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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2020. november, XXVI. évfolyam, 9. szám

Mindenszentek
A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november
1-jén tart. A megdicsőült Egyház ünnepe.
A még élők a „küzdő egyházat”, a már meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a „szenvedő
egyházat”, az üdvözültek pedig a „diadalmas egyházat” képviselik. Az ünnep 741-ben,
III. Gergely pápa idején jelent meg először a
megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank
császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet.
A hagyomány szerint, egyetemes ünneppé
IV. Gergely pápa tette. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.
Nem tévesztendő össze a halottak napjával, egyháztanilag a szenvedő Egyház ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon, november 2-án az elhunyt,
de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Szent Odiló
clunyi bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Később a bencés renden kívül
is ünnepnappá vált, és a 14. század elejétől
a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét a
halottak estéjének (halottak vigíliájának) is
nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár
1-2 órán át szólnak a harangok a halottak
emlékezetére.
Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31. a
Halloween ünnep (angolul all hallows' evening = „minden szent estéje”).

Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek
meglátogatják és rendbeteszik elhunyt
hozzátartozóik sírját, virágot visznek és
gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot
jelképezi, a katolikus egyház szertartása
szerint a „temetők nagy keresztjénél, a
mindenki keresztjénél” elimádkozzák a
mindenszentek litániáját, és megáldják az
új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein régebben harangoztattak is a család
halottaiért. Nálunk a sírok virágokkal és
koszorúkkal való feldíszítése a 19. század
elejétől terjedt el német katolikus hatásra.
E szokást nemcsak a katolikusok, hanem
a protestánsok és a nem hívők is átvették.
Mivel a krizantém fehér és színes változatai Mindenszentek és Halottak napja körül
nyílnak, Magyarországon leginkább ez a
virág az, amivel a sírokat díszítik. Az Ipoly
menti falvakban, ha valaki nem tud elmenni a temetőbe az otthon gyújt gyertyát a
halottja tiszteletére. Vannak, akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység előtti
eredetet feltételeznek. Ők azt tartják, hogy
azért gyújtanak lángot a sírokon, hogy a
tévelygő lelkek melegedni tudjanak a gyertyák lángja mellett, illetve, hogy visszataláljanak sírjaikba, és ne nyugtalanítsák az
élőket.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek

Változás a képviselő-testületben

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!

A képviselő-testület 2020. október 15-ei
ülésén hozott döntéseiről
A képviselő-testület:
• Elfogadta Nagy Csaba polgármester tájékoztatását a Tatabányai Többcélú Kistárségi
		 Társulás, valamint a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (mely társulásoknak
		 önkormányzatunk tagja) 2019. évi tevékenységéről.
•
		
		
		
		
		

Módosította a helyi adókról szóló rendeletét. Az egyik módosítás, hogy – a helyi adókról szóló
törvény változása miatt – a reklámtábla, mint adótárgy megszűnt, ezért a helyi adórendeletünkből
törlésre kerül. A másik módosítás a telekadó-mentesség egyes eljárási kérdéseit érinti.
Legfontosabb eleme, hogy a telek beépítésének vállalásával rendeletünk által biztosított
adómentességet az építési engedély megadásától, vagy az építés egyszerű bejelentésétől számított
6 hónapon belül lehet kérni.

• Megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletét. A támogatásról
		 részletesebben a Hírmondó e számában olvashatnak.
•
		
		
		

Döntött a Szőlősi dűlőben (Baromállási dűlő) élők támogatási kérelméről, mely értelmében a
lakók által 900.000 Ft + Áfa értékben vásárolt mart aszfalt terítésének költségét 900.000 Ft +
Áfa összegben biztosítja. Továbbá a lakosok által vásárolt, 35 db ledes lámpatest felszereléséhez
260.000 Ft értékben biztosít segédanyagokat.

• A Meredek utca és Baji utca csatlakozásánál a Meredek utca csapadékvíz elvezetését biztosító
		 áteresz megvalósításáról döntött, melynek költsége 1.296.000 Ft + Áfa.
• A Tatabányai Tankerület megkeresésére döntött arról, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola
		 felvételi körzetén (Vértesszőlős) nem kíván változtatni.
•
		
		
		
		
		

A fennálló járványügyi helyzet miatt módosította munkatervét, melynek értelmében: az október
15-ére, a Baromállási dűlőben tervezett részfalugyűlést nem tartja meg; az október 23-ai ünnepség
a művelődési házban elmarad; a december 10. napjára a művelődési házba tervezett
önkormányzati karácsonyi rendezvény elmarad; a december 19. napjára tervezett falukarácsony
megrendezésére a megszokottól eltérően nem az általános iskolában, hanem a Múzeum utcában,
a könyvtár előtt kerül sor.

Tájékoztatom Önöket, hogy Kovács Enikő önkormányzati képviselő bejelentette képviselői
mandátumáról való lemondását. Döntését a képviselő-testület felé nem indokolta meg.
Képviselői megbízatása 2020. október 20. napjával szűnt meg. A jogszabályok rendelkezései alapján a lemondott képviselő helyére az önkormányzati választáson a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt, azaz Anderla Jenő Róbert lép. A Helyi Választási Bizottság
mandátumot kiosztó határozatának jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül
kell átadni a megbízólevelet a képviselőnek – terveink szerint erre a soron következő, november 12-ei képviselő-testületi ülésen kerülhet sor, ahol az új képviselő leteszi esküjét és
megkezdheti munkáját.
Nagy Csaba polgármester

MAGYAR FALU PROGRAM
Folyamatban lévő pályázatok
2020.
MFP-ÖTU/2019.
Projektazonosító: 3020056987

MFP-KTF/2020
Projektazonosító: 3084200829

Vértesszőlős Község Önkormányzata 2019
őszén pályázott önkormányzati tulajdonú
utak felújítására. 2019 októberében értesültünk róla, hogy 11.031.744 forint összegű támogatást nyertünk, amit a Hegyalja
utca burkolatának javítására fordítottunk.
A munkálatok idén nyáron fejeződtek be.

Vértesszőlős Község Önkormányzata 2020
nyarán pályázott közösségi terek felújítására és foglalkoztatás támogatására. Ezév júliusában pályázatunkat kedvezően bírálták
el és 10.755.607 forint összegű támogatásban részesültünk. A munkálatok a nyáron
meg is kezdődtek. Megújul a Közösségi
Színtér épülete, valamint a támogatásból
sikerül a kulturális munkatárs bérét finanszírozni a következő 12 hónapban.

• A Vértesszőlősi Sport Egyesület kérelmére 674.157 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt
		 a Magyar Labdarúgó Szövetség által megítélt pályázati támogatás önrészének biztosításához,
		 mely során a műfüves pálya karbantartásához szükséges gép kerül beszerzésre.
•

Döntött a Volkswagen Multivan (7HC) típusú gépjármű értékesítéséről, 4.500.000 Ft-os vételáron.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Nagy Csaba polgármester
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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 (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.
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.

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.
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.

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.
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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; 0630/579-3780 telefonszámon.
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztatás szociális célú
tűzifa-támogatás szabályairól
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa beszerzésére, mely során 1.943.100 forint összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert.
A támogatásból 102 erdei köbméter
mennyiségű keménylombos tűzifa beszerzését kell megvalósítanunk.

A Vérteserdővel folytatott tárgyalások
alapján az önkormányzat a tűzifát tőlük
szerzi majd be, várhatóan november első
hetében. A tűzifa ára 16.000 Ft/m3 + Áfa,
a szállítás díja: 2.000 Ft/m3 + Áfa. A támogatói okirat szerint a szállításból eredő
költségeket – ideértve a rászorulókhoz való
eljuttatást is – az önkormányzat biztosítja.
Az önkormányzatot a vásárlással, a tűzifa
önkormányzat telephelyére való szállításával kapcsolatban 388.620 forint saját költség terheli.
Az október 15-ei ülésen elfogadott
rendeletünk alapján a támogatásra
jogosult:
• Vértesszőlős közigazgatási területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott élő természetes személy, aki
• a kérelemben megjelölt, életvitelszerűen otthonának használt ingatlan fűtését
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja, erről kérelmében nyilatkozik, és
• akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó nettó átlagjövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, azaz, 57.000 forintot, vagy

• egyedül élőként a nettó átlagjövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
300 százalékát, azaz 85.500 forintot.
A kérelmek elbírálása során
előnyt élveznek:
• a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy –
tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (különösen a lakásfenntartási támogatásban) részesülők,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A tűzifa-támogatás mértéke háztartásonként az 5 köbméter erdei tűzifa men�nyiséget nem haladhatja meg. Az azonos
háztartásban élő személyek közül csak
egy kérelmező részére állapítható meg
tűzifa-támogatás. A tűzifa-támogatásban
részesülő a tűzifát nem értékesítheti, nem
adhatja át másnak, azt kizárólag a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.
Az eljárás az arra jogosult kérelmére indul. A támogatás iránti kérelem írásban,
a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, az abban meghatározott
dokumentumok csatolásával nyújtható be
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalba, 2020. november 15. napjáig. E határidő jogvesztő. A kérelem-nyomtatvány az
önkormányzat honlapján a Polgármesteri
Hivatal/Ügyintézés/Szociális célú tűzifa támogatás fül alatt letölthető, vagy a polgármesteri hivatalban személyesen átvehető.
A kérelmeket – átruházott hatáskörben Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális
Bizottsága bírálja el, legkésőbb december
10. napjáig.
Nagy Csaba polgármester
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Vértesszőlős község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló
tárgyalásos eljárásban (munkaközi szakasz) a Baromállási dűlőben
tervezett bölcsőde-beruházás miatt, a vértesszőlősi
2003., 2004. és 0196/1 hrsz-ú ingatlanokat érintően
Tisztelt Partnerek!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton
tájékoztatom Önöket, hogy Vértesszőlős
Község Önkormányzata településrendezési
eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával
módosítja fenti beruházással kapcsolatban.
A Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelet alapján – a széles
körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság
biztosítása érdekében – a fenti településrendezési eszközök módosítása során a partnerek tájékoztatása, a partnerek véleménynyilvánítása a partnerségi egyeztetés szabályai
szerinti helyen és módon történik.
Fenti eljárásban partnernek minősül:
a) a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy
ingatlantulajdonnal rendelkező természetes
személyek,
b) a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek,
amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön található és tevékenységük a község
településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe
hozható,
d) a községben székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e) a községben székhellyel rendelkező
vallási közösségek.
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Iskolai hírek

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A jelenlegi járványhelyzetben azonban a
2020. évi LVIII. törvény 165. §-a lehetővé
teszi, hogy a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az
egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja, így lakossági fórum megtartására
nem kerül sor, s a partnerek véleményüket, észrevételeiket kizárólag elektronikus úton tehetik meg.
Tárgyi eljárásban a településrendezési
terveket érintő módosítások tárgya:
A 2003 és 2004 hrsz-ú ingatlanok kertes mezőgazdasági területfelhasználása falusias
lakó területfelhasználásra módosul. A 0196/1
hrsz-ú telek beépítésre szánt különleges hulladékkezelő terület besorolása beépítésre nem
szánt különleges hulladékkezelő terület besorolásra változik. A hulladékkezelő telep védőtávolsága 1000 méterről 200 méterre csökken.
A tervdokumentáció az önkormányzat
honlapján, az „Önkormányzat/Településrendezési eszközök/Helyi építési szabályzat
módosítások/Baromállási dűlő tárgyalásos
eljárás” kezdetű fülek alatt (tájékoztató, alátámasztó munkarész, jóváhagyandó munkarész, térségi szerkezeti terv, szabályozási
terv, településszerkezeti terv) található.
Az észrevételeket és javaslatokat a tervdokumentáció és tájékoztató önkormányzat honlapján történő közzétételétől
(2020.10.26.) számított 15 napon belül,
legkésőbb 2020. november 10. napján,
kizárólag elektronikus úton lehet megtenni a polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre történő megküldéssel.
Nagy Csaba polgármester

Hagyományainkhoz híven október 6-án
az aradi vértanúkra emlékeztünk iskolánkban. Az 5. osztályos tanulók egy
rövid műsort adtak elő, melyben felelevenítették 1849 őszének szomorú eseményeit, amikor kivégezték a szabadságharc 13 magyar tábornokát. A tanulókat
Dombai-Kulcsár Nóra készítette fel.
A rövid megemlékezés után az alsó osztályosok felkeresték az Ady utcában található emlékművet, ahol településünk plébánosára, Fieba Józsefre emlékeztek, aki
a szabadságharc leverése után hosszú

éveket töltött börtönben. A felső tagozatos tanulók akadályversennyel emlékeztek az aradi vértanúkra. A végzős diákok
különböző érdekes feladatokkal készültek erre az alkalomra. A feladatok között
szerepelt zenefelismerés, kötélmászás,
babzsákhajítás és különböző ügyességi
feladatok. Szoros küzdelemben a győzelmet a 7. osztályosok Csillámpónik nevű
csapata szerezte meg, második lett a 6.
osztályosok Almacsutka nevezetű csapata, míg a dobogó legalsó fokára az ötödikesek Sárkánylányok elnevezésű csapata
lépett fel.
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Óvodai és bölcsődei hírek

Elmaradt az Állatok világnapja?
NEM-CSAK MÁSKÉPP, csoportokban kvíz
játékokkal, állatos alakoskodó sportos-dramatikus játékkal.

„Nyár és tél között úgy vándorol
Október, November,
mint a poros országúton
két szomorú ember.”
(Zelk Zoltán: Nyár és tél között)
Míg odakinn borús, esős, vészterhes napok, Samufalván (idebenn) derűs, napsugaras gyermekarcok hirdetik jó itt lenni,
jó együtt lenni. Minden csoportunkban
sikerült olyan légkört teremtenünk, hogy
gyermekeink biztonságban, önfeledten
élhetik óvodás napjaikat. Arról szeretnék
hírt adni mi minden történt e hónapban, hiszen nem kis kreativitásra-rugalmasságra
van szükségünk ahhoz, hogy a járványügyi
előírásokat betartva színes, és élvezetes
tevékenységeket nyújtsunk óvodásaink
számára.
Elmaradt a Szüret?
NEM-CSAK MÁSKÉPP, köszönet Ágikáéknak a szomszédban, hiszen a kerítésre futó
szőlőtől roskadozó tőkékhez jártunk lipemlopom-ot játszani, kóstolgatni, és sokat
énekelgetni.

Elmaradt a Mihály-nap?
NEM-CSAK MÁSKÉPP, idebenn jóféle vásári játékokkal, bütyköléssel, énekléssel,
no meg szülői támogatással. Nagyon szépen köszönjük minden család adományozó segítségét!

Köszönet az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy helyt áll ebben a mindannyiunk számára nehéz helyzetben. Köszönet
a fenntartónak, hogy biztosítja a folyamatos fertőtlenítéshez szükséges anyagokat.
Köszönet a szülőknek, hogy a zsilip-rendszert, a járványügyi előírásokat türelemmel, és kellő fegyelemmel betartják.
DE a LEGNAGYOBB HŐSÖK a GYEREKEK!!! Ahogy reggel álmosan hátizsákkal
a hátukon elbúcsúznak az anyától, ahogy
délután türelmesen várják az értük érkező
szülőt, és amit a szülői szem nem láthat,
ahogyan egymást segítik az öltözőkben.
(„Nem, óvónéni, az a T. kabátja. Jaj! a L.
macija itt ne maradjon!” Nem is tudom, mi
lenne velem-velünk nélkülük!)

Elmarad a közvetlen
szülő-pedagógus kapcsolat?
IGEN, nekünk is fáj, de igyekszünk segíteni, CSAK MÁSKÉPP. És így fogjuk folytatni, míg a járványhelyzet megkívánja. NEM
engedünk veszni semmit, CSAK MÁSKÉPP
tesszük a dolgunk, vigyázunk az egészségükre! Miközben alig várjuk, hogy újból élhessük hagyományinkat, óvodás életünket
ÚGY AHOGY MEGSZOKTUK!

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
dolgozóinak nevében,
Zsidek Judit
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Közösségi Ház hírei

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Kosárfonás
Köztudott, hogy klubtagjaink már nagyon régóta adományoznak saját kézzel
készített kötött illetve horgolt ruhaneműket, játékokat, takarókat, párnákat intézmények és rászoruló családok részére.
E népi hagyomány mellett egy új, más jellegű
tevékenység is felkeltette érdeklődésünket.
Stern Józsefné segítségével és vezetésével
kipróbálhattuk és elsajátíthattuk a kosárfonás alapjait továbbá ízelítőt kaptunk a kosárfonás széles repertoárjából. Mindenki lelkesen, érdeklődve kezdett neki a munkának.
A foglalkozás végére többen saját kosárkával
büszkélkedhettek és elkészültek a klubot díszítő őszi asztalidíszek is. Dicséretet érdemel
minden egyes ügyes, szorgos kéz!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a foglalkozásokra, hogy elsajátíthassuk
ennek a szép népi hagyománynak a csínját-bínját! Köszönet Verának a sok-sok türelemért, a ránk szánt időért, a tanításért és
a kellemes hangulatért! Az érdeklődőknek
jó munkát és egyben jó kikapcsolódást is
kívánunk a közös kosárfonáshoz!
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Működési rend
Továbbá megkérjük kedves klubtagjainkat és az étkezést igénybe vevőket,
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 méter 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 létszámnak az 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 köszönjük!
A szolgálat dolgozói

Ásványkiállítás a Közösségi Házban
Az ásványok csodálatos világába engedett betekintést a 2020. szeptember 25-én, a Közösségi
Ház nagytermében megrendezett kiállítás. Megnyitó helyett, érdekes előadást hallhattak a résztvevők az ásványok kialakulásának körülményeiről,
kialakulásuk okairól. A különböző színpompás ásványok, féldrágakövek mellett, fosszíliákat is megtekinthettek az érdeklődők. A kiállítók apró
ásványokból készített
ajándéktárgyakat is kínáltak az érdeklődőknek. Az érdeklődésre tekintettel, a kiállítást a jövő esztendőben is meg kívánjuk rendezni, hosszabb nyitvatartási idővel.

Vértesszőlősi gyűjtők kincseit láthatták
az érdeklődők a Közösségi Házban
Sokaknak kedves elfoglaltsága a tárgyak
gyűjtése. Néhányan már gyermekkoruk óta
hódolnak e szenvedélynek, mások felnőtt
fejjel kezdenek hozzá a számukra kedves
tárgyak gyűjtéséhez. Ezek kötődhetnek akár
utazáshoz, munkához vagy meghökkentő érdeklődésekhez. Ennek bemutatására
vállalkozott a Közösségi ház, most első alkalommal, 2020. október 8. és 11. között.
A kiállításra behozott gyűjtemények nagyon
változatos képet mutattak. A régi rádiókészülékektől kezdve az autóbuszmaketteken át, a
szénbányászathoz kötődő emlékeket, illetve
komoly korsó és Harley Davidson gyűjteményt is láthattak az érdeklődők. A több mint
száz féltve őrzött tárgy ízelítőt adott arról,
hogy a vértesszőlősi embereknek, mennyire
széles az érdeklődési körük. Meggyőződésünk, hogy a most bemutatott gyűjteményeken kívül számos érdekes kincs lapul a lakásokban. Reméljük, jövőre ezek is láthatóvá
válnak mindannyiunk számára.
Köszönjük szépen a felajánlott tárgyakat!
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat közmeghallgatást tartott
Önkormányzatunk (Pappné Bedei Sarolta, Csanálosi László, Kutenics Szilvia)
az idei évben is szlovák jellegének megfelelően vállalt és valósított meg feladatokat.
Célunk az óvodai és iskolai oktatás támogatása, népszerűsítése – bekapcsolódás
a falusi programokba – hagyományőrző
programjainak szervezése – együttműködés a civil szervezetekkel, községünk
önkormányzatával, segítő dolgozóival – a
Tájház élővé tétele, működésének segítése – fiatalok bevonása a közéletbe – régiós
programok szervezése – testvérkapcsolat
ápolása – hagyományőrzés.
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat „életében” változás történt
a 2019. évi októberi választáson. Az előző
önkormányzati elnök, Krajczárné Száraz
Erzsébet és az egyik önkormányzati tag,
Szabó Mária nem indult a választáson,
így új testület állt fel. Az új tagok: Pappné
Bedei Sarolta, elnökhelyettes, Csanálosi
László tag, és Kutenics Szilvia elnök.
2019. november 11-én megtörtént a
leköszönő elnök és az új elnök között a
munkakör átadása. A leköszönő elnök tájékoztatta az új elnököt a még előttük álló
programokról, az önkormányzat anyagi
helyzetéről, valamint átadta az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket.
Az új testület folytatni kívánja az „elődei”
által megkezdett munkát, az általuk támogatott rendezvényeket ezután is támogatásban fogja részesíteni.
2019 októberétől nagyobb rendezvényeink voltak: részt vettünk Dorogon az
advent első vasárnapján megrendezésre
kerülő karácsonyi programon, szlovák karácsonyt tartottunk a Közösségi Házban,
támogatásban részesítettük a Samufalvi
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Óvoda és Bölcsődét, Udvardra látogattunk, az ott működő nyugdíjas klub meghívására, megtartottunk tollfosztó rendezvényünket.
Életünket 2020. márciusától a COVID-19
vírus határozza meg, amely rányomta bélyegét a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat munkájára is!
Ennek következtében sajnos, számos általunk tervezett program nem került megvalósításra: Húsvétoló rendezvényünk, a
Tájházak napja, országos rendezvény Bánkon, őszi jutalomkirándulás Szlovákiába,
az iskola tanulói számára, szlovák-hét az
iskolában.
A Tájház „felvirágoztatására” azonban
vásároltunk virágokat, virágföldet, illetve
a ház rendbetételéhez tisztítószereket vettünk. A takarítási munka során az egész
ház rendbetétele megvalósult. A munkában az Aszúszemek táncegyüttes, valamint a VSZNÖ tagjai vettek részt. Külön
köszönetet szeretnék mondani Kutenics
Máriának és Krajczárné Száraz Erzsébetnek, az általuk végzett munkáért!
A járvány következtében kialakult helyzet miatt, sokat dolgoztunk online, emailen keresztül. Adatot szolgáltattunk az Országos Szlovák Önkormányzat számára a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatról, a Tájházról, értékeinkről.
A jövő évi megyei szlovák naptárban látható lesz a Tájházunkban kiállított bölcsőről és babakocsiról készült fénykép.
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázati forrásból valósította
meg a települést bemutató imázsfilmet,
melyet a Tatai Televízió készített el, emellett pedig elkészült a Vértesszőlős múltja
és jelene című kiadvány, ami elérhető szlovák és magyar nyelven is, összesen 11 ezer
nyomtatott példányban.

Bízunk benne, hogy a 2020-as év végére
tervezett programjaink megvalósulhatnak,
valamint a 2021-es évben már lehetőségünk
lesz programok szervezésére, helyi hagyományőrző munkánk folytatására, Tájházunk
élővé tételére, kirándulások szervezésére
mind a gyerekek, mind a felnőttek részére.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal segítették a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot!
Kutenics Szilvia
elnök

Térzene a Jenei Kávéház udvarán

2020. október 16-án, a Vértes Expressz zenekar tagjai, Csanálosi László vezetésével,
szlovák és magyar dalokkal szórakoztatták a jelenlévőket a Jenei Kávéház udvarán.
A borongós idő ellenére sokan megtisztelték jelenlétükkel a programot, vendégeink között köszönthettük Szabó Istvánnét is, a Megyei Szlovák Önkormányzat elnökét. Köszönjük Jenei Ferencnének a finom süteményeket és a meleg teát.
Kutenics Szilvia
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Hulladékudvarok

Könyvtár hírei

Ingyenesen kipróbálható 3D nyomtató
érkezik a Községi Könyvtárunkba
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Vértes�szőlősi Községi Könyvtárba 2020. november 4-6 között,
ahol ingyenesen megtekinthető és kipróbálható egy 3D
nyomtató. Az eszköz a Digitális Jólét Program keretén
belül kerül az intézményhez erre a néhány napra.

Tisztelt Ügyfelünk!

Református Egyházközség hírei

Református istentiszteletek közvetítése
A tavaszi karantén alatt, amikor a templomok ajtaja is bezáródott és nem lehetett
istentiszteleteket tartani, az egyházközségek is rákényszerültek arra, hogy az online
térbe költöztessék az összejöveteleiket. Ez a helyzet nagy kihívás elé
állította a gyülekezeteket, sok
helyen hiányoztak a technikai,
anyagi és szakmai feltételei a
közvetítéseknek. Ugyanakkor
ahol sikerült megoldani az istentiszteletek közvetítését, örömmel tapasztalták, hogy Isten Igéje
nincs karanténba zárva, és az internet
segítségével olyan kapuk nyíltak meg az
evangélium, vagyis az örömhír terjesztésére, amilyet eddig még nem tapasztaltak.
Sokkal több embert lehetett így elérni, mint
ahányan egy vasárnapon rendszeresen elmentek a templomba. Sokszororása nőtt
így az istentiszteleten résztvevők száma.
Voltak olyanok is, akik például az Egyesült
Államokból követték az istentiszteleteket
és az egyéb bejelentkezéseket. Megéltük
tehát a rosszban az áldást is.
Egyelőre szabadon tarthatunk istentiszteleteket, a szükséges járványügyi szabályok betartása mellett. Azt azonban nem
tudhatjuk, hogy mi lesz az elkövetkező
hónapokban, ezért is gondoltunk arra,
hogy megpróbáljuk Vértesszőlősön is az
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NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 18/E
Tel.: 34/600-700

istentiszteletek közvetítését. Az élő adás
feltételei még nem adottak, de felvételről
közzétesszük az istentiszteleteket a gyülekezet Facebook oldalán. Ezáltal, akik
valamilyen okból nem tudnak eljönni
vasárnap az istentiszteletre, vagy
csak kíváncsiak, hogyan zajlik
egy református istentisztelet,
nyugodtan megnézhetik azt az
interneten. Szeretettel látjuk az
érdeklődőket az online térben
is!
Gyülekezetünk Facebook
oldalának elérhetősége:
www.facebook.com/szolosgyulekezet
Istentiszteletek:
Minden vasárnap 10 órakor a Gagarin u.
10. szám alatti gyülekezeti házban
Kiemelt alkalmaink:
Október 31. szombat, 16 óra – reformációi emlékistentisztelet. November 1. vasárnap, 10 óra – úrvacsorás istentisztelet

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!

Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás előtt
tájékozódjon a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!
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.

A november 1-jei délutáni temetői megemlékezés a járványhelyzetre tekintettel
elmarad!
Szabó Beatrix
segédlelkész
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Vértesszőlős Község Önkormányzata sportolási lehetőséget biztosít,
magánszemélyek, cégek részére díjazás ellenében a vértesszőlősi fedett,
fűtött műfüves pályán. Időpontok még korlátozott számban igényelhetők.
Érdeklődni lehet: Kovács Csaba 06/30 7373883, illetve
a kovacs.csaba1961@gmail.com elérhetőségeken.

Műfüves labdarúgó torna a VSE szervezésében
(versenykiírás)

1. A torna időpontja: 2020. november 7.
2. A torna résztvevői: Azok a csapatok, akik, 2020. november 4-ig neveznek.
3. Az esemény, akkor kerül megrendezésre, ha legalább 6 csapat nevez.
		 A rendező 12 csapatban maximalizálja a csapatok létszámát, a nevezések leadásának
		 sorrendjében.
4. Egy csapatban 5+1 játékos szerepelhet, a cserék száma korlátlan.
5. A torna lebonyolítása csoport és helyosztó mérkőzésekkel kerül megrendezésre.
6. Helyszín: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 35. Fedett műfüves pálya (20×40).
7. A mérkőzéseken teremcipő vagy műfüves cipő használata kötelező.
8. Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat.
9. Díjazás: az első helyezett kupa díjazásban részesül.
10 . Nevezés: kovacs.csaba1961@gmail.com, illetve a 06 30 737 3883 telefonszámon,
		 2020. november 4-ig.
11. A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
12. Az értéktárgyak elvesztéséért a rendező felelősséget nem vállal.

Jó sportolást kívánunk!
Vértesszőlősi Sportegyesület

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1100 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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