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Húsvét

„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
(Juhász Gyula)
Mi is a húsvét, mit ünneplünk
húsvét idején?

re feszítése utáni harmadik napon, vagyis
vasárnap feltámadt a Biblia szerint. Halálával megváltotta az emberek bűneit, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál
felett. A valláson kívül a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április
hónapban tartanak. A korábbi zsidó vallási
ünnep, a pészah a húsvétnak megfeleltethető ünnep, ami az egyiptomi fogságból
való szabadulás ünnepe volt. A húsvét a
tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is egybeesik,
melyeknek elemei a
feltámadás, illetve az
újjászületés.
Húsvétvasárnap

Képforrás: https://tudasbazis.sulinet.hu

A kereszténység legnagyobb ünnepe, a
Krisztus-központú kalendárium központi
főünnepe a húsvét. Jézus, pénteki kereszt-

Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés
hagyománya. A délelőtti misére letakart
kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti
bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét
jelképezi. A tojás pedig
az újjászületés jelképe.
Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi.
…folytatás a következő oldalon.

A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy
ha valamikor eltévednének az
életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket,
és mindig hazataláljanak.
A húsvét ünnepe akkora
ünnep az egyházban, hogy
nem egy napon keresztül,
hanem nyolc napon keresztül ünneplik. Utána még
több héten át húsvéti idő van.
Húsvéthétfő
Ezen a napon sok népszokás él, például
a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás.
A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit
az alapja ennek a szokásnak, mely aztán
idővel, mint kölnivel vagy vízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyo-

mányának, eszerint a Krisztus sírját őrző
katonák a feltámadás hírét vivő, ujjongó
asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.
Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak.
A húsvéti tojások piros színe
egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi.
A tojásfestés szokása és a
tojások díszítése az egész
világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét
eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna
az emberek a bő termést, és a háziállatok
szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a
tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás
pedig magában hordozza az élet ígéretét.
A locsolkodás is az öntözés utánzásával a
bő termést hivatott jelképezni.
Forrás:
https://www.magyarorszagom.hu
› husvet-unnepe

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.
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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 bezsá-

kolt 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.
A közszolgáltatótól további információ kérhető az ugyfelszolgalat@
v v h u l l a d e k ke z e l o . h u
e-mail címen, a 34/600700 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
összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.”
Fenti szabályok megsértése esetén
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvé-

delmi Osztálya (2800 Tatabánya, Fő tér
4., 34/795-888, 517-194, kornyezetvedelem@komarom.gov.hu) jár el, és 100.000
forintig terjedő levegőtisztaság-védelmi
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., 34/513-210, 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
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Óvodai hírek
ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodában a
beiratkozás időpontját a 2021/2022.
nevelési évben az alábbiak szerint határozta meg:

sen dolgozó szülők gyermekei kerülnek
felvételre. Szabad kapacitás esetén más
településről is vehető fel gyermek.

Időpontja:
2021. április 20-21. napjai

• A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – kötelezett
gyermekét beíratni az e közleményben
meghatározott időpontban, amennyiben
a gyermek 2021. augusztus 31. napjáig
betölti a 3. életévét. A gyermek a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember
1.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
• A szülő kérheti az óvodalátogatási
kötelezettség alóli felmentést. A szülő
- tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak
az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, a Tatabányai Járási
Hivatal felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel
alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
• A napi négy órában
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt.
• Azoknak a gyermekeknek a jelzését is várjuk, akik 2021. szeptember 1.
és 2022. augusztus 31. között betöltik a

A 2021/2022-es nevelési évre történő
óvodai beiratkozások szervezését – figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre – az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú határozata
az alábbiak szerint szabályozza:
Az óvoda – a járványügyi szempontok
figyelembevételével – beosztást készít a
2021/2022. nevelési évre történő beiratozás időpontjára vonatkozóan. A beosztásról az óvoda
honlapján keresztül nyújtanak előzetesen tájékoztatást.
Az óvodába a 2021/2022.
nevelési évre elektronikusan is
be lehet iratkozni a https://samufalviovoda.hu hon lapon
közzétett
nyomtatvány
visszaküldésével.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a nevelési év
első napján kerül sor.
Az óvoda felvételi körzete: KomáromEsztergom megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe.
Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a települé4

A beíratással kapcsolatos
fontos tudnivalók:

harmadik életévüket és a szülők a munkavégzésük miatt be szeretnék íratni az
óvodába.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Tájékoztatás a beíratási kötelezettség
nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről:
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II.
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében, az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, nem íratja be, szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok, melyeket
a beiratkozáskor/nevelési év
első napján be kell mutatni:
A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyazonosító igazolvány, vagy
születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2021. május 21. napjáig értesíti a szülőt.

Az alapító okiratban foglaltak szerint:
– Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
felvételét is biztosítja.
– Az óvoda szlovák nemzetiségi nevelést is folytató kétnyelvű óvoda, amely
mindkét nyelv fejlesztését szolgálja.
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. törvény 37- 38.
§-aiban foglaltak az irányadók. Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi
kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
a gyermek érdekében eljárást indíthat. A
jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést
az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető ad.
Azok a szülők, akik nem szeretnének az
elektronikus beiratkozás lehetőségével
élni kérem jelezzék igényüket a 06 70
335 0269 telefonszámon, vagy az ovodavezeto@vertesszolos.hu email címen
a járványhelyzet miatt szükséges beosztás elkészítéséhez.
Vértesszőlős Község
Önkormányzata
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Bölcsődei hírek
K. László Szilvia
Tavaszváró
Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget!
Hozz el minden szeretetet!
Hozz napsütést, enyhe szellőt,
Virágokat, bárányfelhőt!
Hozzál vidám madárfüttyöt,
Csemegének sok gyümölcsöt!

Rosszabb idő esetén a tornateremben
illetve a sószobában tevékenykedünk.
Kedvelik a tornaterem adta nagy teret,
ahol labdázhatnak, szaladgálhatnak illetve
mozgásfejlesztő játékainkat használhatják
(trambulin, alagutak, egyensúlylabda).

Közeledik a húsvét amely egy varázslatos
ünnep a gyermekek számára, hiszen várhatják a húsvéti nyuszit. A gyermekekkel
beszélgetünk a húsvétról, természetesen
az életkori sajátosságokat figyelembe
véve. Nyuszis dalokat, mondókákat tanulunk, melyeket ők is szívesen énekelgetnek
velünk. Az ünnepre való ráhangolódást
elősegítjük a csoportszoba illetve az öltöző
díszítésével, melyben a bölcsiseink is segítő kezet nyújtanak. Az öltözőben mindig az
általuk készített díszek kerülnek ki.

Az öltözködés terén nagy változást tapasztalunk. Most már lekerültek a téli overálok
és csizmák, így egyszerűbben próbálkoznak a nadrág és a cipő fel illetve levétellel.
Önállósodási törekvéseiket dicsérő szavakkal, tapssal és sok- sok mosollyal jutalmazzuk. Egymásra is ösztönzően hatnak.
Hiszen ha a másik kisgyerek meg tudja csinálni, akkor a társa is megpróbálja.

Lassan beköszönt a tavasz, így egyre többet tartózkodunk a szabadban a gyerekekkel. A tavasz az év egyik legszebb időszaka. Ébredezik a természet, megjelennek
az első tavaszi napsugarak. A gyermekek
nagyon élvezik a friss levegőn a szaladgálást, udvari játékaink használatát, az új
csúszdát, motorokat illetve egy kis padot,
melyen megpihenhetnek.
A bölcsődés gyermekek is a kialakult
járványhelyzetben igen önállók lettek.
Az intézmény bejáratánál való elválás a
szülőktől sem jelent gondot. Ritkán fordul elő sírás egy- egy nehezebb napon.
Viszont általában mosolygósan és jókedvűen érkeznek hozzánk a gyerekek. Megszokták az új helyzetet, mely szerint a szülők sajnos nem léphetnek az intézménybe.
A szülőknek ez úton is köszönjük a türelmet és az együtt működést.
…folytatás a következő oldalon.
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Iskolai hírek:

A járvány miatt most még inkább figyelünk a gyerekek helyes kézmosására,
játékok és berendezési tárgyaink fertőtlenítésére. A zsebkendő megfelelő használata is igen fontos, erre is nagy hangsúlyt
fektetünk.
Fontos a gyermekeink, családjaik és önmagunk egészségének védelme! A járvány
harmadik hulláma embert próbáló feladatok elé állít mindenkit, a bölcsődei dolgozókat is. Ennek ellenére igyekszünk helyt
állni és szerető gondoskodással körül venni azokat a gyermekeket, akiknek szüleik
munkavégzése miatt a bölcsődei ellátást
biztosítanunk kell.

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ
fenntartásában működő 2021/2022-es tanévre történő
általános iskolai beiratkozás rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7)
bekezdése alapján az általános iskola első évfolyamára a tanköteles
tanulókat:

2021. április 15-16-án kell beíratni.

Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást kívánunk ebben a nehéz helyzetben! Reméljük, hogy gyermekeink fényképeinkről visszatükröződő mosolya egy
kis melegséget visz a szívekbe, segít egy
pillanatra kilépni a mindennapok nehézségeiből.
Muk Evelin
kisgyermeknevelő

Iskolai hírek
Tisztelt Szülők!
A Vértesszőlősi Általános Iskola 2021/2022. tanévre történő beiratkozásával
kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a szigorú járványügyi szabályok betartása
mellett LEHETŐSÉG VAN SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSRA IS.

1. Az
általános
iskola
–
a
járványügyi
szempontok
figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. tanévre
történő beiratozás időpontjára vonatkozóan. A beosztásról az iskolák
honlapjukon keresztül nyújtanak előzetesen tájékoztatást.
2. Az általános iskolába a 2021/2022. tanévre elektronikusan is be lehet
iratkozni a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására
a tanítási év első napján kerül sor.
A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://kk.gov.hu/kozerdekuadatok-tatab linken érhetőek el.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az alábbi telefonszámon kérhető időpont:
06 30 578 8981 munkanapokon 8.00-16.00 óráig

A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya,
Győri út. 29., Tatabányai Tankerületi Központ, Vereckei Judit) és az elutasító határozatot kiadó intézmény
igazgatójához kell benyújtani. A Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.

KÉREM, HOGY A BEIRATKOZÁSHOZ CSAK 1 FŐ SZÜLŐ ÉRKEZZEN!

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatalnak és a körzetes általános iskola
vezetőjének kell jelezni.

Köszönettel:
Paxy Éva intézményvezető – Vértesszőlősi Általános Iskola
2837 Vértesszőlős, Templom u. 41. • E-mail: info@szolosiskola.hu • Web: www.szolosiskola.hu
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A 2021/2022-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások
szervezését – figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre –
az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú
határozata az alábbiak szerint szabályozza:

Vereckei Judit
tankerületi igazgató
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TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Közérdekű információk
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 – személyi gondozást tudunk biztosítani.
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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:

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

Gyereksarok

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 összege 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
az ellátott saját otthonában.
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok,
vállalkozások!

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

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

EL
M
A
R

A
D
!!!

A Vértesszőlősi Sportegyesület 2019ben már beszámolt arról, hogy a vértesszőlősi iskola területén található
műfüves pályára hőlégtartásos fedést
valósított meg TAO támogatással, és önkormányzati önerővel.

Tisztelt Vértesszőlősi lakosok!
A márciusi Hírmondóban megjelent a „Nézzünk be egymáshoz” elnevezésű, Samutól
Bajon át a Dunáig című játék felhívás. Azonban a járványhelyzet rosszabbra fordulása
miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy bizonytalan időre elhalasztják a programot. Megértésüket köszönjük.
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Nagypéntek
– a váratlan és a felfoghatatlan
Mottó:
„Tizenkét órától kezdve három óráig
sötétség támadt az egész földön. Három
óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli,
éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én
Istenem, miért hagytál el engem?” (Máté
27,45-46)
*

*

*

*

*

Mindig érezni fogjuk, hogy az élet rejtély. De a lelkünk mindig kereste és
keresi ezzel a rejtélyes, félelmetes, láthatatlan világgal a kapcsolatot: áldozatot mutatott be. Már a barlanglakók is
áldoztak. És ha majd ismét barlangban
lakik az emberiség (mert mindent elpusztítanak) akkor is ott marad benne,
hogy KI van a háttérben. Mert VALAKI
van a háttérben. Ettől a gondolattól
nem lehet megszabadulni. A rejtélyek
sorában az egyik legnagyobb nagypéntek szent titka, örök rejtélye. Esztendőnként emlékezünk rá. Beszélünk róla – és
mintha nem tudnánk, hogy igazából miről beszélünk. Magyarázzuk, és mindig
rájövünk: nem lehet megmagyarázni a
váratlant, a felfoghatatlant.
Váratlan?
Valóban „váratlan” volt, ami nagypénteken történt? Jézus az evangéliumi elbeszélések szerint háromszor jelezte előre
a tanítványainak ezt a menetrendet. Először Péter vallástétele után. Végzetes
szükségszerűség bujkál a szavak között:
Jeruzsálembe kell mennie,
sokat kell szenvednie,
meg kell öletnie, de
harmadnapon fel kell támadnia.
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Másodszor közvetlenül a megdicsőülés
nagyszerű élménye után. A tanítványok
ekkor „igen elszomorodtak”. Harmadszor
közvetlenül a virágvasárnapi bevonulás
előtt (Máté 20). Erre nem is reagált a tisztes tanítványi kar. Igazán „megszokhatta
volna” Jézus, hogy mondhat, amit akar.
Földi élete utolsó napjaiban megrendítő
jövőképet rajzolt a tanítványok elé. Csak
néhány villanás:
Itt kő kövön nem marad.
– És nem hitték el.
Háborúk és háborús hírek.
– És nem hitték el.
Éhínségek, járványok és földrengések.
– És nem hitték el.
Hatalmas jelek az égen.
– És nem hitték el.
Rettenetes dolgok történnek.
– És nem hitték el.
Kínvallatásra adnak, megölnek, gyűlölnek
benneteket. – És nem hitték el.
Sokan megtántorodnak, elárulják és
meggyűlölik egymást. – És nem hitték el.
Sokakban meghidegül a szeretet.
– És nem hitték el.
Ha nem hiszem el Jézus szavát, csupa
elképesztő, váratlan és szörnyű dolog
történik velem. És máris kész a légből kapott válasz: Ez Isten csapása! Miért büntet? Ilyen lenne az a „jó Isten”?!
Leírom a kedves hasonlatomat. Ha
odahaza, a gyönyörű, mintás járólappal
lerakott konyhában jó méterről leejtek
egy tojást: menthetetlenül összetörik.
„Megbüntette, megverte” a jó Isten?
Eszünkbe se jut ilyen szamárság. Egyszerű következmény. Tojáshéj, egy méter,
járólap - az eredmény egyszerű, természetes következmény.

Észak-Németországban, Lübeck városában áll egy gyönyörű gótikus katedrális. 1247-ben – csaknem kilencszáz éve
szentelték fel. Benne Krisztus szobor: a
Megváltó a keresztfán. A szobor talapzatának a felirata azóta kérdezett és kérdez
nemzedékeket:
„Ti mesternek hívtok
– és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám.
Életnek neveztek – és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek
– és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek
– ne okoljatok engem!
(A lübecki Krisztus-szobor felirata)
És mi a felfoghatatlan?
Felfoghatatlan, hogy Isten Egyszülött
Fiát – istenkáromlással rágalmazva adták
halálra. (Mind a négy evangélium egybehangzó állítása). Felfoghatatlan, hogy az
elvakult, a nekivadult indulat a még helytartót is megzsarolta.
Aztán felfoghatatlan a végrehajtás fázisa. 39 korbácsütés. Tépett katonaköpeny, töviskoszorú. Nádszál – „jogar”
szerepében az úgynevezett „királynak”.
Gúnyolódás. Köpdösés. Saját keresztfáját az elítélt cipeli (amíg össze nem
roskad alatta). A máglyahalálra ítélt a
füst-áradatban percek alatt elveszti az
eszméletét. A keresztre feszített órákig
lát is, hall is mindent. Ha keserves kínnal:
de maga is megszólal. A Názáreti Jézus
haláltusájában – az evangéliumok leírásai szerint - hétszer szólalt meg.
A hét megszólalás közül
a középső az idézett mottó

Az evangéliumi leírások szerint bő három
óra hosszat tartott Jézus szenvedése a
keresztfán. Valószínű déli 12-től három óra
utánig. – Valamiféle természeti jelenség is
lehetett a nem részletezett „sötétség” hátterében. De jelképesen is érthetjük: ilyen
sötétség, ekkora sötétség, megdöbbentő,
rémítő, és semmihez sem hasonlítható
sötétség nem volt sem korábban, sem azután! (Vagy azóta esetleg mégis?...)
És három óra tájban Jézus
hangosan felkiáltott: Én Istenem,
én Istenem, miért hagytál el engem?
Ezelőtt már háromszor megszólalt. Ezután még háromszor. Ezzel együtt ös�szesen hétszer. Hittudósok, igehirdetők
évszázadokon át igyekeztek megfejteni
ennek a felkiáltásnak a titkát. Kérdésekig
jutottak. A lázadás hangja lenne ez? Kétség, vagy kétségbeesés? Reménytelenség, vagy csüggedés? A megváltás drámai mélypontja ez, ahol az Úr teljesen,
teljesen magára, egymagára maradt?
A szívet szorító rettentő fizikai fájdalom és
az elhagyatottság szörnyű érzésének a
sikoltása ez? - Maradjanak nyitva ezek a
kérdések. Egy csendes délutánon elgondolkozva, keressük rá a választ…
*

*

*

*

*

Isten akarja megnyerni magának azt az
embert, aki Őtőle elfordult, aki föllázadt,
aki menekül előle, aki megtagadja Őt, aki
káromolja, aki gyalázza, aki ki akarja irtani Istent a világból, aki az ellenségének
tartja Őt!
Ha valami: ez valóban „váratlan” és „felfoghatatlan”.
(Bővebben meghallgatható a 2021. április 2-ai, Nagypénteki református istentisztelet felvételén az egyházközség facebook oldalán).
dr. Márkus Mihály
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A „GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY”
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű
vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek
tanórai és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!
Köszönettel a „Gyermekszem Alapítvány” kurátorai nevében:
Paxy Éva intézményvezető

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Pátria Faluközösségi Egyesület köszönetet mond az adózó állampolgárok
felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2020. évben 224 651 forintot utalt az Adóhatóság.
Egyesületünk évek óta gyűjti az adó 1 százalékát, melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány
formájában. A Pátria Faluközösségi Egyesület a tavalyi évben beérkezett felajánlásokból a rendkívüli helyzetre
való tekintettel a helyi háziorvost 70.000 forint, a védőnőt 30.000 forint támogatásban részesítette védőeszközök
beszerzése céljából. Az idei évben az óvoda feletti játszótér út felőli szakaszát szeretnénk levédeni egy kerítéssel,
illetve a járvány elleni védekezést szeretnénk továbbra is támogatni helyi szinten.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!
A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint a felmerülő közösségi igényekre fogjuk fordítani!
Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület

Tisztelt Támogatóink!
Kedves Ismerőseink, Barátaink!
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
idén is jogosult az SZJA 1 százalékának fogadására.
Ha megtisztelnek bennünket támogatásukkal, kérjük, a rendelkező nyilatkozaton a

18623307-1-11 adószámot tüntessék fel.
Az összeget a 2021-es évben is szeretnénk a viseletek kiegészítésére,
rendezvényeink szervezésére fordítani, amellyel színesíteni tudjuk
településünk kulturális életét.
Köszönjük bizalmukat!

Kedves vértesszőlősi polgárok, horgásztársak!
A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki adójának 1 százalékával
támogatta egyesületünket, melyből a 2020. évben 47.278 forint bevételünk keletkezett.
Továbbra is várjuk az szja 1 százalékos felajánlásotokat,
melyet az idei évben is haltelepítésre és útkarbantartásra fogunk fordítani.

Adóazonosító: 18849745-1-11
Anderla Jenő Róbert
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület elnöke
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Tisztelt vértesszőlősiek!
A Vértesszőlősi Sportegyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2020. évben 127.500 forintot utalt az Adóhatóság a számlánkra.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!
A felajánlásokat az utánpótlás támogatására fordítjuk ebben az évben is!
Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!

Adószámunk: 18606773-1-11
Vértesszőlősi Sportegyesület

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben ajánlják fel a
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Vértesszőlősi Alapszervezetének,
hogy itt helyben minél több véradást és ruhagyűjtést szervezhessünk,
illetve továbbra is támogathassuk a Vértesszőlősön lakó időseket,
szociálisan rászorulókat, segíthessük a helyi iskolai és óvodai egészségnevelést.

Adószámunk: 19145178-1-11
Köszönettel a KEM Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete nevében:
Ispán Mónika titkár
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A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként a 2020. évben 92.986 forintot utalt az Adóhatóság.

Értesítjük Vértesszőlős tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!

2021. május 27-28-án
LOMTALANÍTÁST végez Vértesszőlős településen

Adószám: 19147606-1-11
Köszönjük!

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatásai

az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére.
Kérjük azon ingatlanhasználókat, ahol COVID fertőzöttek, vagy karanténban vannak,
azok ne helyezzenek ki lomhulladékot a közterületre saját és közvetlen környezetük
megóvása érdekében.Ezesetben javasoljuk a lomhulladékok az egészségügyi veszélyhelyzet feloldását követően a tatabányai hulladékudvarokba való beszállítását.

2021. május 27.
Valusek Dezső utca, Templom utca, Szabadság telep, Sport utca, József
Attila utca, Vörösmarty Mihály utca, Jókai Mór utca, Múzeum utca, Kánya
utca, Szarvas utca, Mókus utca, Reiner köz

2021. május 28.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az NHKV Zrt. 2021. januárban megküldte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést igazoló matricát a lakossági és közületi partnerek számára. Az NHKV Zrt. egyben kérte az érvényesítő
matricák hulladéktároló edényzetre való felhelyezését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érvényesítő matricával nem rendelkező
hulladéktároló edényzetek 2021. április 6-tól nem kerülnek ürítésre.
Az érvényesítő matricával, vagy érvényes hulladékszállítási szerződéssel nem
rendelkező ingatlanhasználók részére az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre: Tatabánya, Fő tér 18/E-Call center: 34/600-700, e-mail: ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
Hétfő 7.00–19.00 óra között, kedd 8.00–14.00 óra között, szerda 9.00–17.00 óra
között, csütörtök 10.00–17.00 óra között, péntek 8.00–12.00 óra között.

Gagarin utca, Rákóczi Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca,
Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Akácfa utca, Rózsa utca, Erdősor
utca, Sólyom utca, Domb utca, Vértes utca, Arany János utca, Homok utca,
Hegyalja utca, Kertalja utca, Sánc utca, Halastó utca, Baji utca, Kavics utca,
Kispatak utca, Csalogány utca, Rigó utca, Árpád utca, Rákóczi utca, Meredek
utca, külterületi zsákos hulladékgyűjtés területe
Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé vált hulladék (pl.
bútor, szőnyeg). A kis darabos lomhulladékokat a szétszóródás megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként maximum 2 köbméter lom helyezhető ki.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveg�gyapot, festék, hígító), elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építésibontási törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem
rakodható túlsúlyos, túlméretes lomhulladék.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb
reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel
megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el.
Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a
34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e. ügyfélszolgálati irodánkban
személyesen áll rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.

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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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, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások,
helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településképi konzultáció, -bejelentés, -véleményezés.
Egyéb ügyek: pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek, civil szervezetek.

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

