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Anyák napja

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap,
amelyen az anyaságról emlékezünk meg.
A különböző országokban más és más napokon
ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.

tát vagy Simnel-kenyeret. A hagyománnyá vált
süteményt együtt fogyasztották el a különböző
helyekről egybegyűlt családtagok.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját
Julia Ward Howe Anyák Napi Kiáltványa segítAz anyák megünneplésének története az ókoségével. Eredetileg a béke napjának tekintették
ri Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban
az Anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák
tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az
azokat az anyákat, akik a polgárháború folyaistenek anyjának, és vele együtt
mán vesztették el fiaikat, férjüket.
az édesanyák tiszteletére. A törWoodrow Wilson amerikai elnök
Édesanyám,
ténelem során később is voltak
1914. május 9-i proklamációjával
virágosat álmodtam,
olyan ünnepek, amikor az anyákat
hazájában minden év május másonapraforgó-virág
is felköszöntötték. Az anyák vadik vasárnapját az anyák hivatalos
voltam álmomban,
sárnapját (Mothering Sunday) a
ünnepévé nyilvánította.
édesanyám,
keresztények ünneplik az Egyesült te meg fényes nap voltál,
Magyarországon a legelső anyák
Királyságban, Írországban és nénapi
ünnepséget 1925. március
napkeltétől
hány más angol nyelvű országban, napnyugtáig ragyogtál. 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatóamit egyre inkább Anyák napjának
jában munkásgyerekeknek tartotÁgh István
hívnak, bár ez a név az amerikai
ták. A gondolatot a Magyar Ifjúsági
és kanadai világi ünnephez tartoVöröskereszt vezetői karolták fel,
zik, amely meglehetősen különbözik az eredeti
és megtették az előkészületeket az anyák napAnyák Vasárnapjától. Az 1600-as évektől keja országos bevezetésére. A szervezet lapjában
resztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz
így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt
kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő
Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján
negyedik vasárnapján tartottak. Minden évben
tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnea nagyböjt közepén a legtöbb szolgáló meglápet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkétogatta az „anya” gyülekezetét (Mater Ecclesiben, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje
ae), ahol megkeresztelték. A családjuktól távol
messze túlhaladja egy-egy család körét és a
dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kapnemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába
tak, hogy hazamehessenek, és a napot édeskapcsolódik.” 1928-tól már miniszteri rendelet
anyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
erre a napra ajándékként elkészítették az anyák
anyák napját.
süteményét a marcipánnal töltött Simnel-torforrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyák_napja

Óvodai hírek
Kedves falubeliek, e mindannyiunkat sújtó járvány
idején jelentkezünk rövid
beszámolónkkal, elmeséljük mi minden történt abban az időszakban, mikor
is a 18/2021. (III.6.) EMMI
határozatnak megfelelően
óvodánk bezárta kapuit,
és ügyeleti rendben működött.
Ez idő alatt azon szülők
gyermekeit
fogadhattuk,
akik kérvényben kérelmezték gyermekük
elhelyezését. Kis létszámú, (5 fős) csoportokban gondoskodtunk a gyerekekről.
Az egészség megőrzése érdekében délelőtt, majd az idő melegedésével a délutáni órákban is nagyon sokat tartózkodtunk
a szabadban. Még sétára is indultunk, és
meglocsoltuk a község templománál felállított húsvéti köntösbe öltöztetett betlehemes házikóban elültetett növényeket.

A szépen feldíszített házikót a közösségi
ház, és óvoda dolgozói (Törökné Pátrovics
Erika, Szőke Róbertné, Töltési Nóra, Vörös
Péter) közösen készítették, hogy e nehéz
időszakban sem feledkezzünk meg a közelgő ünnepről, és derűt varázsoljanak az
arra sétálók arcára.
A zárás ideje alatt az óvoda valamen�nyi dolgozója (megosztva a felügyeletben
résztvevőkkel) éves szabadságuk idő-

arányos részét töltötték, majd az
intézmény teljes fertőtlenítését
végezték. Csoportonként megtörtént a legapróbb játékok, textíliák,
bútorzatok átmosása, az épület
valamennyi zeg-zugának alapos
kitakarítása. A nyitásra, készülvén
tavaszi díszbe öltöztettük a helyiségeket, várva, hogy mielőbb benépesülhessen.
Az óvoda udvara, és környezete sem maradhatott ki a szépítő
tevékenységből, hol erős napsütésben, máskor dermesztő hidegben végeztük gyomtalanítást,
és növényápolást, udvar-kert rendezését.
A falugondnokság segítségével áthelyezésre került a komposztálónk, így teremtve megfelelő helyet a gyerkőcök labdajátékához.

Hosszúra nyúlt ez a kényszerű, de szükséges idő, melyet távoltöltöttek a gyerekek
óvodás társaiktól. Az előttünk álló időszakban továbbra is vigyázva az egészség
megőrzésére, törekedni fogunk mindazon
jó, és hasznos tevékenység bepótolására,
mely reményeink szerint feledteti majd a
bezárás napjait.
A Samufalvi óvoda dolgozóinak nevében,
Borbélyné Paxy Erika, Zsidek Judit
óvodapedagógusok
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Iskolai hírek

Deň Zeme – Föld napja
„A Föld napja a Földnek szentelt nap,
amelyet minden évben április 22-én tartanak. Felhívja az emberek figyelmét a
környezeti pusztítás hatásaira.”
Fontos követelmény, hogy minden ember a Földünkön védje, gondozza, vigyázza környezetét – fenntartható, élhető világot biztosítson.
Az alsós szlovák online ill. tantermi órákon szlovák oktatófilmeket nézhettek a
tanulók a környezeti szennyezéssel, környezeti ártalmakkal, a környezet védelmével kapcsolatban. Az ifjúság nevelése
ebben a témában is nagy feladatot kíván.
Felhívó jellegű, figyelem felkeltő plakát
készítése volt e témában a feladat az alsósoknak:

Naša Zem má sviatok.
– A Földünknek ünnepe van.
Čo šetrí našú Zem?
– Mi kíméli a Földünket?
Aj my môžeme chrániť planétu!
– Mi is tudjuk védelmezni a planétát!
Separovať znamená triediť.
– A szelektív hulladék gyűjtése,
osztályzása.
Több tanuló adott be, alkotott felhívó
jellegű plakátot. Igényes, szép munkák
eredménye: 1. hely: Horváth Boglárka
2.o. és Török Emese 3.o.; 2. hely: Németh Kristóf 3.o. és Vida Szonja 4.o.; 3. hely:

Szente Ádám 1.o. és Vizslóczki
Dávid 4.o.; Különdíjasok: Tóth
Elizabeth Lili 3.o, Haász Kornél
3.o. Hornyák Nóra 1.o. Szinger
Lili 1.o.
Továbbá a következő tanulók készítettek plakátot a
Föld napja, ill. a fenntarthatóság jegyében: 1. osztály:
Tóth Márton, Kovács Aisa,
Lőke András. 2. osztály:
Szand Emília, Tóth Péter,
Horváth Dzsenifer. 3. osztály:
Burucz Norbert, Borsos Boglárka, Kiss Jázmin. 4. osztály:
Bognár Fanni, Imre Anna,
Balogh Boglárka, Nagy Luca,
Ármai Ágnes, Papp Julcsi.
A helyezettek és részt vevők
ajándékot kaptak, melyet a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozott. Köszönjük!
A gyerekek értik, tudják, hogy a Föld
megóvása érdekében ők is sokat tehetnek: nem szemetelnek, gyűjtik szelektíven a hulladékot, nem pazarolják a vizet,
tisztán tartják a környezetüket, az erdőket, vizeket…
Szatmári Delina szavai is arra mutatnak
rá, hogy a környezettudatos magatartás
közös felelősségünk:
„Ezt a bolygót ne szennyezzétek,
Ha itt, vagy bárhol is éltek,
Ezt a Földet vigyázzátok, féltsétek.”
„Ez a Föld, ez ád nekünk otthont,
ide születtünk, itt pihenünk meg.
Hát kérlek Titeket, Emberek, óvjuk,
féltsük, szeressük ezt a Földet!”
Krajczárné Száraz Erzsébet
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A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
Anyák napi köszöntője
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május
első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk.
A gyermekek és a felnőttek szívében is az
édesanya különleges helyet foglal el. Ő az,
aki számára kortól függetlenül mindig mi,
a gyermekei vagyunk a legfontosabbak.
Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot,
akinek jelenléte, gondoskodása, életünk
fontos része, aki aggódik miattunk, aki
őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Ezekkel a gondolatokkal és egy mellékelt kis dalszöveggel
kívánunk minden kedves édesanyának
nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és hosszú életet.
A szolgálat dolgozói

Molnár Orsi

Kevés a szó
Ha éhes vagyok ennem adsz,
ha szomjazom megitatsz,
ha fázom betakarsz,
ha szomorkodom te vigasztalsz,
ha messze járok hazavársz,
ha megjövök karodba zársz,
ha elesnék te felemelsz,
ha rossz napom van te elviselsz.
Bárcsak el tudnám mondani,
de nincsenek rá szavak,
hogy a hálám egyre nő,
mint folyammá duzzadó kis patak,
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kevés a szó, hogy köszönöm,
de lehet, hogy nem is kell mást
mondanom,
talán elég lesz az is,
ha szeretettel ölel át két karom.
Ha nem vagyok veled hiányolsz,
ha beteg vagyok te ápolsz,
ha gondban vagyok tanácsot adsz,
ha tévedek, akkor is elfogadsz,
ha jót teszek, akkor megdicsérsz,
ha félek az úton elkísérsz,
ha bánatom van, meghallgatsz
ha fáradt vagyok elringatsz.
Ha bántanak te megvédsz,
ha más nem, te akkor is megértesz,
ha feladnám, olyankor te bíztatsz,
ha elbuknék újra hitet adsz!
Ha elvesznék te rám találsz,
hogy álmaim elérjem mellém állsz,
te vagy, aki gondot viselsz rám,
Szeretlek téged, Édesanyám!

Húsvét után
A bibliás időkben Jézus tanítványainak az életében volt egy „húsvét előtti”, és egy „húsvét utáni”
időszak. HÚSVÉT ELŐTT: kétségbeesés, félelem, elrejtőzési, menekülési szándék. HÚSVÉT UTÁN: a
tanítványok kiléptek a rejtőzésből,
boldogan elmondták, hogy nem a
halálé az utolsó szó, lesz feltámadás és van örökélet!
És Palesztinából indulva eljutottak
Indiába, eljutottak Kínába, eljutottak
a szkíták földjére, eljutottak Egyiptomba és Etiópiába, és eljutottak a
föld akkor ismert „végső határáig”: a
spanyol félsziget nyugati partjáig és a
Gibraltári szorosig.
A Biblia tudósít arról, hogy Péter
apostol és Pál apostol térítő munkája nyomán hogyan született meg az
egyik keresztyén közösség a másik
után. A Biblia mellett a további tanítványok munkáját a korai hagyomány
őrizte meg.
Ha jól meggondoljuk: mindnyájunk életében, minden esztendőben
volt és van egy „húsvét előtti” és egy
„húsvét utáni” állapot. Farsang után,
a „báli szezon” után következik az elcsendesedés, a nagyböjt időszaka.
A fájdalom és a gyász mélypontja
Nagypéntek estéje – amit aztán felvált a nagyszombat esti feltámadási
szertartás, a húsvét vasárnapi szárnyaló istentisztelet, az ujjongó húsvéti öröm.
És mindnyájunk életében van egy
egyszeri „húsvét előtti” és egy egyszeri, sokáig tartó, örökké tartó „húsvét utáni” időszak.

Húsvét előtt: kétségbeesés, bizonytalanság, félelem – halálfélelem. Magunkba zárkózunk. „Ezekről a dolgokról” nem beszélünk: „ezt hagyjuk
utoljára”.
A húsvét után időszakban egyszer csak hangot kap a reménység.
A bizonytalanságot az Isten iránti bizalom váltja fel. A félelem helyére a
feltámadás öröme kerül: az én Megváltóm az én porom felett is megáll.
Feltámadnak előre sietett szeretteink, és örökre, az örök boldogságban együtt leszünk, együtt örvendezünk, mert „Isten lesz velünk, és
ő letöröl minden könnyet, halál nem
lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.
A trónon ülő pedig azt mondta: Íme,
újjáteremtek mindent.” (Jelenések
könyve 21,4-5)
Húsvét után már a miénk az újjáteremtés reménysége, az újjáteremtés minden öröme, az újjáteremtés legnagyobb, szent isteni
ajándéka!
dr. Márkus Mihály
nyugalmazott
helyettes lelkész
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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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A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként a 2020. évben 92.986 forintot utalt az Adóhatóság.
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!

Adószám: 19147606-1-11
Köszönjük!

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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Tegyük szebbé környezetünket!
Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Vértesszőlős Község Önkormányzata szemétszedési akciót hirdet
2021. május 29-én (szombaton), 9.00-től 12.00 óráig.
Gyülekezés 9.00 órakor, a Községi Könyvtár előtt, illetve külterületen
(Baromállási dűlő) a Duna és a Hernád dűlő kereszteződésénél.
A védőkesztyűt és a zsákokat az önkormányzat biztosítja.
Amennyiben kérdésük van,
a belterületi gyűjtés kapcsán Németh Ferencnél a +36/30 578 5116-os,
a külterületi gyűjtés kapcsán Barta Lászlónál a +36/20 468 1573-as
telefonszámon lehet érdeklődni.

Tegyünk együtt a környezet tisztaságáért!

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

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

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatásai
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.

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.
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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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

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 kulturált körülmények között

Tisztelt Ügyfeleink!
Társaságunk számára kiemelt fontosságú fogyasztóink tájékoztatása a folyamatos földgázellátást érintő eseményekről. Ennek megfelelően ezúton
tájékoztatjuk a település gázfogyasztóit, hogy a FGSZ Földgázszállító Zrt. az
üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren

Vértesszőlősi Sportegyesület

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

Gázszolgáltatási szünet

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

2021. május 31-én 9.00 és 13.00 óra között
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében társaságunk a fentiekben leírt időszak alatt a gázellátást nem tudja
biztosítani Vértesszőlős településen.
A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges. Ezen megelőző intézkedések
teljesítéséhez a fogyasztók aktív közreműködését igényeljük.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk működési területére vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a https://www.
mvmhalozat.hu/edgaz/aktualitasok/10199 internet oldalunkon is.
Segítő együttműködésüket megköszönjük és bízunk benne, hogy a gázszolgáltatási szünet nem okoz fennakadást a település életében.

Kovács Csaba
VSE elnök

Vöröskeresztes hírek
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a véradóknak, akik 2021. március 26án megjelentek a vértesszőlősi véradáson és ezzel segítséget nyújtottak beteg
embertársainknak.
A Vöröskereszt ismét a SUEZ oroszlányi gyárának a felajánlását – tartósélelmiszer
csomagokat – adta át a faluban élő rászoruló családoknak, embereknek. Itt is szeretném megköszönni az Idősek Klubja dolgozóinak a közreműködését és segítségét.
Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak!
Köszönettel: Ispán Mónika alapszervezeti titkár
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Gyereksarok

PROGRAMOZÓ ÉS DIGITÁLIS

ÉLMÉNYTÁBOROK TATABÁNYÁN

7-14 éves gyerekeknek

TÁBORAINK
Minecraft

Videó vágás

Roblox Game Design

Mobil fotó/videó

Kalandjáték készítés

Programozás
Logiscool Tatabánya/Tata
2800. Tatabánya, Réti út 156.
+36205101713
hello.tatabanya@logiscool.com
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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

