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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2021. január, XXVII. évfolyam, 1. szám

Újév

Az újév a naptári év legelső napja. Világa betegek is felkeltek az ágyból, továbbá
szerte az egyik legünnepeltebb esemény,
ezen a napon tilos volt bármit is kölcsön
a legtöbb országban az új év beköszönvenni, vagy kölcsönadni, és tartózkodtak
tét rendezvényekkel, tűzijátékokkal, bua munkától (mosás, takarítás) és a veszelikkal, családi összejövetelekkel ünneplik.
kedéstől. Aki újévkor korán reggel megÚjév a Gergely-naptárat
mosakodott a kútnál, az
használó nyugati kulegész évben friss volt,
túrkörben január 1-ére,
aki pedig hajnalban ela karácsonyi időszak
sőként húzott vizet a
„Adjon Isten minden jót
nyolcadik napjára esik.
kútból, az szerencsét
Ez új esztendőben:
A más naptárakat haszhozó „aranyvizet” meVegye el mind a nem jót,
náló kultúrák január
rített, amiből a családEz új esztendőben;
1-étől eltérő napokon
tagokat is megitatták.
Mitől félünk, mentsen meg,
ünneplik az újévet; a kíAz újévnek számos
nai újév például februárszerencsehozó jelképe
Amit várunk, legyen meg,
ra vagy márciusra esik,
van, ezek közé tartozik
Ez új esztendőben!”
a zsidó újév szeptem(népköltés) a már említett lencsén
berre vagy októberre, a
túl a négylevelű lóhere,
perzsa újév március 21a lópatkó és a malac.
ére, az iszlám újév 2021Néhol a kéményseprő is
ben pedig augusztusra.
megjelenik.
Magyar népi hagyományok
A magyarság körében újév napjának népies neve kiskarácsony. Ezen a napon régen
szokás volt újévi jókívánságokat mondani
házról házra járva, amiért a háziak kisebb
adományokat adtak a köszöntőknek. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok végzésével,
mivel azt gondolták, hogy ami újév napján
történik az emberrel, vagy amit cselekszik,
az egész évben ismétlődni fog – ezért még

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Újév

Önkormányzati hírek

Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Közösségi Színtér hírei

Közutak, járdák síkosságmentesítése
A képviselő-testület által 2019 novemberében megkötött szerződés alapján a
település kerékpárútjainak és belterületi
útjainak téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási feladatait továbbra is a Tomasik
Kft. látja el. Az intézmények előtti járdák,
parkolók téli karbantartási feladatait az
önkormányzat közvetlenül látja el.
A hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatokat a jogszabályi rendelkezések
alapján 5 centiméter vastagságot elérő
hótakaró esetén kell ellátni. Lehetőségeinkhez mérten törekedni fogunk a zavartalan és biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítására, de megvalósíthatatlan
és nem elvárható, hogy valamennyi útszakasz „fekete aszfalt” tisztaságú legyen.
Fenti feladatok elvégzéséhez kérem a
lakosok segítségét is, hogy lehetőség
szerint ne parkoljanak az úttesten, gépjárműveikkel, egyéb közterületen elhelyezett

tárgyaikkal ne akadályozzák az útkezelő
gépek munkáját.
Felhívom figyelmüket arra, hogy a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 14/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan
használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz – járda hiányában
2,0 méter széles területsáv – illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van az úttestig (de
legfeljebb 20,0 méterig) terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemétés gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről),
hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról.
Az ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének elmulasztásával okozott károkért
polgári jogi felelősséggel tartozik.
Nagy Csaba
polgármester

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A 2021. év januárjára tervezett hagyományos böllérverseny, és böllérbál a korona
vírus járvány okán bevezetett korlátozó intézkedések miatt elmarad. A hagyományt
nem kívánjuk megszakítani, és bízva abban, hogy az ország hamar túl lesz a járvány
okozta megpróbáltatásokon, 2022 évben újra együtt lehetünk településünk legnagyobb rendezvényén. Reméljük, hogy rövidesen elérkezik az az idő, amikor közösen
jókedvvel ott lehetünk a település tervezett nagyobb, és kisebb rendezvényein is.

Tisztelt Érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vértesszőlősi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér, a Közösségi Ház és a Digitális Jólét Program Pont a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel kormányrendelet miatt bizonytalan ideig szünetelteti a szolgáltatásokat. Megértésüket köszönjük! Könyvtári érdeklődés esetén
a fapados könyvtári szolgáltatásunk továbbra is üzemel.

KEDVES KÖNYVTÁRI TAGOK!
November 19-től újra igénybe tudják
venni a könyvtári szolgáltatásunkat.

Tájékoztató a Hírmondó
2021. évi lapzártáinak
időpontjairól
Amennyiben az aktuális havi Hírmondóban hirdetést, cikket szeretnének
megjelentetni, abban az esetben az
alábbi időpontokig beérkezett anyagokat tudjuk a következő számban
megjelentetni:

• 2021. 01. 08.
• 2021. 02. 25.
• 2021. 04. 29.
• 2021. 07. 01.
• 2021. 09. 02
• 2021. 10. 28.
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• 2021. 01. 28.
• 2021. 03. 25.
• 2021. 05. 27.
• 2021. 07. 29.
• 2021. 09. 30.
• 2021. 12. 02.

Hirdessen a Hírmondóban!
Továbbra is várjuk reklámjaikat,
hirdetéseiket a Hírmondó újságba!
Fizetett lakossági, vállalkozási
hirdetés díjszabása:

Méret
A/5
A/6
A/7

Bruttó ár
7.620 Ft
4.570 Ft
3.050 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 jelenttetjük meg.

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

vagy vonalas), kiszállítási időpont megjelölése (kedden délelőtt vagy csütörtökön
délután szeretné a kiszállítást, esetleg órára leszűkítve)
Kérjük, hogy pontos írói neve és címet írjanak fel. Több könyvet is lehet kérni, mivel
előfordulhat, hogy az igényelt könyv éppen
ki van kölcsönözve és nem tudjuk önöknek
biztosítani. Ez esetben amint visszajut hozzánk a könyv, akkor egy későbbi szállítással eljuttatjuk az igénylőhöz.
Minden esetben visszajelzünk önöknek,
hogy mikor várható az érkezésünk és azt
is, hogy a kért könyvek közül melyek vannak meg könyvtárban.
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A Vértesszőlősi Községi
Könyvtár lett az év
települési könyvtára
2020 évben
A József Attila Megyei Könyvtár minden esztendőben odaítéli az Év települési könyvtára címet.
Az elmúlt években végzett tevékenységért, 2020ban a Vértesszőlősi Községi Könyvtárat ítélte a bíráló bizottság méltónak az emlékplakettre. Köszönjük
az elismerést, és köszönjük a könyvtári tagoknak,
hogy a pandémia idején is igénybe vették a „fapados könyvtár” szolgáltatásait. Bízunk benne, hogy
rövidesen ismét a régi, megszokott módon, és nyitvatartás szerint működhetünk.
A művelődési ház és könyvtár dolgozói

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Év vége a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatnál
Önkormányzatunk a kialakult pandémiás helyzet következtében, sajnos nem
tudott úgy dolgozni, ahogy az eddig
megszokott volt. Az általunk tervezett
év végi programok – kirándulás, karácsonyozás, adventi vásár – elmaradtak.
Mi azonban úgy gondoltuk, hogy a helyzettől függetlenül, szeretnénk, ha egy
kicsit másképp is, de dolgozni, örömet
okozni. December elején az iskola hetedikes, szlovák nyelvet tanuló diákjainak
segítségével, karácsonyi díszbe „öltöztettük” a Tájházat. Tisztítószereket, maszkokat, kézfertőtlenítőket vásároltunk a
Tájház, a Művelődési Ház, a könyvtár, az
óvoda és az iskola számára. Anyagi támogatást nyújtottunk a falu karácsonyfájának
díszítéséhez. Az iskolában immár hagyomány, hogy a szlovák nyelvet tanuló diá4

kok – alsósok-felsősök egyaránt – kiránduláson vehetnek részt, melynek úticélja
egy-egy szlovákiai látványosság, történelmi helyszín szokott lenni. 2020 tavaszi,
illetve őszi félévében a kirándulásokat
nem tudtuk megszervezni, ezért új kezde-

ményezésként az iskolásokat meglátogatta a „Szlovák Mikulás”, aki csomagokkal
kedveskedett a gyerekeknek. Ezzel a kis
figyelmességgel köszöntük meg a szlovák nyelvet tanuló diákok által vállalt plusz
munkát, tanulást.

Évzáró „beszélgetés”
December közepén évzáró „beszélgetésen” vettünk részt Tatabányán a Szlovák
Házban, ahol a megyei elnök Szabó Istvánné megköszönte munkánkat, átvettük
a 2021. évi naptárakat, és a megyei szlovák önkormányzat által készíttetett táskákat. Ezeket a táskákat a Vértesszőlősi Szlovák Önkormányzat végül megtöltötte finomságokkal és még karácsony előtt házhoz vitte az érintetteknek.

POKOJNÝ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM ŽELÁ SÍLEŠSKÁ SLOVENSKÁ
NÁRODNOSTNÁ SAMOSPRÁVA!
BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ÉVET KÍVÁN A VÉRTESSZŐLŐSI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT!
Pappné Bedei Sarolta, Csanálosi László, Kutenics Szilvia
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Óvodai, bölcsődei hírek

Óvodaépület energetikai
körszerűsítése

napi búzát ültettek a gyerekek, és a faluban
nagyon népszerű betlehemezés is csak
csoporton belül valósulhatott meg. De elsétálhattak a templom előtti betlehemhez,
és sokat nézegettünk fényképeket, videókat az előző évek ünnepléseiről.

MFP-OEF/2020 • MFP azonosító: 1005378016
Projekt azonosító: 3101918850
Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretén belül Óvodaépület felújítására, melynek során 20.504.623 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt során
napelemes rendszer kerül kiépítésre, jelenleg már folyamatban van az épület klimatizálása, valamint óvodai
eszközök is beszerzésre kerülnek. Az évek óta maximális kihasználtsággal működő
intézmény a pályázati forrásnak köszönhetően még jobb körülmények között tudja
fogadni a falu fejlődésének következtében megnövekedett gyermeklétszámot.
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

Év vége az óvodában
A rendkívüli járványhelyzet miatt a megszokott ünnepek egy kicsit másképp, de
ugyanolyan nagy készülődéssel, ráhangolódással teltek.
Csodálatosan feldíszített intézményünkben, a csoportszobákban kis közösségben ünnepeltünk. Nagyon sok segítséget,
ajándékot, finomságot kaptak a csoportok, melyet ezúton is nagyon köszönünk
a szülőknek, az Idősek Klubjának, támogatóinknak. Nagy Csaba polgármester és
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Dr. Lázár Gabriella jegyző asszony látogatott el a csoportokba édességet hozva a
gyermekek számára, sajnos több vendéget
a járványhelyzet miatt nem fogadhattunk.
Az intézmény dolgozói mindent megtettek
annak érdekében, hogy így is felejthetetlen, boldog legyen ez az időszak a gyermekek életében. Vártuk a Mikulást, de most az
udvarról integetett. Lucázás helyett Luca
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Tavaly első ízben volt karácsonyfa az intézmény előtt, melynek a gyermekek nagyon
örültek. Reggelente mindig megcsodálták
a díszeket, a fényeket az intézmény épületén, melynek felszereléséhez nyújtott segítséget nagyon köszönjük Gila Tibornak.
Ünnepi díszbe öltözött az egész óvoda,
bölcsőde és a gyermekek szíve is megtelt
szeretettel a megszokottól eltérő ünneplés
ellenére is.
Külön köszönöm a családoknak azt a
sok-sok kedves gesztust, amellyel az intézmény dolgozóinak munkáját ismerték
el- nagyon jól esett nekünk a visszajelzés.
A továbbiakban is a családok és a gyermekek érdekében végezzük munkánkat.
A közös együtt gondolkodás, egymásra
figyelés, felelősségteljes viselkedés is hozzájárult ahhoz, hogy a járványhelyzet alatt
is tudtunk működni hosszabb bezárások
nélkül.
Kérem, hogy a jövőben is figyeljünk egymásra, fokozatosan tartsuk be a közegészségügyi szabályokat, hiszen mindannyiunk
érdeke az, hogy az intézmény működőképességét megőrizzük.
8
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Gyereksarok

A csoportokban még összetartóbb lett a
gyermekközösség, figyelmesek egymás
iránt és nagyfokú segítőkészséget tapasztaltunk meg kisebb társaik felé. A bölcsőde
és az óvoda élete is csendesebb, reggelente csak az ajtóban találkozunk a szülőkkel.
A működés nyugodt körülmények között
telik, nem zavarja meg tevékenységeinket
egy-egy bekukkantó szülő, nagyszülő.
A gyermekek számára ez a rendkívüli helyzet már megszokott és elfogadott lett, sok
család viszont nehezen viseli a közvetlen
kapcsolat hiányát. A zárt csoportokban
rengeteg fénykép, felvétel közzétételével
azonban bepillanthatnak a szülők az intézmény életébe, láthatják gyermekeik napi
tevékenységét és lelkiállapotát.
10
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Iskolai hírek

Adventi szerdák az iskolában
Sajnos a járványhelyzet nagyon sok közösségi rendezvényt ellehetetlenített.
Ennek ellenére az iskola pedagógusai
kitalálták, hogyan lehetne a karácsonyi
várakozás időszakát a gyerekek számára meghittebbé tenni.
Így született meg az Adventi szerdák programsorozat ötlete. Decemberben tanáraink
minden szerdán valamilyen meglepetéssel
készültek a diákok számára.
Közös munkálkodás eredményeként
öltött testet az új épület aulájában a betlehemi jászol, a verses köszöntőkkel feldíszített karácsonyfa és az adventi koszorú.
Szent Miklós napján ellátogatott iskolánkba a Mikulás, aki miden gyerek számára
ajándékot hozott. A technika teremben a
gyertyaöntés fortélyaival ismerkedtek meg
a gyerekek. Az osztályok adventi kalendá-

riumokat készítettek, melynek ablakaiban
minden nap meglepetés várta a diákokat.
Természetesen szerepet kaptak a gasztronómiai élmények is: forró tea, kókuszgolyó, mézeskalács biztosította az adventi
hangulatot. Nem maradhatott el a társasjáték sem: különböző logikai feladványok
megoldásával kellett megszerezni a sárkány barlangjának mélyén rejlő kincseket.
Az utolsó tanítási napon a Gyermekszem
Alapítvány „angyalkája” látogatott a tantermekbe, csomagjaiban sok-sok finomságot
találtak a gyerekek…
A visszajelzések alapján a diákok nagyon
pozitívan fogadták a programsorozatot, így
nem lehet akadálya annak, hogy a következő év decemberében ismét megrendezzük
intézményünkben az Adventi szerdákat.
Reméljük, hogy addigra a fenyegető világjárvány is eltűnik a mindennapjainkból…

Vöröskeresztes hírek
A Vértesszőlősi Vöröskereszt Alapszervezete az ősz beálltakor is
„csendben” tevékenykedett.
Az oroszlányi SUEZ gyár által felajánlott tartós élelmiszer csomagokat
juttattuk célba azoknak az embereknek, akik elvesztették
munkahelyüket. Regisztrált
munkanélküliek is jelentkezhettek a felhívásra. Ezzel a
lehetőséggel többen éltek is.
Az iskolás gyermekek számára orvosi maszkokat és egy kis
édességet ajándékoztunk. Az óvodáskorú gyermekeket gyümölcslével
és müzli szelettel leptük meg. Az idő-
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sekről sem feledkeztünk meg, egy kis
karácsonyi meglepetéssel kedveskedtünk nekik. A Segítő Szolgálatnak pedig
szükség szerint egy vérnyomásmérőt
és egy személyi mérleget adományoztunk. A „szokásos” karácsonyi
tartósélelmiszer csomagokokat is elkészítettük, és a védő
nénik, Eszter segítségével
célba is juttattuk a hátrányos
helyzetű családoknak. Szeretnék megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában segítette a munkánkat,
tevékenységünket!
Vértesszőlősi Vöröskereszt
Alapszervezete

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei
Megint eltelt egy év. Ilyenkor a legtöbben összegzik magukban a történteket:
mi volt a jó és mi a rossz. Mérlegelnek
melyikből jutott több.
Nem volt könnyű ez az év, a kialakult vírushelyzet miatt. Sok minden nem valósult
meg, amit szerettünk volna, összejövetelek, köszöntések, különböző programok.
De ahogyan a mondás tartja: minden ros�szban van valami jó is. Még ha úgy érezzük, hogy sokkal kevesebb is; de van.
Lehet kisebb mértékű, de az értéke annál
nagyobb, fontosabb. Hiszen megmutatkozott ebben a nem mindennapi helyzetben mennyire össze tudunk tartani, mit is
jelent a szó: közösség. Gondoljunk csak
vissza akár a maszkok varrásával, a segítő bevásárlásokkal, a megnyugtató mosolyokkal mennyit kaptunk másoktól. Tudjuk,

hogy a világjárvány sok mindent elvett a
megszokott mindennapi életünkből, de
reméljük bizonyos téren sokat kaptunk.
Új ismeretségeket, a régiek megújítását,
barátokat és segítő ismeretleneket. Mi is
nagyon sok kedves szót, őszinte mosolyt
és segítséget kaptunk ahhoz, hogy végig
kitartsunk az év folyamán. S bár nem tudtuk a szeretet ünnepét a hagyományos
módon megünnepelni, sikerült mégis egy
kis meglepetést és szeretetet vinnünk az otthonokba.
Kívánjuk mindenkinek, hogy
egészségben, szeretetben éljék meg az idei esztendőt.
Szolgáltatásaink változatlan
formában vehetők igénybe.
Telefonon: 06-34 379-500
vagy személyesen hétfőtőlpéntekig: 7-15 óráig az Ady
Endre utca 2/d szám alatt.
A szolgálat dolgozói

Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
Békés, boldog új esztendőt kívánok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a 2019. adóévi SZJA 1 százalékával gondolt egyesületünkre, amelyből 47.278 forint bevétel keletkezett a 2020. évben. Továbbá
önkormányzatunk 125.000 forint támogatást nyújtott a tó környezetének fenntartására.
Köszönöm szépen mindenkinek! Bővebb tájékoztató 2021. évre vonatkozóan a weblapra és a februári Hírmondóba kerül!
Anderla Jenő Róbert elnök
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Újévi köszöntő és hírek
a református gyülekezetből

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek –
így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”
(Jeremiás könyve 29. fejezet 11. vers)
Ezzel a bibliai idézettel kívánunk minden
kedves olvasónak békés, boldog, reményteli új esztendőt! Egy nehéz évet a hátunk
mögött hagyva elmondhatjuk, hogy „mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,12). Az év fordulóján jó számot vetni,
átgondolni az elmúlt esztendő eseményeit,
hálát adni örömökért és nehézségekért, és
Istenben bízó szívvel a jövőt az Ő gondviselésére bízni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de ismerjük azt, aki a jövőt a kezében
tartja, akinek jó ígéretei vannak a számunkra, és ezért nem kell félnünk.
Híreink
Advent idején a gyülekezet részt vett a
Magyar Református Szeretetszolgálat
karácsonyi „szeretetdoboz” akciójában,
amelynek keretében tartós élelmiszerekkel megtöltött dobozokkal segíthettünk a
rászoruló családoknak. A vírushelyzet ellenére is szép számmal érkeztek az adományok, több is, mint amennyire számítottunk!
Köszönet mindenkinek az adományaiért.
December közepe óta, országos egyházunk zsinati elnöksége ajánlására, a biztonsági előírásokat betartva újra tarthatunk
14
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személyes részvétellel istentiszteleteket.
A járványhelyzetre tekintettel azonban a
hittanos gyermekek karácsonyi műsorát
előre felvettük videóra és a YouTube csatornánkon osztottuk meg szenteste a közösséggel. Így is nagy örömmel fogadták a
gyülekezeti tagok és rokonok a gyermekek
(23 fő) verseit, énekeit, előadott bibliai jeleneteit, amelyek hittanórán és otthon kerültek rögzítésre. Áldássá vált ebben a szokatlan formában is mindannyiunk számára
a gyermekek lelkes szereplése!
A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleteink élő közvetítése november közepe
óta folyamatosan zajlik. Szeretettel bíztatunk mindenkit, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, így a felkerülő videókról, élő közvetítésekről értesítést is kapnak.
Facebook oldalunkon szintén közzétesszük
vasárnap reggel a linket, amelyen az aznapi
élő istentiszteleti közvetítés elérhető.
Youtube csatornánk neve:
Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség
Facebook oldalunk címe:
www.facebook.com/szolosgyulekezet
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleteinkre személyesen a Gagarin
u. 10-ben, illetve az online térben!
Szabó Beatrix
segédlelkész

2021. január 1-jétől a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős
belterületén az alábbiak szerint valósul
meg. Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét,
hogy a papír, műanyag, fém italos doboz
hulladékok havonta egy időpontban kerülnek elszállításra.
Papír-, műanyaghulladék és fém italos doboz gyűjtése sárga színű zsákban
történik. A karton hulladék kötegelve
is kitehető az ingatlanok elé a szállítás
napján. Minden elszállítást követően 3
db sárga színű zsák kerül kiosztásra.
Amennyiben több szelektív hulladék ke-

letkezik, mint amennyi zsákkal rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, boltban
vásárolható bármilyen színű zsákban kihelyezhető a többlet szelektív hulladék a
sárga zsákok mellé, azok is elszállításra
kerülnek.
A zsákokban üdítős, ásványvizes PET
palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók, fém italos
doboz és újságpapír, prospektus és egyéb
csomagolópapír, valamint kartonpapír helyezhető el.

Szelektív

Fenyőhulladék gyűjtés

2021. január 5.

2021. január 18.

2021. február 8.

2021. január 29.

2021. március 1.
2021. április 12.

Zöldhulladék gyűjtés

2021. május 3.

2021. április 8.

2021. június 11.

2021. május 5.

2021. július 5.

2021. június 3.

2021. augusztus 2.

2021. július 7.

2021. szeptember 2.

2021. augusztus 10.

2021. október 4.

2021. szeptember 7.

2021. november 15.

2021. október 13.

2021. december 6.

2021. november 10.

Felhívás zöldhulladék pótszállításra!
A 2021. január 18-ai fenyőhulladék begyűjtésekor kitehető az ingatlanoknál megmaradt zöldhulladék is. Az eddigiekhez hasonlóan a zöldhulladékot vagy kötegelve,
vagy zsákolva kell kihelyezni!
Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700 telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen érhető el.
Köszönjük együttműködését, tegyünk együtt a tisztább környezetért!

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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Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében
boldog, egészségben és sikerekben gazdag Új Esztendőt kíván:
Nagy Csaba polgármester és Dr. Lázár Gabriella jegyző

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: 379-091/101-es mellék – birtokvédelem, panaszok, növényvédelem,
állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék
– jelinek.gabriella@vertesszolos.hu: pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek, kereskedelmi
ügyek (üzlet, telephely engedélyezések), termőföld kifüggesztések, kutak vízjogi engedélyezése
iránti kérelmek (kutak fennmaradásához, üzemeltetéséhez)
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