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SZÜRETI IDŐSZAK, SZÜRETI SZOKÁSOK
A szüret időpontja a 18-19. században
valamilyen jeles naphoz kötődött Szent
Mihálytól (szept. 29.) Simon-Júdás napjáig (okt. 28.). Az Alföld több vidékén
Szent Mihály-napkor kezdték a szüretet.
A Dunántúl nagy részén és Erdélyben
Terézia (okt. 15.), a Balaton és Kőszeg
vidékén Orsolya (okt. 21.), Tokaj-Hegyalján Simon-Júdás napján (okt. 28.).
A szüret a parasztgazdaságban kölcsönös
segítséggel végzett társasmunka, a városi
szőlő-monokultúrás gazdaságban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt
a földesúri szőlőkben főként robotmunka.
A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a
tulajdonos vendégül látja a szüretelőket
étellel-itallal, a szőlőből, mustból kóstolót
vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek. A szüreti szokások
a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódtak: szüreti koszorú elkészítése; a koszorúvivők leöntése vízzel; az
uraság köszöntése verses rigmusokkal; a
legjobb szedők megajándékozása, pl. kendőkkel; végzéstánc, mulatság. Közvetlen
a szüret után gyakori volt a fiatalság szüreti bállal végződő felvonulása. A menet
vezetői vőfélyek, sáfárok (Tokaj hegyalja),
táncmesterek (Gyöngyös), a céhes világ
és a lakodalom tisztségviselőire utalnak.
A maskurások egyrészt a szőlőművelés

mozzanatait (kötözőasszony, tolvaj, csősz),
másrészt zsánerfigurákat (török, drótostót,
vándorárus, cigány, medvetáncoltató) elevenítettek meg.
A menetben található még keréken forgó
bábu, táncos kerék. A keréken forgó pár
figurája helyenként megtalálható a farsangi, sőt az aratási felvonulásokban is. A két
világháború között nemcsak a bortermő vidékeken rendeztek szüreti felvonulásokat,
bálokat, hanem másutt is. Tiszafüreden
(Heves vármegye) a menet élén lovas legények haladtak, utánuk a bíró, bíróné, a
kisbíró dobbal, majd a szüretelő lányok és
legények, azután a cigányzenészek. Leghátul a jelmezesek kiabáltak a fakanalat
áruló szlovák: „Fakanalat, fakanalat!”, a
drótostót: „Drótozni, drótozni!”, a toll- és
rongykereskedő: „Csontot, rongyot, ruhadarabot!” A felvonulás befejezése után a
résztvevők közös mulatságot rendeztek,
majd többnyire hajnalig táncoltak.
Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 2020. szeptember 1-jei
rendkívüli ülésén hozott döntése
A képviselő-testület a Pátria Faluközösségi Egyesület részére, a Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett, VP6-19.2.1.-94-4-17. kódszámú, „Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása”
című pályázat megvalósításához
a) 4.389.628 Ft vissza nem térítendő (pályázati önrész) és
b) 4.218.512 Ft visszatérítendő támogatást nyújt.
Az Egyesület a pályázaton elnyert támogatásból az önkormányzat tulajdonában lévő, a közösségi ház
udvarában található „Pinceklub” felújítását és bővítését végzi el.

A képviselő-testület 2020. szeptember 4-ei
rendkívüli ülésén hozott döntése
A képviselő-testület az augusztus 12-ei ülésen döntött arról, hogy pályázatot nyújt be „A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” megnevezésű
előirányzat terhére, a Vértesszőlős településen élő szociálisan rászoruló lakosok támogatása céljából.
Jelenlegi döntésével – pályázati hiánypótlást teljesítve – az augusztusi döntését kiegészítette
az alábbi mondattal: „Vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen
ellenszolgáltatást nem kér.”

A képviselő-testület 2020. szeptember 10-ei
ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját, egyben
		 köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak munkájáért.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Általános Iskola 2019/2020. tanévről szóló beszámolóját, egyben
		 köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak munkájáért.
•
		
		
		

Elbírálta az intézményi közétkeztetési szolgáltatás biztosítására kiírt pályázatát. A pályázati eljárás
eredményes volt, a pályázati kiírás feltételei alapján a nyertes cég a Kölyök Kft. (Tatabánya) lett,
aki már évek óta ellátja a helyi intézményekben az étkeztetési feladatokat. A jelenlegi pályázati
kiírás alapján az önkormányzat 5 évre köt szerződést a vállalkozóval.

• Döntött az étkeztetés intézményi térítési díjairól. A térítési díjak minden évben október 1-jével
		 kerülnek felülvizsgálatra és módosításra. A tavalyi díjakhoz képest az idei díjak 12 százalékkal
		 emelkedtek.
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•
		
		
		
		
		

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismét csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pályázatok támogatásához 600.000 Ft
keretösszeget biztosít. A Pénzügyi és Szociális Bizottság új szabályzatot készít elő a pályázatok
elbírálásához.

•

Elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi beszámolóját.

• A Baromállási dűlő területén lévő Duna dűlő (önkormányzati közút) aszfaltozási munkálataira
		 vállalkozási szerződést köt a Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft-vel (Tata). A beruházás költségeinek
		 forrása az önkormányzat által a MFP-ÖTU/2020. pályázaton elnyert támogatás.
•
		
		
		

Támogatja a (Szőlőhegyen lévő) Hosszú dűlői lakossági összefogást, mely során a murvás út
mintegy 110 folyóméternyi szakaszon aszfaltos burkolatot kap. A beruházás költségeinek
(1.900.000 Ft) 50 százalékát az önkormányzat, másik felét pedig az ingatlan-tulajdonosok
biztosítják.

• A koronavírus okozta megbetegedések jelentősen emelkedő esetszámait figyelembe véve
		 visszavonta korábbi döntéseit, s úgy döntött, hogy az idei évben sem a búcsú, sem a szüreti
		 felvonulás nem kerül megrendezésre.
•
		
		
		

A Völgyzugoly Kft. visszalépése miatt visszavonta határozatát, melyben arról döntött, hogy
a Baromállási dűlőben épülő bölcsőde miatti HÉSZ-módosítással kapcsolatos feladatok ellátásra
településtervezési szerződést köt a Kft-vel. Felhatalmazta Nagy Csaba polgármestert új
településtervező céggel történő szerződéskötésre.

A képviselő-testület 2020. szeptember 24-ei
rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•
		
		
		

A jogszabályokban meghatározott eljárások lefolytatását követően elfogadta az M1 autópálya
Tatabánya-Újváros csomópont és Győr (M19 csomópont) közötti szakaszának 2×3 sávosra
bővítése miatti településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítását.

•
		
		
		

A Baromállási dűlő területén létesítendő bölcsőde miatti HÉSZ-módosításra irányuló korábbi
döntését kiegészítette az alábbiakkal: az érintett terület mezőgazdasági övezeti besorolását nem
csak intézményi területté, hanem intézményi és zöldterületté minősíti át. Szükségesnek tartja
továbbá a közelben lévő szennyvíztelep védőtávolságának felülvizsgálatát és törlését.

• Elfogadta a Pénzügyi és Szociális Bizottság által előkészített Bursa Hungarica Önkormányzati
		 Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályzatát. A szabályzat megtekinthető az önkormányzat
		 weboldalán (www.vertesszolos.hu/önkormányzat/pályázatok menüpontban).
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Intézkedési terv módosítása
a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda
és Bölcsődében
Érvényes 2020. október 1-től

Tájékoztató Sportpark létesítéséről
VP6-19.2.1.-94-4-17- Hagyományőrző, kulturális,
civil és sportélet támogatása
Sportpark létesítése Vértesszőlősön című projekt
Projektazonosító: 1975085908
Vértesszőlős Község Önkormányzata a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség közreműködésével, 4,75 millió forint pályázati összegből Sportparkot létesített az iskola udvarán, ahová összesen 9 eszköz lett kihelyezve. A terület zárt helyen található, közúttól távol. Az augusztusi, hivatalos
átadást követően birtokba vehették kicsik és nagyok, a falu lakossága és
minden érdeklődő.

A gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják az eszközöket!
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A 2020/2021. Nevelési évben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA,
RENDEZVÉNYEK
1.1.) Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük,
a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek
vagy pedagógus, aki bármilyen betegség
miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági
házi karantén esetén a járványügyi hatóság
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!
1.2.) 2020. október 1-jétől szülő/kísérő
nem léphet be az intézménybe, csak az
intézményvezető előzetes engedélyével. A
gyermekek intézménybe történő napi első
belépésekor érintésmentes lázmérést vég-

zünk. Amennyiben érkezéskor a gyermek
náthás, köhög, lázas, láthatóan nem egészséges, az intézmény nem biztosítja a napközbeni felügyeletét!
Tünetmentes gyermekeinket a szülőktől való átvételt követően a bejárattól
zsiliprendszer módszerrel a csoportjához kísérik az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek vagy dajkák. Kérjük
a gyermekek pótruházatát hátizsákban
elhelyezni, jellel ellátni az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett!
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket
legkésőbb 8.30 órára hozzák be az óvodába! 8.30 óra után az óvoda főbejáratát zárva
tartjuk, mivel megkezdjük a foglalkozásokat
a csoportokban, valamint a fertőtlenítést.
A késve érkezőkért lehetőségeink függvényében igyekszünk kimenni, kérjük, telefonáljanak, ha csengetés után nem érkezik senki a gyermek átvételére! (Tel.: +36 30 754
7991)
Ebéd után hazajáró gyermekeket a
szülők a bejárati ajtónál vehetik át 12 óra
30 perctől, ebben az időben az épületbe
belépniük nem szabad. A hazabocsájtás
is hasonlóan zajlik, 15 órától rövid időközönként a szülők kérésének megfelelően
adjuk ki a gyermekeket.
1.3.) A csoportosulások megelőzése
érdekében a nevelési év folyamán, mind
az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat
kell betartani:
1.4.) A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül történjen, ezért kérjük
az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők,
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gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas
beszélgetést. Tartsák a 1,5 métereses védőtávolságot, használjanak maszkot!
1.5.) A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos az öltözőkben, mosdókban, hogy elkerülhető legyen a csoportosulás. A gyermekeket kisebb csoportokban
öltöztetjük, vetkőztetjük, illetve küldjük a
mosdóba.
1.6.) Nagy létszámú gyermek, szülő vagy
pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt a járványhelyzet miatt nem szervezünk.
1.7.) A szülők személyes megjelenésével
járó szülői értekezleteket az udvaron, a járványügyi előírások betartása mellett megtartottuk. Ezután kommunikáció a csoportok zárt Facebook/Messenger rendszerén
keresztül zajlik. Az egész intézményre vonatkozó közlemények az intézmény honlapján megtekinthetők. Fogadóórát különösen
indokolt esetben a járványügyi előírások
fokozott betartása mellett tartunk, az intézménybe való belépés maszk, cipővédő és
kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges vezetői engedéllyel.
1.8.) Külső szolgáltatók által nyújtott
programok, rendezvények, foglalkozások a
járványhelyzet miatt bizonytalan ideig szünetelnek.
2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
2.1.) Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyre felhívjuk
minden belépő figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, valamint étkezések előtt
és után minden belépő alaposan mosson
kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek
esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!
2.2.) A gyermekek textiltörölközőjét
hetente/szükség esetén több alkalommal
mossuk, fertőtlenítjük az intézményben!
2.3.) A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoz-
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tatást kapnak. A gyermekeknek meg kell
tanítani az úgynevezett köhögési etikettet:
papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, melyhez
kérjük a szülők együttműködését.
2.4.) A gyermekek otthonról játékot
nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1
db alvós plüss, „nyunyóka”, melynek fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni!
2.5.) A gyermekek ágyneműjét kéthetente, pizsamáját hetente kell hazavinni,
és hét elején kimosva, fertőtlenítve vis�szahozni.
2.6.) A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az
intézmény tisztaságára, a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban,
a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során
kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a
kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek
a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a
padló és a mosható falfelületek vírusölő
hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
2.7.) Maszk és védőkesztyű használata
kötelező a testközeli gondozási folyamatok során!
2.8.) A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse. Zárt térben a
kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint az egyéb helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében
lehetőség szerint nyitva tartjuk. Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét is rendszeresen
fertőtlenítjük.

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
3.1.) Fokozottan ügyelünk az étkezés
helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor
ügyelünk a környezet vírusmentességének
a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel.
3.2.) Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítunk a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
3.3.) Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú
fertőtlenítő mosogatógéppel történő mosogatását, fertőtlenítését, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását, önkiszolgáló
rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi
tapogatásának elkerülését.
3.4.) Az étkeztetést végző személyzet
számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt
fektetünk.
4. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
4.1.) Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik,
és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek,
a hatósági karanténba kerül a részére előírt
karantén időszakára.
4.2.) A gyermek, a távolmaradásával
kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.
5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
5.1.) Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tünetei észleljük, haladéktalanul elkülönítjük,
egyúttal értesítjük a gyermek szüleit, aki köteles az orvosát értesíteni, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
5.2. Az alábbi tünetekkel rendelkező
gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok: • láz
• köhögés • nehézlégzés • hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy
hiánya • kevésbé specifikus tünetek, de
szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.
5.3.) Amennyiben felmerül a COVID-19
fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi
dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll
a gyanú, nekik kötelességük az NNK által
kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4.) A gyermek az óvodába – hasonlóan
más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!
5.5.) Amennyiben egy nevelési-oktatási
intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a óvodán kívüli, digitális munkarend, a
gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg
a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.
5.6.) A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
Törökné Pátrovics Erika
			 intézményvezető
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Óvodai, bölcsődei hírek
Hej, óvoda, óvoda!
De sok gyerek jár oda…
Elindult a 2020-21-es nevelési év. Nagycsoportosainkat augusztus 31-én búcsúztattuk az óvodából, hogy ők már iskolába kerülve helyet adjanak az óvodát
kezdő kicsiknek…
Délelőtt minden gyermeket – kicsit és
nagyot – behívtunk falaink közé, hogy
egy utolsó vidám, együtt töltött délelőttel tegyük emlékezetessé az elválást.
Minden csoportban közös játékokkal,
fényképezéssel, ajándékkal készültek az
óvodapedagógusok a gyerekek, és különösen az elköszönő nagycsoportosok
számára.
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Délután a járványhelyzet biztonsági intézkedései miatt nyílt térben, az udvaron
gyűltünk össze a szülőkkel, gyermekekkel,
hogy a ballagó nagyoktól ünnepélyesen is
búcsút vehessünk. Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető köszönt el az iskolát kezdő gyerekektől és szüleiktől. Az óvónénik
kíséretében a leendő elsősök még utoljára végigjárták az óvodát, a csoportokat.
A tanítónénik az udvaron vártak minket és
átvették tőlünk a gyerekeket, akik megindultak egy új világ – az iskola felé.

Szeptember 1-jétől már vártuk az új kis
óvodásokat. A befogadási folyamatot a
járványhelyzet miatt a szülőkkel egyeztetve felgyorsítottuk, de csak annyira, hogy a
gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt
tartottuk. 129 kisgyermek kezdte meg óvodai mindennapjait nálunk, és elmondhatjuk, hogy az új kicsik rövid idő alatt, komplikáció-mentesen tudtak beilleszkedni a
közösségekbe. Az óvodapedagógusok
kiemelt gonddal törődtek az apróságokkal,
hiszen nekik viszonylag gyorsan kellett alkalmazkodniuk egy új életvitelhez. Nagyon
jó látni a mosolygós kicsiket, cumistól,
mackóstul, ujjat szopizva, óvónéni kezét
szorongatva, de kiegyensúlyozottan, nyugodtan, elfogadón…
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A pandémia miatt az óvoda falain belül is
óvatosabbak vagyunk. A rendeletekben,
ajánlásokban lévő biztonsági előírásokat
betartjuk, és nagyon köszönjük a szülők
türelmét, akik jelen helyzetben támogatnak
bennünket abban, hogy ezeket a szabályokat tartani tudjuk.
Minden rendezvényünk az óvoda falain belül kerül megrendezésre. Nem olyan
nagyszabású programként, mint a korábban megszokottak, de ugyanolyan komolyan készülünk ezekre.
A foglalkozásokat az előírásoknak megfelelően minden óvodapedagógus lehetőleg a szabad levegőn szervezi. A tornaterem nincs használatban jelenleg, hiszen
zárt térnek minősül, így a testnevelés, mozgásfejlesztés az udvaron történik.
Október 1-jétől szigorodnak az egészségügyi előírások és szabályok az óvodákra vonatkozóan is.
Ettől a naptól gyermeket kísérő felnőtt
nem léphet az intézménybe. A gyerekeket
szakaszosan, zsiliprendszerben fogadjuk
és bocsátjuk haza. Érkezéskor hőt is mérünk a gyermekeknél. Felmértük a szülők
érkezési és hazameneteli igényeit. Ennek
elemzésével tudjuk majd kialakítani azt a
rendet, amely remélhetőleg zökkenőmentesen működhet majd. De addig is, amíg
be nem áll a szokásrendszer, minden szülő
türelmét és megértését kérjük és előre is
köszönjük.
A külső szolgáltatások is szünetelnek október 1-jétől, ha feloldó intézkedés történik,
erről mindenkit értesítünk.
Továbbra is mindent megteszünk, hogy
óvodánkban az ide járó kisgyermekek vidámak legyenek, sok örömnek, izgalmas
játéknak, felfedezésnek legyenek részesei.
Bízunk benne, hogy az óvintézkedéseket
betartva, folyamatosan működhetünk, és
valamennyien – szülők, gyermekek, dolgozók – egészségesen vészeljük át ezt az
időszakot!
A Vértesszőlősi Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében:
Tatárné Gőgh Ildikó
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
Nyári vándortáboraink

Július hónapban két vándortáborban is
részt vettünk, 20-20 körüli létszámmal.
Már nagyon vártuk, és izgultunk, hogy a
pandémiás helyzet miatt nehogy elmaradjanak, de szerencsére a megfelelő
óvintézkedések betartásával megvalósulhattak a táborok.
Először az mátrai erdei vándortábor 7 élménydús napja következett. Hosszú és izgalmakkal teli vonatozás után érkeztünk Tar
állomásra. Itt megtekintettük a Dalai láma
által felszentelt Buddha parkot, ezután
bevetettük magunkat az erdő sűrűjébe.
A Mátra gyönyörű bérceit végig gyalogolva jártunk többek között Mátraszentimrén,
Galyatetőn, a sásdi kalandparkban, és
Magyarország legmagasabb pontján, a
Kékes-tetőn. Előre telepített katonai sátrakban aludtunk a civilizációtól teljesen elzárva, érintetlen erdei környezetben. Izgalmas
kalandok, pl.találkozás egy kis rókával,
számháborúk, tábortűz színesítették a napi
túrák után a programot. Kitűnő ellátásban
részesültünk. finom ételekkel. Kipróbáltuk

a nomád életet, hideg vízben, lavorban fürödtünk. Utolsó nap kisvonattal gurultunk
be Gyöngyösre, ahol megtekinthettük a
Mátra Múzeumot.
Másodszor a Cserhát-Börzsöny-Dunakanyar útvonalon át vezető kerékpáros
vándortábort teljesítettük. Már ismerős vonatúton, de kicsit tovább utazva érkeztünk
határfalunkhoz, Somoskőújfaluhoz. Rövid
kerékpáros bemelegítés után, felkapaszkodtunk Somoskő várához, ahonnan gyönyörű kilátás fogadott bennünket. Másnap
rendőri felvezetéssel Salgótarján felé vettük az irányt, végül az Ipolytarnóci Őslényparkba érkeztünk,ahol egy vezetett túrán
megismerkedtünk a hely földtörténeti érdekességeivel. A program további részében
volt gyalogtúra, evezés, Hollókői vár, Nógrádi vár látogatása, Bánki tó, kompozás a
Dunán. Utolsó nap érkeztünk Esztergomba, ahol fürdőzés után a Bazilikát is megtekinthettük. Igazán tartalmas és fárasztó
hetet tölthettünk a kerékpárok nyergében,
összesen 170 kilométert tekerve.
Mátyási Piroska
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Gólyatábor
Idén a Gólyatábort 2020. szeptember 25-27. között rendeztük meg a leendő első osztályosoknak.
Az együtt töltött három napban ismerkedtünk egymással és az iskolával.
A második napon ellátogattunk a falu határában található farmra. Ott Bendegúz bácsi vezetésével bepillantást nyerhettünk a farm életébe, megismerkedhettünk
az ott élő állatokkal. Az otthonról hozott zöldségekkel,
gyümölcsökkel meg is etethettük őket. Nagyon élveztük a kirándulást. Az utolsó együtt töltött napon pedig
elkészítettük osztálytablónkat és megtanultuk kedves
kis versünket, melyet az évnyitón elő is adtunk. Tartalmas, jó hangulatú gólyatábori napokra emlékezhetünk vissza.
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Közös délutánok, biciklitúrák
A második osztály kihasználva az indián
nyarat, egy szerdai délután kerékpártúrát tett Tatára, az Építők parkjába. Minden kisgyerek örült, hogy a tavaszról
elhalasztott bicózásra sor került.
Gondtalanul, minden izmot megmozgatva
érkeztünk Tatára. A játszótéri önfeledt játék
után jólesett a fagyizás. A feltámadó szembe szélben keményen tekerve, fáradtan, de
boldogan értünk vissza az iskolába.
Péntek délután Tóth Péter szüleinek jóvoltából ellátogathattunk lovaikhoz, ahol az
állatetetésen túl birkát is simogathattunk.
Peti apukája „tárlatvezetést” tartott a mezőgazdasági munkagépek birodalmában.
A program végén kis meglepetéssel (süti
és üdítő) kedveskedtek vendéglátóink. Köszönjük nekik ezt a tartalmas délutánt!
A negyedik osztályosok idén is megszervezték a hagyományos őszi kerékpár-

túrájukat. Az évek során jól megedződött,
kiváló állóképességű, fegyelmezett csapat
az iskolától indulva az Által-ér mentén a Tatai tó megkerülése után érkezett az Építők
parkjába. Ott fagyizás és egy órás játszótéri játék következett, majd haza indult a
kis csapat. A gyerekek 18 kilométert teljesítettek, ami ennél a korosztálynál igen szép
eredmény. Köszönjük a szülők támogatását. Kísérők: Krajczárné Száraz Erzsébet,
Iványi Beáta, Komlósy Marianna
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Házhoz jön a múzeumi óra
Iskolánk évek óta kiemelt kapcsolatot ápol a Tatabányai Múzeummal. Mivel az idei járványügyi
korlátozások sajnos nem tették lehetővé, hogy a gyermekekkel utazzunk, így Kovács Éva Zsuzsanna
múzeumpedagógus házhoz hozta
az alsó tagozatosoknak a „Rend
a lelke mindennek” című foglalkozást.
Osztálykeretben a drámapedagógia
eszközeivel játékos formában tudatosítottunk a gyerekekben, hogy az
egyetemes rend, a természet rendje,
környezetünk rendje és saját belső
rendünk hogyan kapcsolódik egymáshoz. A foglalkozás végén a múzeum ajándékaként mindenki kapott
egy foglalkoztató füzetet. A program
költségét az Gyermekszem Alapítvány finanszírozta. Köszönjük a támogatást.

Könyvtármozi
A tanév elején a második és a harmadik osztályosok a „Könyvtármozi” programsorozatnak köszönhetően meghívást kaptunk a községi könyvtárba, ahol
Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei
Könyvtár igazgatója tartott felolvasást
a Boltosmesék című ifjúsági könyvből.
A gyerekek érdeklődve hallgatták az
előadást, melyet interaktív játék és mesenézés is követett.
Iskolánk hatodikos tanulói érdekes
könyvtári programmal kezdhették a tanévet. A József Attila Megyei Könyvtár
egy munkatársa tartott diákjainknak filmvetítéses, játékos könyvtári órát, melyben a gyerekek Arany János: Rege a csodaszarvasról című művét dolgozták fel játékos formában.
Köszönjük községi könyvtárunknak a szervezést! A gyerekek jól érezték magukat a programon, mely a tananyagba is tökéletesen illeszkedett.
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Papírgyűjtés volt az iskolában
Az idei papírgyűjtésen nagyon szép
eredményt ért el az iskola alsó és felső
tagozata egyaránt. A szülők fáradságot
nem kímélő, és odaadó munkájának
eredményeként minden eddiginél több
papír gyűlt össze. Az alsó tagozat ös�szesen 3023 kilogramm papírt gyűjtött, a
felső pedig 2146 kilogrammot. A bevétel
a Diák Önkormányzatot gyarapítja.
Helyezettek alsó tagozat
I. helyezett: 4. osztály 2038 kg
II. helyezett: 2. osztály 518 kg
III. helyezett: 1. osztály 252 kg
IV. helyezett: 3. osztály 215 kg
1.osztály:
I. helyezett: Tamasics Nándor 90 kg
II. helyezett: Kovács Aisa 80 kg
III. helyezett: Lőke András 70 kg
2. osztály:
I. helyezett: Horváth Boglárka 200 kg
II. helyezett: Tamasics Márton 90 kg
III. helyezett: Angyalvári Bianka 78 kg
3. osztály:
I. helyezett: Horváth Marcell 100 kg
II. helyezett: Jenei Marcell 60 kg
III. helyezett: Pammer Áron 38 kg
4. osztály:
I. helyezett: Nagy Luca 565 kg
II. helyezett: Balogh Boglárka 505 kg
III. helyezett: Imre Anna 192 kg

Helyezettek felső tagozat
I. helyezett: 7. osztály 910 kg
II. helyezett: 8. osztály 565 kg
III. helyezett: 5. osztály 427 kg
IV. helyezett: 6. osztály 244 kg
5. osztály:
I. helyezett: Kovács Áron 223 kg
II. helyezett: Ponyori Márk 80 kg
III: helyezett: Nagy Lilla 65 kg
6. osztály:
I. helyezett: Kutenics Vince 96 kg
II. helyezett: Csizmazia Tamás 80 kg
III. helyezett: Szabó Bora 50 kg
7. osztály:
I. helyezett: Kutenics Gábor 270 kg
II. helyezett: Vörös Péter 174 kg
III. helyezett: Szabó Fanni 100 kg
8. osztály:
I. helyezett: Tápai Donald 158 kg
II. helyezett: Albert László 120 kg
Tamás Ivett 120 kg
III. helyezett: Lőke Balázs 70 kg
Segítőink: Bogdán Letti, Skrován Lídia,
Szabó Fanni, Wéber Kinga Panka, Kutenics
Gábor, Vörös Péter, Tápai Donald. Köszönjük! A nyertes osztály jutalma egy torta!
Vörös Péter és Bedei Orsolya saját készítésű feliratozott maszkokkal ajándékozta
meg a 4. osztály tanulóit. Köszönjük!
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TJ ESZI Vértesszőlősi SegítőSzolgálat hírei

Egyszer minden elmúlik…

Névnapokat ünnepeltünk

Hosszú évek jógyakorlatának lett
vége 2020. szeptember 15-én.
Szomorú nap volt ez számunkra.
8 évvel ezelőtt megkerestek minket
a Selector cégtől, hogy elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek és
egy-egy alkalommal 20 ezer forintot adnának az alapítványunknak.
Ehhez az akcióhoz az önkormányzatunkban lelkes és segítő partnerre leltünk.
Intézményünk nem ökoiskola, de
minden lehetőséget megragadunk,
hogy gyerekeinket a fenntarthatóságra neveljük. Gyűjtünk papírt,
kupakot, egyidőben használt olajat és a vasgyűjtésből alakítottuk
ki a tankonyhánkat. Kapóra jött az
elektronikai hulladék gyűjtésének
lehetősége.
Hangsúlyozom: „elektronikai
hulladék, ami a lakossági használatból kivont, elhasználódott,
elektromos árammal működő
berendezések. Heterogén (vegyes) összetételű hulladékok,
sokféle anyagi minőségű alkotóelemből
állnak. Egészséget károsító anyagokat
(főleg fémeket) tartalmaznak, ennél fogva
veszélyes hulladéknak számítanak.” http://
kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladek_abc/
Sok-sok éven át ez beépült a környezetünk fogalomtárába és kisebb gondot csak
a szép számú guberáló okozott, akik talicskán elhordták az idehozott elektronikai
hulladékot. De jutott is és maradt is. Megtanultunk ezzel a jelenséggel együtt élni.
Egészen mostanáig.
Szeptemberben valakik már szemétlerakóként kezelték a gyűjtés helyszínét. Kibelezett, az elektronikai voltától megfosztott
hűtők, hűtőládák, tv-k burkolatának tucatja
sorakozott az udvaron. Ezek már nem szállíthatók el elektronikai hulladékként, aho16

A hagyományainktól eltérő módon köszöntöttük névnapjukat ünneplő kedves klubtagjainkat. Az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel a szabadtéri bográcsozás
mellett tettük le voksainkat. A főzőcsapat
megalakulását követően vidám hangulatban megkezdődött a „munka”. Köszönet
minden segítő kéznek a fáradozásáért, a
pörkölt nagyon finom, házias lett! A pozitív
visszajelzések pedig magukért beszélnek.

Köszönet Vértesszőlős Község Önkormányzatának, hogy mint mindig, most is
biztosította programunk megvalósításához a tárgyi eszközöket. Vendégeinknek
is köszönjük, hogy megtiszteltek minket!
Az ünnepelteknek egy virtuális öleléssel,
valamint Aranyosi Ervin gondolataival kívánunk boldog névnapot és jó egészséget!
Idősek Klubja dolgozói

Aranyosi Ervin
Gyógyító érintés (részlet)
„Az ölelés nélkül mind, mind megbetegszünk,
s minden érintéssel gyógyulhat a testünk.
Nem a kórokozók betegítenek meg,
a betegségekről a bántások tehetnek!
Egyetlen gyógy-szerrel élhetsz sok-sok évig,
ha szeretet kísér életeden végig.
Amikor képes vagy naponta ölelni,
amikor meg tudod önmagadat lelni.
Szeretet, ölelés gyógyítja a lelket,
s annak gyógyulását követi a tested.”
gyan a fél pár gumicsizma, 43-as ballábas
cipőbetét, kartondoboz, a meggazdagodásra oktató cd-k, kávézacc és intimbetét
sem.
Az elektronikai hulladék elszállítása után
romok, szemét és siralmas látvány maradt
vissza, és egy jógyakorlat vége. Az itt maradt szemét veszélyes hulladéknak számított, az elszállítás költsége sokszorosa
az elektronikai hulladékért kapott 20 ezer
forintnak. Azonban köszönet Vida Péternek és az önkormányzatnak, hogy elvitték
a romhalmazt, eltakarították a szemetet,
ezzel együtt sajnos egy parányi álmunk
részét is, hogy élhetőbb világ váljék a bolygónkból. De sajnos nem tudták kitakarítani
az emberi tudatlanságot, hanyagságot és a
nemtörődömséget…
Kornéli Ilona
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Helyi gyűjtők kiállítás
a Vértessszőlősi Közösségi Házban!
2020. október 8-11.
Kedves vértesszőlősiek!
Tudjuk, hogy sokan, sokféle tárgyat gyűjtenek kedvtelésből, legtöbbször saját
szórakotatásukra. Úgy gondoltuk, hogy ezek a gyűjtemények érdemesek arra,
hogy ne csak a lakások eldugott zugaiban legyenek, hanem megmutathassuk
(akár név nélkül is) az érdeklődőknek.
Várjuk mindenki gyűjteményét a Közösségi Házba október 5-7-ig 10-17 óráig.
Érdeklődni a +36 30 578 5116-os telefonszámon,
muvelodesi.haz@gmail.com e-mail címen
vagy a Közösségi Ház facebook oldalán.
(A kiállított tárgyk biztonságágos elhelyezését garantáljuk!)

Vöröskereszt hírei
2020. augusztus 26-án a Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete tisztújító taggyűlést tartott, ahol az elmúlt 4 évmunkájáról is szó esett. Ezek után a tagság új vezetőséget
választott.
Elnök: Tóthné Magdika. Titkár: Ispán Mónika. Vezetőségi
tagok: Sóki Józsefné és Vaskó Magda. Minden megválasztott vezető köszöni a bizalmat. A Vöröskereszt Vértesszőlősi
Alapszervezetének elsődleges célja továbbra is az, hogy a
faluban élő rászoruló embereknek segítséget tudjon nyújtani. A délutánt véradással
folytattuk a Közösségi Házban, ahol 44-en jelentek meg, hogy vérükkel is segítsenek
másokon.Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok önzetlen segítséget és a nagy
létszámú részvételt! Segíts, hogy segíthessünk!
Köszönettel: Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete
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Helyben lakó lelkész Vértesszőlősön
2020. augusztus 1-től kezdődően a
Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke, Steinbach József püspök úr
Vértesszőlősre helyezte Szabó Beatrix
lelkészt, a Pápai Református Teológiai
Akadémia végzett hallgatóját, a Károli
Gáspár Református Egyetem doktorandusz hallgatóját.
Mivel az önálló szolgálatához még egy év
gyakorlatra van szüksége, így dr. Márkus
Mihály lelkész megbízását még egy évre
meghosszabbították. Szabó Beatrix lelkész
beköltözött a Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti
házba.
Ennek
kapcsán
megkértük, hogy
beszéljen önmagáról, iskoláiról, a
lelkészi pályaválasztásáról, eddigi
egyházi szolgálatairól, a további tanulmányi és
vértesszőlősi terveiről.
Budapesten
születtem, Veszprémben
nőttem
fel, ott végeztem
az
iskoláimat.
Gimnázium után két évet Londonban töltöttem, ami sorsfordító élményt jelentett.
Ekkor jutottam hitre, értettem meg, hogy
Isten személyesen szeret engem és Jézus
Krisztus értem is meghalt a kereszten. Otthon szüleim nem gyakorolták a vallást, a
nagymamám volt az, aki elültette a hit magjait a szívemben és megtanított imádkozni.
A főiskola elvégzése után, ahol idegenforgalmi közgazdász diplomát szereztem,
egy nemzetközi keresztyén konferenciaés tanulmányi központban dolgozhattam
és tanulhattam néhány évig Ausztriában.
A szolgálatra való elhívás hosszú folyamat volt, de az otthoni gyülekezetemben,
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Balatonalmádiban erősödött meg bennem,
az ottani lelkészeim hatására. 2012-ben
így kerültem a Pápai Teológiára, ahol először hittanoktatói, majd lelkészi diplomát
szereztem. A gyakorlati évemet Tatán töltöttem, ez idő alatt Vértesszőlősön is szolgáltam, hittanórákat tartottam az általános
iskolában.
2019-ben végeztem a Teológián, utána
Pápára kerültem segédlelkésznek, ahol
óvodalelkészként szolgáltam. Idén augusztustól Steinbach püspök úr Vértesszőlősre
rendelt ki segédlelkésznek. Örülök és hálás
vagyok, hogy ide kerültem, erre a gyönyörű helyre, hiszen
nem volt ismeretlen számomra
a település, és
a
gyülekezettel
is megvolt kapcsolatom, mert a
tavalyi év során
rendszeresen jártam ide szolgálni.
A lelkészi feladatok
mellett
szeptembertől
elkezdtem
teológiai doktori tanulmányaimat is.
Hiszem, a gyülekezeti szolgálat és a tanulmányok jól kiegészítik és megerősítik majd egymást.
Gyülekezeti terveink között szerepel,
hogy az istentiszteleteket online is közvetítsük, ennek technikai megoldásán most
dolgozunk. Később híradással leszünk
ezek beindulásáról. Addig is szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként 10
órakor az istentiszteleteinken a gyülekezeti házban. Személyes beszélgetésre
időpontot egyeztetni a 06-34-792-465
vagy 06-30-514-3367 telefonszámokon
tudunk.

Gyűjtés a vértesszőlősi Betlehemért!
Az elmúlt időszakban ismételten megkerestek azzal
kapcsolatban, 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 idén is érkeznének
még szobrok a kompozícióba. A konkrét építkezés befejezésével, illetve az eddig megérkezett szobrok ráfordításának ismeretében
jól látható a költségoldal is, ahol a rengeteg
önzetlen hozzájárulás (munka és építőanyag)
ellenére bizony elfér még a támogatás! Ezért
továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy
felajánlásaikat megtehessék!

A Pátria a Takarékbank Zrt.
vértesszőlősi
kirendeltségénél fenntartott folyószámláján
alszámlát hozott létre, melyet
a gyűjtés céljából a lakosság
részére megnyitottunk. Az adományokat folyamatosan fogadjuk, hisz a szobrok második fele
csak idén adventre készül el. Az adományokat a következő számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba
projektgazda

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. október 15-én, 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Községi Könyvtárban (Múzeum u. 43.),
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!
(Szájmaszk használata kötelező!)
Kutenics Szilvia elnök
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget!
Szabó Beatrix segédlelkész
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NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 18/E
Tel.: 34/600-700
Tisztelt Ügyfelünk!
Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkező, tartozásmentes lakossági
ügyfelek számára lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
Hulladék fajtája

Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

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

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente
100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása
szükséges!
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Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás előtt
tájékozódjon a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!

Gyereksarok

Hulladékudvarok

A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
lakossági hulladékudvarunk esetén:
Szerda 8.00–15.00-ig, csütörtök 12.00–
18.00, péntek 8.00–15.00 és szombat
8.00–15.00-ig. Hétfő, kedd és ünnepnapokon zárva.
Tatabánya, Búzavirág úti
lakossági hulladékudvar esetén:
Kedd, szerda 12.00–19.00-ig, csütörtök
8.00–18.00-ig, péntek 8.00–15.00-ig és
szombat 8.00–15.00-ig. Hétfő, vasárnap és
ünnepnapokon zárva.
Települések, melyek társaságunknál érvényes lakossági hulladékszállítási és
ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakosai beszállíthatnak: Tatabánya, Almásfüzitő, Baj, Bodmér,
Csabdi, Dunaalmás, Dunaszentmiklós,
Gyermely, Héreg, Kocs, Komárom, Mocsa,
Naszály, Óbarok, Szár, Szárliget, Szomor,
Tardos, Tarján, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős.
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Virágműhely

Szeretettel várok minden kedves vásárlót és érdeklődőt
az ÚJRA MEGNYÍLT Dekor- és Virágműhelyembe!
Az üzletben megtalálhatóak:
• Mindenszenteki koszorúk
széles és különleges választéka
már 790 Ft-tól
• Őszi dekorációk és kopogtatók
• Ajándéktárgyak

Egyedi rendelést
felveszek!

Pogács Krisztina e. v. • Tel.: 06 30 630 6526
2837 Vértesszőlős, Gagarin utca 5/A

ondóban!
Hirdessen a Hámjíraikam
t, hirdetéseiket
Továbbra is várjuk rekl
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.
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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