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Emlékezzünk!
Nemzeti ünnepünk: március 15.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, illetve a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon
osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Az 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az
alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa
számos városában forradalmak törtek ki.

Ez kedvező körülményeket teremtett
ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.
A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság
1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt
a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.
Először azonban 1927-ben nyilvánították
hivatalosan is Nemzeti Ünneppé.
1848-ban ezen a napon nyomtatták a
magyar sajtó első szabad termékeit, a
Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990
óta ez a napot a magyar
sajtó napjaként is ünnepeljük.
Minden év március 15-én
a megemlékezők kokárdát
tűzhetnek a ruhájukra. Ez a
hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett.
Nemzeti színű szalagot a
magyar szabadságharcosok viseltek először.
Forrás:
https://jelesnapok.
oszk.hu/prod/unnep

Önkormányzati hírek

Avar és kerti hulladék égetésének tilalma
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. március
1. napjától községünkben TILOS az avar
és kerti hulladék égetése. Fenti időponttól
a központi jogszabályok rendelkezései az
irányadóak, helyi önkormányzati rendelet
községünkben már nem állapít meg azoktól eltérő, megengedő szabályokat. Ennek
megfelelően az avar, kerti hulladék égetése nem lehetséges, a zöldhulladék kezeléséről komposztálás vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak történő
átadás útján kell gondoskodni.
A közszolgáltató (NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
tájékoztatása szerint a zöldhulladék
gyűjtése-szállítása az alábbiak
szerint történik:
A zöldhulladékot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig kell az ingatlan elé
helyezni oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában
csak egyszer halad el.
Zöldhulladék
gyűjtésbe tartozó anyagok: az
ingatlanoknál keletkező falevél, fűnyesedék,
gyom, kisebb ágak és
gallyak. A közszolgáltató
csak a bezsákolt vagy
kötegelt
zöldhulladékot szállítja el. Gallyak,
ágak kötegelése max.
1 méter hosszúságig és
max. 5 centiméter átmérőig megengedett.
Egy gyűjtés során legfeljebb 5 darab zsák
helyezhető ki az ingatlan elé. Szállítási napok: április 8., május 5., június 3., július 7.,
augusztus 10., szeptember 7., október 13.,
november 10.
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A közszolgáltatótól további információ
kérhető az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér
18/e. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.
Az ingatlanonként kihelyezhető zöldhulladékon felül keletkezett hulladékot szerződéssel rendelkező ügyfelek a tatabányai
lakossági hulladékgyűjtő udvarokban adhatják le díjmentesen.
A központi jogszabályok
rendelkezéseiről, azok megsértésének
következményeiről, az eljáró
haságokról az alábbiakban
tájékoztatom önöket:
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a kimondja,
hogy „tilos a légszennyezés, valamint a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű
terhelése, amely légszennyezést okoz”.
A Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy „lábon álló
növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri
égetése tilos.”
Fenti szabályok megsértése esetén a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Osztálya (2800 Tatabánya, Fő tér 4., 34/795-888, 517-194, kornyezetvedelem@komarom.gov.hu) jár el, és
100.000 forintig terjedő levegőtisztaságvédelmi bírságot szabhat ki. Ezen túlmenően az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet is tartalmaz tiltó szabályokat, mely szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Fenti jogszabályhely alapján a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (2800
Tatabánya, Szent Borbála út 16., 34/513210, tatabanya.kk@katved.gov.hu), mint
tűzvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel és tűzvédelmi bírságot szabhat ki
eljárásában. A tűzvédelmi bírság összege
a tűzgyújtás körülményeitől függ, de ha

súlyosabb következményekkel jár, akár
1.000.000 forint összegű is lehet.
A fenti két hatóság egymással párhuzamosan is eljárhat, az első a levegő-védelmi
szabályok, míg a másik a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek figyelemmel a megváltozott jogi
környezetre, az avar és kerti hulladék
égetését korábban megengedő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a zöldhulladék kezeléséről az
e tájékoztatóban meghatározott egyéb
módokon gondoskodjanak.
Nagy Csaba
polgármester

Illegális hulladéklerakók felszámolása
2020.
BMÖGF/885-32/2020.
A Belügyminisztérium által az illegális
hulladéklerakók felszámolása érdekében kiírt „Tisztítsuk meg az országot!”
című pályázat keretében Vértesszőlős
Község Önkormányzata 3.221.890 forint
támogatási összeget nyert, melyről 2020
decemberében értesítettek.
A támogatást az önkormányzat Vértesszőlős külterülete, a korábbi Baromállási dűlő
hulladék-mentesítésére fordította. Kettő kijelölt területről (0195 és 0197 hrsz-ú ingatlanok) történt a hulladék elszállítása, ami

főként kommunális jellegű, valamint építési
törmelék volt. A munkálatok 2021. február
hónapban zajlottak le. Az önkormányzat
célja szebb, tisztább és helyreállított természeti környezet kialakítása és megőrzése. A település lakosainak fontos, hogy
egészséges környezetben élhessenek és
nevelhessék gyermekeiket, az illegális hulladék azonban megnehezíti ezen céljaikat.
A projekt megvalósult és bízunk abban,
hogy a szemétmentes környezet hosszútávon fenntartható a környéken.
Vértesszőlős, 2021. február 26.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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KÓTA-díjat kapott Urbanics Vilmos
Idén 12 kategóriában 42 díjazottnak ítélték oda a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége –
KÓTA díjait. Az idei évben a rendkívüli
helyzetre való tekintettel, online ünnepség keretei között adták át a KÓTA-díjakat január 22-én, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. Büszkén számolhatunk be
arról, hogy Urbanics Vilmos is a díjazottak között szerepelt.
Urbanics Vilmos tanár, harmonika kísérő,
együttesvezető. Falunk, Vértesszőlős megbecsült lakosa, aki tanított az általános iskolában, évtizedeken át vezette a szlovák
nemzetiségi Zimozeleny Asszonykórust.
Helyi szlovák népdalgyűjtése van, aminek
tervezik a megjelentetését. A hagyományápoló énekegyüttesével több ARANY minősítést is szerzett. 2012-ben a környék-

beli szlovák dalköröket egyesítette, ezzel
megalapítva a Vértes-Gerecse Népdalkört,
aminek azóta is a vezetője! Emblematikus
alakja a megye szlovák nemzetiségi kóruskultúrájának. A Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat nevében szívből gratulálunk Vili bácsinak és további jó
egészséget kívánunk!
Bedei Sarolta, Kutenics Szilvia,
Csanálosi László

Közösségi Ház, Községi Könyvtár és Közösségi Színtér hírei

Megújult a Közösségi Színtér
Befejeződött az új könyvtár mögötti közösségi színtér rekonstrukciója (Múzeum
utca 43.) A Magyar Falu Program által
meghirdetett Közösségi tér kialakítása
és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020, MFP
Azonosító: 1005378016) című pályázaton
önkormányzatunk 10.755.607 forint támogatási összeget nyert, melyről 2020 nyarán értesítettek. A munkálatok ősszel zajlottak. A beruházás kapcsán megújultak
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a termek, és új vizesblokk is kialakításra
került. A mintegy 110 négyzetméter alapterületű közösségi szintér új burkolatokat,
nyílászárókat és korszerű világítást kapott. Az igényesen kialakított épületrész
a pandémia miatti szigorítások után, kiváló helyszínt biztosít majd a klubok, szakkörök működéséhez, vállalati- és családi
rendezvényekhez, valamint egyéb képzéseknek adhat otthont.
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Óvodai és bölcsődei hírek
„Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél,
kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom, óriás!”

előfordulásuk a különböző földrészeken,
medvecsalád tagjainak megnevezése, bocsok nevelése, az állatok gondozása, állatvédelem.

A néphagyományőrzés az óvodai nevelési programunk egyik kiemelt célja,
amely áthatja a nevelésünk egészét és a
gyermekek tevékenységeit. A néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön a barlangjából és meglátja az árnyékát
(azaz napsütéses idő van), akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert még hideg
jöhet. De ha borús felhők takarják az eget,
az a maci számára azt jelenti, hogy már
lassan vége a télnek.

A néphagyomány ápolás szellemében
rendeztük meg a farsangot idén is óvodánkban. A farsangi ünneplésünk, készülődésünk folyamata: A gyermekekkel
beszélgettünk a farsangi népszokásokról,
a vigasságok történetével, természetesen
Hát nagyon izgatottan vártuk a híreket, vajon idén milyen hosszú lesz a telünk, mikor fog tavaszodni a Medve-monda, a népi
megfigyelések, népszokások tükrében.
Ennek keretében témaköreink voltak:
A medvék, mint emlősállatok, az emlősök jellemzőinek megfigyelése, téli álmot
alvó, illetve pihenőt tartó állatok jellemzőinek összegyűjtése, medvefajták jellemzői,
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életkori sajátosságaik figyelembevételével.
Felidéztük az előző évek élményeit. Vidám
verseket, dalokat, mondókákat tanultunk
minden csoportban, ezzel érzelmileg ráhangolódtunk az ünnepre. Az érzelmi ráhangolódást segítette az egész óvodánk
díszítése, mindenhol bohócok, farsangi
szemüvegek, álarcok jelezték az ünnepi
készülődést.

Farsang napján ötletesnél ötletesebb jelmezbe bújtak a gyermekeink, valamint az
óvoda dolgozói is. Volt lovag, királynő, mini
egér, Elza, pókember, tigris, nyúl, sárkány
fekete párduc, balerina és még sorolhatnám. Reggel már vidám gyermekdalokkal
vártuk a kicsiket, megcsodáltuk a szebbnél-szebb jelmezeiket, felvonultak, bemutatkoztak, majd kezdődött a farangi kavalkád. Minden csoport idén külön farsangolt
a saját csoportjában, de mindenütt a játékos mulatozás, a tánc, valamint a különböző ügyességi játékok szervezése kapott
fő hangsúlyt a gyermekek szórakoztatása
céljából. A szülőknek köszönhetően, nem
maradt el az evés-ivás, valamint a dolgozó-

ink szorgos kezének köszönhetően farsangi fánk is került az ünnepi asztalra! Hálásan
köszönjük mindannyijuknak!
Mivel télűző farsangra készültünk, ezért a
néphagyomány ápolás szellemében a felnőttek Zsidek Judit és Szőke Róbertné Kati
elkészítette a „Kisze- bábot”, amit az óvoda
udvarán közösen elégettünk, közben kikiáltókat mondva űztük el a telet.

„Haj ki kisze, haj, gyűjj be sódar, gömböce,
Haj, ki kisze, haj, gyűjj be sódar, gömböce.
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget,
Haj ki kisze, haj, gyűjj be sódar gömböce.”
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Bízunk benne, hogy ezzel a népszokással
sikerül elővarázsolnunk a tavaszt, s kívánjuk, hogy mindnyájan jó egészségnek örvendhessünk!
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok,
vállalkozások!
A Vértesszőlősi Sportegyesület 2019ben már beszámolt arról, hogy a vértesszőlősi iskola területén található
műfüves pályára hőlégtartásos fedést
valósított meg TAO támogatással, és önkormányzati önerővel.
Az azóta eltelt időben egyre népszerűbb lett
a téli időszakban is kiválló sportolási lehetőséget biztosító létesítmény. A sportegyesület tovább szeretné fejleszteni a körülményeket. Egyesületünk a 2020/21-es évi TAO
pályázaton 19,5 milliós támogatást nyert
öltöző építésére. Az iskolásoknak, a sportegyesületnek, és a hobbi sportolóknak is
fontos, hogy kultúrált körülmények között

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Közérdekű információk

sportolhassanak. Vértesszőlős Község Önkormányzata vállalta a 30 százalékos önerő
biztosítását a létesítmény megvalósításhoz.
Rendszeres támogatóink segítségével már
elkezdtük a kb. 13 millió forintos TAO összeg
összegyűjtését.
Most azzal a kéréssel fordulunk azokhoz a vállalkozásokhoz, akiknek lehetősége van TAO támogatás nyújtására,
hogy segítsenek bennünket a fenti cél
megvalósításában. Támogatási szándék
esetén keressenek az alábbi elérhetőségeken: Kovács Csaba, 06 30 737 3883,
kovacs.csaba1961@gmail.com
Kovács Csaba
VSE elnök

Sajnos a vírushelyzet még ma is meghatározza mindennapi életünket. Nagyon
fontos a védekezés! Továbbra is be kell
tartanunk az előírt szabályokat, korlátozásokat.Tudjuk egyre nehezebb elviselni
a bezártságot, a magányt, de bízzunk abban, hogy mire eljön a jó idő már újra találkozhatunk. Addig is szolgáltatásainkat
– az idősek klubja kivételével – továbbra
is biztosítani tudjuk a rászorulóknak.
1. Szociális étkeztetés
Azon személyeknek biztosítható, akik öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális
ellátásban (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátások,
rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban
részesül, illetve a kezelőorvos
véleménye alapján étkezését
betegségéből adódóan nem
képes biztosítani. Az étkezés
térítési díjának megállapítása
szociális alapon történik, jövedelem alapján, sávos rendszerben, melynek legmagasabb
összege 610 Ft/adag, házhozszállítással 730 Ft/adag.Az ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és a
2021. évi nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás („zöld” nyugdíjas szelvény).
2. Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy – a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló – szemé-

8

lyi gondozást tudunk biztosítani.
Szociális segítés keretében biztosítjuk:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést. A háztartási
tevékenységben való közreműködést. A
veszély helyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást.
Szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás
keretében biztosítjuk:
Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását. A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, illetve az orvosi ellátáshoz
való hozzájutást.
A házi segítségnyújtás díjának megállapítása szociális
alapon történik, jövedelem
alapján, sávos rendszerben,
melynek legmagasabb ös�szege 920 Ft/óra. Az ellátás
megkezdéséhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya és a 2021. évi
nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás („zöld” nyugdíjas szelvény). Az ellátások iránti kérelem benyújtható az Ady Endre
utca 2/D. szám alatti telephelyünkön hétköznapokon 7 és 15 óra között. Telefonon érdeklődhet a (34)379-500-as számon. Email
címünk: vszolos.ik@gmail.com
Szeretném figyelmükbe ajánlani jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat, mely egy adó-vevő rendszeren
történő jelzés alapján 24 órán keresztül
nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén
 köv. oldal.
az ellátott saját otthonában.
9

A szolgáltatás célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással a saját otthonukban élő, önellátásra képes időskorú
(65. életévét betöltött) vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzeteket elhárítsa. Szociálisan nem rászorult személyek is
igénybe vehetik a szolgáltatást teljes összegű térítési díj megfizetése ellenében. 2021.
évben 90 Ft/nap (de nem haladhatja meg a
jövedelem 2%-át). Várjuk jelentkezésüket,
hogy biztonságos, nyugodt idősellátást biztosíthassunk az önök részére. Bővebb infor-

mációért, vagy készülék igényléséért hívja a
06 30 697 0474-es számon Sterczer Nóra
jelzőrendszeres koordinátort hétköznapokon 7-15 óráig vagy a településén dolgozó szociális gondozónőnek személyesen is
felteheti kérdéseit.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem keressen minket a fentebb említett elérhetőségek valamelyikén! Ellátottainknak köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmukat!
Vigyázzanak magukra és egymásra, és jó
egészséget kívánok!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”
(Lukács ev. 18,16)

Református hitoktatás Vértesszőlősön
Ebben a rövid írásban a református
hitoktatásról szeretnénk hírt adni a
vértesszőlősi lakosoknak. 2013 óta
minden állami általános iskolában
kötelezően választható a református
hit- és erkölcstan tantárgy, az etika
mellett. A választásra beiratkozáskor,
illetve átirakozáskor van lehetőség.
Egyházközségünk örömmel szervezi
meg és végzi a hittanoktatást a gyermekek között. A hittanórákon kis csoportokban, játékosan dolgozzuk fel a
bibliai történeteket, megismerkedünk az
egyháztörténet kiemelkedő személyeivel
és eseményeivel, az egyházi ünnepekre
pedig külön készülünk. Éneklés és imádság keretezi az órákat.
Aki szeretne betekinteni abba, mi történik általában egy alsó és felső tagozatos
hittanórán, az keresse fel a https://reformatus.hu/hittan/ oldalt. Ezen az oldalon
választ kaphatnak a szülők a hittanórákkal kapcsolatos gyakori kérdésekre is.
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A vértesszőlősi óvodában is tartunk
hittanos foglalkozásokat heti egy alkalommal. A kisgyermekek a bibliai történeteken keresztül, a közös éneklésben,
imádságban tapasztalhatják meg a szerető Isten jelenlétét.
Szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként a 10 órakor kezdődő istentiszteleteinkre a Gagarin utca 10-be. Kérjük a
biztonsági előírások betartását.
Istentiszteleteinket online is
követítjük élőben a YouTube-on.
Youtube csatornánk:
Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség
Facebook oldalunk:
www.facebook.com/szolosgyulekezet
Elérhetőségeink:
E-mail:
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Telefon:
06 34 792 465, 06 30 514 3367
Szabó Beatrix segédlelkész
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NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatásai
Érvényesítési matrica
A 2021 januárjában érkező, az NHKV
(Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) által kibocsátott
lakossági számla melléklete tartalmazza
a hulladékszállítási közszolgáltatás jogos
igénybevételét igazoló 2021. évre érvényes, kommunális hulladéktároló edényre ragasztható matricát.
Hulladékudvarok
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

Gyereksarok

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. (A hulladékudvar azbeszt tartalmú
építőanyag (pala) leadására a kapacitás
erejéig áll rendelkezésre.)
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. (A hulladékudvarban csak „kis” méretű elektronikai hulladék
leadása lehetséges (pirító, mikró, porszívó,
hajszárító stb.)
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 18/E
Tel.: 34/600-700

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!

VILLANYSZERELÉS!
VÁLLALJUK családi házak, ipari ingatlanok villamos tervezését
és teljes körű villanyszerelését vezetékezéstől
a szerelvényezésig.
VÁLLALJUK továbbá riasztó, tűzjelző berendezések
vezetékelését, villámvédelem kialakítását.
Az OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS keretében végzünk
felújítást, villamos karbantartást, bővítést.
MUNKAKAPCSOLATBAN ÁLLUNK kőműves, víz-gáz-fűtésszerelő,
festő-mázoló csapattal, valamint okleveles építészmérnökkel
és tapasztalt hitelügyintéző/tanácsadóval.

AJÁNLATKÉRÉS:
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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06 30 9930 559 vagy
tetrahedronkft@gmail.com
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Tatabányai
Tűzoltóság Konyhája

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
KEDVES VÉRTESSZŐLŐSI LAKÓK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy „A tatabányai tűzoltóság konyhája” megkezdte ételei kiszállítását az önök lakóhelyén is. Amennyiben felkeltettük
érdeklődésüket, kérjük telefonon érdeklődjenek a részletekről a hét bármely
napján, DÉLUTÁN 15.00 ÉS 19.00 ÓRA KÖZÖTT.

Telefon: 06 20 277 47 43

Kizárólag az első heti megrendelést kell telefonon intézni, a továbbiakban minden szerdán
küldünk menülapot, amit péntekig kell a futárnál leadni és fizetni. AZ AKTUÁLIS MENÜT
MEGTALÁLJÁK „A TATABÁNYAI TŰZOLTÓSÁG KONYHÁJA” NEVŰ FACEBOOK OLDALON IS.

KISZÁLLÍTÁS: hétfőtől péntekig, 10.00-től 13.30-ig.
Rendelését telefonon, szerdától-péntekig, 15.00 és 19.00 óra
között adhatja le a következő hétre! Tel.: 06 20 277 47 43
A járványhelyzet végéig kizárólag egyszer használatos dobozban tudunk szállítani,
ennek az ára 50 Ft/db. A KISZÁLLÍTÁS INGYENES. Egy levest, és két fajta főételt
főzünk naponta.

ÁRAINK DOBOZZAL EGYÜTT:
MENÜ/leves+főétel/: 900 Ft • CSAK FŐÉTEL: 750 Ft
FRISSENSÜLTEK:
Rántott szelet, rántott sajt, körettel: 1000 Ft
Rántott csirkemell, körettel: 1050 Ft
Cordon bleu, rántott camembert, rántott karfiol,
rántott gomba körettel: 1050 Ft
KÖRETEK: rizs, hasábburgonya, krokett, röszti.
A napi minimum rendelés 700 Ft, a heti pedig 2700 Ft.
Ha felkeltettük érdeklődésüket, várjuk hívásukat!
Üdvözlettel: A tatabányai tűzoltóság konyhája
14

15

Polgármesteri Hivatal

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás rendjét
betartani!

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • PÉNTEK: 7.00–12.00

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: (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu:,

birtokvédelem, panaszok, növényvédelem, állatvédelem, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), termőföld kifüggesztések, kutak vízjogi engedélyezése iránti kérelmek (kutak
fennmaradásához, üzemeltetéséhez), hulladékgazdálkodási ügyek, közútkezelői nyilatkozatok,
közterület-használat, telekalakítás. Egyéb hatósági ügyek: pályázatok, nemzetiségi önkormányzati
ügyek, civil szervezetek, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások, helyi építési
szabályzattal kapcsolatos ügyek, településképi konzultáció, –bejelentés, –véleményezés.

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.
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Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

