hívatta a király:
– Éjfél után, holdfényben indulunk. A két
legjobb ló legyen befogva egy öreg szekérbe. Délre Áfalván, estére Béfalván akarok
lenni álruhában, vándornak öltözve! A lovas
kíséret mindig egy faluval mögöttünk jöjjön!
Áfalva határában ott állt felállítva a nagy
sátor. Messziről érződött a finomnál is finomabb levesek, sültek, sütemények illata.
A király leszállt a szekérről. Fogta a vándorbotját, és lassú léptekkel közeledett a sátor
felé. Üvöltés, ordítozás hangját hozta a szél.
Közelebbről kivehető volt a káromkodás is.
Szidták Istent. Szidták a nyomorult nyavalyát. Szidták a királyt, meg ami és aki csak
az eszükbe jutott.
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Odaérve rettenetes látvány fogadta a „vándort”. Az emberek próbálták hörpölni a levest.
A tányérból igyekeztek kiharapni a sültet vagy a
süteményt. Ott illatoztak a legfinomabb falatok.
A szakács és segítőik rakták eléjük, egyenesen
a tányérukba a finom falatokat. De nem hajlott
a könyökük: nem tudták a szájukhoz emelni
sem a falatot, sem a borospoharat. Ügyet sem
vetettek a vándorra – aki ahogyan jött, szomorú szívvel hamarosan tovább is indult.
A király nehéz szívvel ült vissza a szekérre. Hiába a jó szándék? Hiába a segítség?
– Már esteledett, amikor Béfalva határában
– a célt megpillantva – ismét leszállt a szekérről. Botjára támaszkodva fáradt, öreges
léptekkel indult a sátor felé.
Finomabbnál finomabb levesek, sültek,
sütemények illata. Pohárcsengés: koccintás. Egymást váltották a vidám nóták. A rigmusok, a „csujjogatás” hangjai magasztalták Istent, áldották a királyt. Közelebb érve,
a szélen ülők hangos szóval hívták a vándort: gyere, tarts velünk! Már három napja a
király vendégei vagyunk!
Leült közéjük – máris tették eléje is a tányért, kínálták az egymást követő fogásokat. A poharát tele töltötték, és nem tudva,
kivel koccintanak: Isten áldja a királyt! –
mondták egymás után. A vándor figyelt, és
egyszerre átlátta a helyzetet. Az itt élőknek
is béna volt a könyöke. Nem tudták a szájukhoz emelni sem a kanalat, sem a sültet, sem
a süteményt, sem a boros poharat.
De az asztalnál ülve, kinyújtott, kifeszült könyökkel mindenki a vele szemben
ülőt etette. Mindenki a mellette ülőt itatta.
A második pohár bor után már a „vándor” is
együtt dalolt a többiekkel.
Amikor aztán fölkelt a hold, illően elköszönt, kiballagott az öreg szekérhez, és boldogan hazaindult.
Középiskolás koromban – bő félszázada
– irodalomból „állatmeséket” is tanultunk.
Nem tudom már, hogy melyiknek – az egyiknek ez volt az utolsó mondata: „ki ilyesmit
néha látott, – vonja le a tanulságot…”
dr. Márkus Mihály

Múzeumi hírek
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyének látogatói között sokan vannak, akik több
alkalommal is szívesen visszatérnek
hozzánk. Számukra kínáljuk az alábbi
bérleteket, melyekből két típusút lehet
megvásárolni július 1-jétől.
Családi bérlet Vértesszőlősi lakosok
részére: a kiállítóhely korlátlan látogatására ad lehetőséget nyitva tartási időben
2020. május 15–2020. október 31-ig, 2 fő
felnőtt és 5 fő gyermek részére. A bérlet
ára 2500 forint. Lakcímkártya felmutatásával érvényes.
Családi bérlet nem helyi lakosoknak: a kiállítóhely korlátlan látogatására ad lehetőséget nyitva tartási időben
2020. május 15–2020. október 31-ig, 2 fő
felnőtt és 3 fő gyermek részére. A bérlet

ára 4000 forint. Személyi igazolvány felmutatásával érvényes.
A bérlet mindkét esetben névre szóló
és nem átruházható.
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket,
hogy 2020. augusztus 21-én pénteken
múzeumunk megtartja az ötödik éve
hagyományosan megrendezésre kerülő Samu napot. A belépés ingyenes, a
programok szervezése folyamatban van.
Részleteket a MNM Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye elnevezésű hivatalos Facebook oldalon és a Hírmondó
újság következő számában olvashatnak.
Érdeklődni lehet:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
06-30/448-6076 és 06-20/3765-804
zoltanfizsuzsa@gmail.com
Facebook: MNM Vértesszőlősi
Régészeti Bemutatóhelye
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Hulladékudvar
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk
2020. május 18. napjától a megszokott
nyitvatartással megnyitja Dubnik-völgyi,
Búzavirág úti lakossági hulladékudvarát.
Nyitvatartás
A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett
található Dubnik-völgyi Lakossági hulladékudvarunk esetén: szerda 8.00–12.00 óráig
és szombat 13.00–16.00 óráig. Hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Települések, melyek társaságunknál érvényes lakossági hulladékszállítási és
ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező,
tartozásmentes lakosai beszállíthatnak:
Tatabánya, Baj, Bodmér, Dunaszentmiklós,
Héreg, Kocs, Naszály, Szár, Szárliget, Tarján,
Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős, Csabdi,
Dunaalmás, Óbarok.
Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági
hulladékudvar esetén:
Kedd, szerda, csütörtök, 12.00-től 18.00
óráig, péntek 9.00-től 15.00 óráig és szombat 8.00-tól 14.00 óráig. Hétfő, vasárnap és
ünnepnapokon zárva. Települések, melyek
társaságunknál érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakosai
beszállíthatnak: Tatabánya, Baj, Bodmér,
Dunaszentmiklós, Héreg, Kocs, Naszály,
Szár, Szárliget, Tarján, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna,
Vértesszőlős, Csabdi, Dunaalmás, Óbarok.
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 ügyfelek14
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től papírokmányt 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 meghos�szabbodhat! Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Szelektív hulladékszállítás
Vértesszőlős belterületén
az idei év második felében
Emlékeztető
Papír és műanyag
2020. július 13.
2020. augusztus 17.
2020. szeptember 14.
2020. október 19.
2020. november 12.

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.

2020. július 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 5.

2020. augusztus 4.

2020. december 14.

Zöldhulladék gyűjtés

2020. szeptember 4.
2020. október 5.
2020. november 9.

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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