Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2021. július, XXVII. évfolyam, 7. szám

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk
a vértesszőlősi alkotókat a
XXIX. Vértesszőlősi Mesterkezek
kiállítására.
Kérjük, tisztelje meg munkáival rendezvényünket!
A kiállítási darabokat 2021. augusztus 11-12-13-án,
10.00 és 18.00 óra között várjuk a Közösségi Házba.

A kiállítás megnyitó időpontja:
2021. augusztus 17. 17.00 óra
A tárlat 2021. augusztus 22-ig lesz látható munkanapokon 10.00–18.00 óráig,
valamint augusztus 20-21-22-én 11-16 óra között.
Szíves közreműködését megköszönve,
Németh Ferenc kulturális menedzser
06-30-578-51-16

Önkormányzati hírek

TÁJÉKOZTATÓ
a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 9/2021. (VI.18.)
önkormányzati rendeletről
Tisztelt Lakosság!
A rendelet-tervezet lakossági véleményezését követően, a beérkezett észrevételeket figyelembe véve, a képviselőtestület a június 17-ei ülésén elfogadta
a zaj elleni védelem helyi szabályairól
szóló rendeletét.
Az alábbiakban tájékoztatom
Önöket a rendelet szabályairól,
melyet 2021. július 15. napjától
kell betartani:
A rendelet szabályai a község belterületére, a Sólyom utcában lévő ingatlanokkal
közvetlenül határos (szomszéd) külterületi
ingatlanokra, valamint a külterületi dőlőkre
(Baromállási dűlőben lévő dűlők, Szőlőhegyen lévő dűlők + a Vörösmarty utca külterületi része) terjed ki, eltérő szabályokat
alkalmazva.
1.) A község belterületére és a Sólyom
utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül
határos (szomszéd) külterületi ingatlanokra vonatkozó szabályok:
Hétfőtől csütörtökig, minden nap 21.00
órától másnap reggel 6.00 óráig, péntekenként 21.00 órától szombat reggel 8.00
óráig, szombatonként 18.00 órától vasárnap reggel 9.00 óráig, vasárnap 12.00 órától hétfő reggel 6.00 óráig és munkaszüneti
napokon egész nap (január 1., március 15.,
nagypéntek, húsvéthétfő, húsvét vasárnap,
május 1., pünkösdhétfő, pünkösdvasárnap,
augusztus 20., október 23., november 1. és
december 25-26.) nem lehet az alábbi,
magánszemélyek háztartási igényeit ki2

elégítő, zajkibocsátással járó tevékenységeket végezni:
a) építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata;
b) motoros meghajtású géppel, eszközzel
végzett anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés;
c) kompresszor, aggregátor használata;
magasnyomású mosóval végzett tevékenység;
d) mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó tevékenység: motoros
meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró, permetező, sövénynyíró,
lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró
igénybevételével járó tevékenység;
e) motoros meghajtású géppel, eszközzel
végzett fakivágás, földmunkavégzés.
A fentiekben felsorolt eszközök közül minden olyan eszköz motorosnak minősül,
melyet elektromos, benzin, dízel vagy
egyéb belső égésű motor hajt.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, bár
igyekeztünk minden, a gyakorlatban előforduló gépet, eszközt, tevékenységet nevesíteni, természetesen lehet olyan, ami
a felsorolásból kimaradt, de ha jellegénél
fogva hasonló, zajjal jár, és a fenti tevékenységekhez kapcsolódik, ezek használata szintén tilos.
A fentiekben fel nem sorolt tevékenységek, mint pl. a családi-baráti összejövetelek, grillezés, zenehallgatás otthon,
stb. az önkormányzati rendelet alapján
nem kerültek korlátozásra.

Figyelemmel kell lenni azonban ezen tevékenységek során a szabálysértési törvény által meghatározott „csendháborítás” tényállásban foglaltakra, mely szerint
„aki lakott területen, az ott levő épületben,
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és
védett természeti területen indokolatlanul
zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a
védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.” Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közhiedelemmel
ellentétben a csendháborítás nem csak
este 10 óra után, hanem időkorlátozás
nélkül a nap bármely szakában megvalósulhat.
A csendháborítás szabálysértésének elkövetése esetén nem az önkormányzat,
hanem a szabálysértési hatóság fog eljárni.
2.) A külterületi dőlőkre (Baromállási
dűlőben lévő dűlők, Szőlőhegyen lévő
dűlők + a Vörösmarty utca külterületi része) vonatkozó szabályok:
Hétfőtől csütörtökig, minden nap 21.00
órától másnap reggel 6.00 óráig, péntekenként 21.00 órától szombat reggel 8.00
óráig, szombatonként 18.00 órától vasárnap reggel 9.00 óráig, vasárnap 12.00 órától hétfő reggel 6.00 óráig és munkaszüneti
napokon egész nap (január 1., március 15.,
nagypéntek, húsvéthétfő, húsvét vasárnap,
május 1., pünkösdhétfő, pünkösdvasárnap,
augusztus 20., október 23., november 1. és
december 25-26.) nem lehet az alábbi,
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenységeket végezni:
a) építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata;
b) motoros meghajtású géppel, eszközzel
végzett anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés;

c) kompresszor, aggregátor használata;
magasnyomású mosóval végzett tevékenység.
A fentiekben felsorolt eszközök közül minden olyan eszköz motorosnak minősül,
melyet elektromos, benzin, dízel vagy
egyéb belső égésű motor hajt.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, bár
igyekeztünk minden, a gyakorlatban előforduló gépet, eszközt, tevékenységet nevesíteni, természetesen lehet olyan, ami
a felsorolásból kimaradt, de ha jellegénél
fogva hasonlóan zajjal jár, és a fenti tevékenységekhez kapcsolódik, ezek használata szintén tilos.
A község ezen részein a mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó
tevékenység (motoros meghajtású kerti
traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró,
permetező, sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró igénybevételével járó tevékenység; motoros meghajtású
géppel, eszközzel végzett fakivágás, földmunkavégzés) végzése a rendelet szerint
nem került korlátozásra, tehát az szabadon végezhető.
A mezőgazdasági, kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység mellett
szintén nem került korlátozásra a családi-baráti összejövetelek, grillezés, zenehallgatás otthon, stb.
Ezen a településrészen is figyelembe kell
venni azonban mind a mezőgazdasági, kerti munkavégzés, mind a családi-baráti ös�szejövetelek, grillezés, zenehallgatás, stb.
során a szabálysértési törvényben meghatározott, csendháborításra vonatkozó szabályokat, mely szerint „aki lakott területen,
az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett természeti
területen indokolatlanul zajt okoz, amely
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti
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értéket zavarja, szabálysértést követ el.”
A csendháborítás nem csak este 10
óra után, hanem időkorlátozás nélkül a
nap bármely szakában megvalósulhat.
A csendháborítás szabálysértésének elkövetése esetén nem az önkormányzat, hanem a szabálysértési hatóság fog eljárni.

közvetlenül határos (szomszéd) külterületi ingatlanokon kívül a rendelet a külterületen lévő ingatlanokra semmilyen szabályt nem tartalmaz, azokra a területekre
nem terjed ki a hatálya. Tehát az egyéb
külterületeken bármilyen tevékenység
időkorlátozás nélkül végezhető.

3.) A Baromállási dűlőn és Szőlőhegyen,
valamint a Sólyom utcai ingatlanokkal

Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete
a zaj elleni védelem helyi szabályairól
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a község belterületén és a Sólyom utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül határos külterületi ingatlanokon, továbbá a külterületi dűlőkben
a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenységekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az élet-,
egészség-, vagy vagyon védelme érdekében
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végzett mentési, azonnali intézkedést igénylő kár- vagy hibaelhárítási tevékenységre.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenység:
különösen építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép,
berendezés, eszköz használata; motoros
meghajtású géppel, eszközzel végzett
anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés;
vésés; kompresszor, aggregátor használata; magasnyomású mosóval végzett tevékenység; mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó tevékenység;
b) mezőgazdasági, kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység: különösen
motoros meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító,
fűkaszáló, szegélynyíró, permetező, sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép,
fűnyíró igénybevételével járó tevékenység;
motoros meghajtású géppel, eszközzel
végzett fakivágás, földmunkavégzés
c) motoros meghajtású: elektromos, benzin, dízel vagy egyéb belső égésű motorral
hajtott gép, eszköz

d) külterületi dűlők: Duna dűlő, Hernád
dűlő, Rába dűlő, Szamos dűlő, Szőlősi
dűlő, Tatabányai dűlő, Tisza dűlő; Barackos dűlő, Erdőalja dűlő, Hosszú dűlő, Irtvány dűlő, Kútberki dűlő, Nószádi dűlő,
Sárkányos dűlő, Szőlő dűlő, Vörösmarty
utca külterületi része
e) munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. §
(1) bekezdésében meghatározott napok és
húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap
3. § (1) A község belterületén és a Sólyom
utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül
határos külterületi ingatlanokon magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő,
zajkibocsátással járó tevékenység nem
végezhető:
a) hétfőtől csütörtökig 21.00 órától másnap reggel 6.00 óráig, b) pénteken 21.00
órától másnap reggel 8.00 óráig, c) szombaton 18.00 órától másnap reggel 9.00 órá-

ig, d) vasárnap 12.00 órától másnap reggel
6.00 óráig, e) munkaszüneti napokon.
(2) A külterületi dűlőkben az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az
eltéréssel, hogy a mezőgazdasági, kerti
munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység
az (1) bekezdésben meghatározott időbeli
korlátozás nélkül megengedett.
4. § E rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Nagy Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 2021. június 18-án kifüggesztésre
került. 				
dr. Lázár Gabriella

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
2021. július 19-23 között igazgatási szünet miatt
ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:

06 30 817 3980
A következő ügyfélfogadási nap 2021. július 26-án,
hétfőn lesz 7.00–12.00 és 13.00–16.00 között.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Lázár Gabriella jegyző
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Bölcsődei hírek
K. László Szilvia
Nyárköszöntő
Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!

Eltelt egy különleges nevelési év. A COVID
járvány a bölcsőde megszokott életvitelét
is felborította és a szigorú szabályok bevezetése és betartása ellenére vidáman, aktívan teltek el bölcsődéseink napjai.
Felkészültünk a megfelelő védekezésre,
megelőzésre és a szülőkkel együttműködve
zavartalanul működtünk. Ez évben a beszoktatás folyamatosan történt, a bölcsőde udvarán a szülő jelenlétével. A harmadik hullám
újabb járványügyi intézkedéseket követelt.
A bejárati ajtóban a reggeli elválás néha
könnyesre sikeredett, de ahogy teltek a hetek a bölcsődések önállóan, ügyesen érkeztek. Kiemelt feladatunknak tekintettük a
lelki egészség, harmónia megteremtését és
a kiegyensúlyozott légkör kialakítására törekedtünk. A szülői megbeszéléseket is online
formában tartottuk, tájékoztattuk a szülőket
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az előttünk álló félév feladatairól, terveiről, a
beszoktatás sikereiről. Törekedtünk az élmények megosztására a családokkal.
A jeles napokat is megünnepeltük, de
sajnos ez ebben az évben a szülők jelenléte nélkül zajlott. Az év elején a hagyományos szüreti felvonulásunk és a Mihály napi
vásárunk elmaradt. Márton napon lámpást
készítettünk a gyerekek szorgos kis kezeikkel, amit kitehettek otthon az ablakokba.
Célunk volt, hogy a gyerekek a járványhelyzetből ne érezzenek semmit, így az ünnepek sajátos hangulatát, a hozzákötődő
hagyományokat, szokásokat igyekeztünk
csoporton belül felejthetetlenné tenni a gyerekek számára. A várakozás, a készülődés
fokozta az ünnepekhez fűződő érzelmeket,
belső tartást adott mindenkinek. Az adventi
időszakot tevékenységekkel, technikákkal,
mesével, zenei ajánlásokkal, mozgásos játékokkal tettük még színesebbé.
A Mikulás után a karácsonyi készülődés
napjai következtek. A tevékenységeket elosztottuk, több időt fordítottunk a vizuális
nevelésre, de eközben többször megkínáltuk a gyerekeket az ünnephez kötődő
mesével, mondókával, énekkel, hogy a
hangulati előkészítés érzelmi oldala is kiteljesedhessen. Az ünnep előtti napon
a közös fenyőfadíszítés megkoronázta
az eddig eltelt, várakozással teli heteket.
Az ünnepi készülődés alatt az egészséges
életmódra való nevelésről sem feledkeztünk meg.

A gyerekekkel igyekeztünk minél több időt
kint tölteni a friss levegőn, ha azt az időjárás megengedte. A sószobát heti rendszereséggel használtuk.
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A tél utolsó hónapjában a farsangé volt
a főszerep. A tél búcsúztatását a bölcsődében is megszerveztük. Akárcsak karácsonykor, itt is a hangulati előkészítésre
helyeztük a hangsúlyt.

A júniusi hónap újabb megpróbáltatás elé állított minket, hiszen a kis bölcsődések felnőttek
és elköszöntek tőlünk. A szabályok betartása
mellett végre találkozhattunk a szülőkkel és
egy vidám délutánt tölthettünk együtt.

Óvodai hírek

Az udvaron lehetőségünk volt a környezeti nevelést is megvalósítani a gyerekekkel.
Tavasszal virágokat ültettünk és szebbé varázsoltuk az udvarunkat.

Óvodásaink a hagyományoknak megfelelően lezárták a nevelési év szorgalmi
részét. A járványhelyzet miatt a szabadban kerültek megrendezésre csoportonként az évzárók: volt, aki az óvoda udvarán, volt, aki a Vértesszőlősön található
farmon, volt, aki Tatán, a tóparton tartotta a rendezvényét. A rövid felkészü-

Május hónapban köszöntöttük az édesanyákat és a gyerekekkel meglepetéseket
készítettünk.
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lési idő ellenére a gyermekek nagyon
ügyesek voltak, játékos keretek között
emlékeztek az együtt töltött időkre.
Az iskolába készülők, 35 nagycsoportosunk fájó szívvel búcsúzott óvodájától,
az óvónéniktől, dadusoktól, pedagógiai
asszisztensektől és nem utolsó sorban
csoporttársaiktól.

A bölcsőde dolgozói nevében szeretnénk
mindenkinek megköszönni a támogatást
és az együttműködést. Kívánunk mindenkinek jó pihenést, feltöltődést a nyárra és
a ballagó gyerekeknek csodaszép napokat
az óvodába.
Scsibrán Zoltánné
kisgyermeknevelő
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Köszönjük a szülők segítségét a helyszínek
biztosításában, támogató magatartását a
programok megvalósításában. Júniustól
megkezdődött a nyári élet az óvoda udvarán zajlik, csak étkezni és altatni fogunk a
csoportszobákban. A bölcsőde augusztus
2-22-ig, az óvoda augusztus 9-29-ig zárva
tart. A helyi iskolába készülő nagycsopor10

tosainkat augusztus 31-én kísérjük át a
leendő tanító nénikkel együtt az iskolába.
Ennek pontos időpontjáról a későbbiekben
tájékoztatjuk az érintett szülőket.Minden
családnak kellemes feltöltődést, sok feledhetetlen élményt kívánunk a nyárra!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Iskolai hírek

Szlovák szavalóverseny iskolánkban

Minden évben ősszel szervezték meg Tardoson a megyei szlovák szavalóversenyt. Idén a
járványhelyzet miatt iskolánk tanulói körében
lett megtartva, melyre idén is szép számmal
jelentkeztek a megmérettetésre. 2021. május
6-án, kellemes napsütéses időben az udvaron
mondták el a választott versüket a szavalók,
melyet Kornéli Ica néni, Kutenics Szilvi néni és
Szabó Marika néni zsűrizett.
A következő tanulók kaptak helyezést:
2.osztály
1.helyezett:
Szand Emília
(Elena Čepčeková: Preteky)
2. helyezett:
Kovács-Zengő Boróka
(Juraj Háj: Nakreslím si dom)
3. helyezett:
Horváth Boglárka
(Elena Čepčeková: Mamičke k sviatku)
3.osztály
1. helyezett:
Haász Kornél
(Maria-Rázusová Martáková: Ťažkosti života)

2. helyezett:
Sajtos Dorka
(Elena Čepčeková: Leporelo)
3. helyezett:
Pammer Áron
(Maria-Rázusová Martáková: Myška)
4.osztály
1. helyezett:
Ifjú Boglárka
(Maria Rázusová -Martáková)
2. helyezett:
(Vida Szonja/ Tatjana Hovancová: Snehuliačik)
3. helyezett:
Ocskai Zoltán
(Maria Rázusová -Martáková: Zajko)
Résztvevők voltak még:
Török Emese 3.o. – Nedermann Amina 3.o.
– Tóth Elizabeth Lili 3.o. – Solt Gréta 3.o.
– Hajdás-Földi Gellért 3.o. – Szabó Liza 2.o.
– Horváth Dzsenifer 2.o. – Kriszt Kevin 2.o.
A versenyzők ajándékait a Vértesszőlősi Szlovák
Önkormányzat finanszírozta. Köszönjük! Minden tanulónk színvonalasan, felkészülten szerepelt. Gratulálunk nekik!
Krajczárné Száraz Erzsébet
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Év végi programok, események az iskolában
A május és a június bővelkedett iskolai eseményekben. Még a karanténhelyzet idején kezdtünk bele a
Fenntarthatósági Témahét
programsorozatába, mely
a jelenléti oktatás alatt fejeződött be. Iskolánk a témahét megszervezésével
elnyerte a Komárom-Esztergom megye legaktívabb
iskolája címet, és a vele
járó 60 000 forintot, mely a
Gyermekszem Alapítvány
számlájára folyt be.
Pedagógusaink igyekeztek
az iskolapadba visszaérkező diákok számára különféle programokat szervezni
– természetesen a járványügyi rendszabályok maximális betartása mellett.
Az osztályfőnökök kerékpártúrákat szervezetek, ennek keretében keresték fel
tanulóink a tatai Fényes tanösvényt, valamint az Építők
parkját, de meglátogatták a
helyi fagylaltozókat is.
Év végén megszerveztük
az osztálykirándulásokat is
– a járványhelyzet miatt sajnos a háromnapos Erzsébet táborra nem kerülhetett
sor, csupán egynapos kirándulásokon
vehettek részt tanulóink. Az 1. osztályosok az almásfüzitői Azaum római táborba, a 2. osztályosok a csákvári Gesznerházba látogattak el. A 3. osztály tanulói a
tardosi Malom-völgybe, a 4. osztályosok
pedig Gántra, illetve Csákvárra kirándultak. 5. és 8. osztályos diákjaink ellátogattak Csókakőre, Eplénybe valamint a
Balaton partjára, a hatodikosok a vértesboglári, a hetedikesek a gödi kalandparkot keresték fel.

Az év utolsó napjaiban került sor hagyományos rendezvényeinkre. A végzős
osztály tanulói az Éretlenek
című darabot adták elő a
közösségi házban. A járványhelyzetre tekintettel az
előadást csak egy osztály
tekintette meg a helyszínen, a többiek felvételről
nézhették meg a darabot.
Végzős tanulóink egy meghitt ballagással búcsúztak
iskolánktól.
Az idei év vége abból a
szempontból is különleges
volt, hogy nyugdíjba vonult
három, évtizedek óta a Vértesszőlősi Általános Iskolában dolgozó kollégánk is. Őket
az évzárón búcsúztatta el az iskola közössége. Több évtizedes kimagasló munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérem
miniszteri kitüntetésben részesült Krajczárné Száraz Erzsébet, Szabó Mária, valamint
Szalczinger Józsefné. A kitüntetést Paxy
Éva igazgatónő adta át az ünnepeltek számára, de Nagy Csaba polgármester úr és
a szülői munkaközösség is elbúcsúzott a
pedagógusoktól egy-egy csokor virággal.
Hosszú és boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik!
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Búcsúzó pedagógusaink
Krajczárné Száraz Erzsébet

Az általános iskolát lakóhelyén, Vértes�szőlősön végezte, majd ezt követően Tatabányán, a Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, 1978-ban. Ezután
felvételt nyert az Esztergomi Tanítóképző
Főiskolára, ahol tanulmányait 1981-ben
fejezte be, szlovák nyelv és népművelés
szakkollégiumi végzettséggel.
Először Tatabányán helyezkedett el,
majd 1987-ben került Vértesszőlősre, ahol
napjainkig a helyi nevelőtestületet erősítette, három évig igazgatóhelyettesként is
irányította intézményünket.
Szlovák óráin minden alsós kisdiák élvezettel tanulta a nyelvet, mert Erzsike néni gazdag
módszertani eszközökkel vezette a tanórákat:
báboztak, énekeltek, mondókáztak és játszva
sajátították el a nyelvet. Megszervezte az iskolai néptáncszakkört, mellyel szép sikereket
ért el a tanulókkal, sőt nyári néptánctábort is
szerevezett a diákok számára.
A szlovák nemzetiségi hagyományok
iránti elkötelezettségét tükrözi, hogy elvállalta a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöki tisztségét. Ennek köszönhetően rengeteg iskolai és falusi programot valósított
meg. Kiemelkedő volt a megyei Nemzetiségi Gála megszervezése, ahol több szlovák nemzetiségi iskola tanulói léptek fel, és
számos megyei vezető tisztelte meg rendezvényünket.
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Szívügyének tekintette a szlovák testvérkapcsolatok ápolását, mind testvérvárosi,
mind iskolai szinten. Évtizedeken át szervezte a szlovákul tanuló gyerekeknek a
hagyományossá vált tanulmányi kirándulást Szlovákiába, ahol a diákok anyanyelvi
környezetben gyakorolhatták a nyelvet, és
megismerkedhettek az anyaország kultúrájával, történelmével.
Minden évben felkészítette diákjait a tardosi Szlovák nyelvű versmondó versenyre,
amelyen gyakran szép eredményeket értek
el. Több tanítványával részt vett a „Forgó
Rózsa” Ki mit tud? – on, ahol arany minősítést kaptak.
Pályafutása alatt tanítványait bevezette a
szlovák és magyar népi kultúrába, és ezzel
hozzájárult ahhoz, hogy a felnövekvő generációk is tovább éltessék értékeinket.
Szabó Mária

A helyi általános iskola elvégzése után
1977-ben érettségizett, a tatabányai Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd
1980-ban szerzett tanítói diplomát az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, pedagógia-orosz szakon. 16 éven át dolgozott a
tatabányai Dózsa György Általános Iskolában, majd 1996-ban áthelyezéssel került
a Vértesszőlősi Általános Iskolába. Ebben
az évben posztgraduális képzés keretében német nyelvi tanítói diplomát szerzett
a győri Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskolán.

Vértesszőlősön kezdetben német nyelvet tanított, 8 évig igazgatóhelyettesként dolgozott
és 1 évig megbízott igazgatóként irányította
intézményünket. 2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
közoktatási vezető diplomát szerzett.
Szabó Mária kreatív, megújulásra mindig
kész pedagógus, aki 40 éven át lelkiismeretesen végezte oktató-nevelő munkáját.
Évtizedeken keresztül szervezte a sítáborkat és a nyári táborokat a diákok számára.
Lelkes kutatója volt a falu hagyományainak
és történelmének, ennek köszönhetően írták
meg pedagógustársával közösen a Szöllősi
Krónika című könyvet. Szívügyének tekintette
Vértes László munkásságának megismertetését is, így több éven át szervezte a „Kavicsösvény” túrát, mellyel sokszor megmozgatta az
egész iskolát és a falu lakosságát is.
Hosszú időn keresztül szerkesztette a
tanév végén megjelenő iskolai Évkönyvet.
Munkájának megbecsüléseként 1998ban falunkban önkormányzati képviselővé
választották, a Kulturális és Nemzetiségi,
valamint a Szociális Bizottság tagjaként
szervezte a falusi rendezvényeket: a szüreti felvonulást és bált, a falukarácsonyt, a
falusi farsangi bálokat, az augusztus 20-i
programokat. Minden iskolai és falusi rendezvényen aktívan részt vett, mint pedagógus, önkormányzati képviselő, és helyi
lakos. Szlovák és német nyelvismeretét kamatoztatva szívügye volt a testvérkapcsolatok kialakítása, ápolása.
Szalczinger Józsefné

Általános iskolai tanulmányait Tatabányán, a Dózsa György Általános Iskolában
végezte, majd 1974-től a tatabányai Árpád
Gimnázium matematika tagozatán tanult.
1978-ban felvételt nyert az Esztergomi
Tanítóképző Főiskolára, ahol rajz-könyvtár szakkollégiumi végzettséget szerzett.
1981-ben pályakezdő pedagógusként
került a Vértesszőlősi Általános Iskolába,
ahol hosszú pályafutása során több generációnak volt a tanítója.
Első évben az iskolában a napközis
csoportot vezette, majd a következő tanévtől már osztályfőnökként irányította diákjait. Nevelő-oktató munkáját a következetesség, lelkiismeretesség, pontosság,
kreativitás jellemezte. Sokat segítette a
gyengébb képességű tanulókat, gyakran korrepetálta őket, de a tehetségeseket sem hanyagolta el. Ezt mutatja, hogy
számos diákja kimagasló eredményeket
ért el, városi, megyei, sőt országos matematika versenyeken. Rajzpályázatokon is
eredményesen készítette fel tanítványait,
akik több alkalommal helyezést és díjat is
nyertek munkáikkal.
Pályafutása során gyakran szervezett
délutáni foglalkozásokat, kirándulásokat,
programokat diákjainak, elhivatottan próbálta önállóságra, közösségi életre, mások megbecsülésére nevelni őket. Sokat
volt együtt osztályaival, ennek a jó kapcsolatnak köszönhetőek a kiváló osztályközösségek, melyeket mindig rövid idő
alatt sikerült kialakítania.
Szülőkkel is jó kapcsolatot tartott, elismerték szakmai tudását. A gyermekeknél
jelentkező nevelési gondokat igyekezett
közösen, egymás munkáját segítve megoldani.
Mindennapjaiban
kamatoztatta
jó
kézügyességét, melyet a gyerekek is
lelkesen elsajátítottak rajzórákon és
szakkörökön egyaránt. Több kézműves
technikával ismertette meg őket, az elkészült művekkel kreatívan díszítette iskolánk falait.
* * *
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Művelődési Ház, Könyvtár hírei

Ismét volt Könyvtáros tábor
A hagyományoknak megfelelően ismét
megrendezésre került a Könyvtáros Tábor 2021. június 21-től Június 25-ig. Az
időjárás ezúttal nem volt kegyes, de a
rekkenő hőség sem szegte kedvét a csapatnak.
A tábor programjai között szerepelt többek között az almásfüzitői Azareum Római Tábor meglátogatása. A táborban a
gyermekek érdekes beszámolót hallgattak
meg Azareum római város kialakulásáról,
és a birodalomban betöltött szerepéről,
lakosságának összetételéről. A római kori
mesterségekkel ismerkedtek meg ezek
után a fiatalok, majd mozaik készítés, és
bőrművesség következett. A szorgalmas
kézművesedésnek a hazainduló vonat menetrendje vetett véget mindenki nagy szomorúságára.

A tábor szervezői ebben az esztendőben
a közlekedés biztonságra helyezték a fő
hangsúlyt. Csütörtök délelőtt Szaák Tibor
a helyi körzeti megbízott tartott tanulságos
beszélgetést a biztonságos kerékpáros
közlekedés szabályairól. Ebéd után a „bu-

borékban” berendezett közlekedési ügyességi pályán mutatták be a gyermekek a
délelőtt tanultakat.
Péntek reggel elérkezett az ideje, a nagyon várt tatai kerékpártúrának. A résztvevők nagyon fegyelmezetten, az előző
napon tanultaknak megfelelően közlekedtek, ezért fagyizás volt a jutalom. Az Építők
Parkjában a játékokat és a kerékpáros pályát is kipróbálhatták a gyerekek.

A főbb programok mellet jutott idő bőven
a társasjátékokra, a sportra, és a beszélgetésekre is: könyvekről, gyermekirodalomról, olvasmányélményekről. A rekkenő
hőséget friss gyümölcsökkel, limonádéval, szörpökkel sikerült elviselhetővé tenni. A gyalogtúra a szélsőséges időjárási
viszonyok miatt elmaradt, de ezúttal ezt
senki sem bánta.
Németh Ferenc

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei
Eljött végre a nap amikor ismét találkozhatunk egymással. Nagyon vártunk
már erre a pillanatra mindannyian.
A hosszú bezártság és egymástól való
elszakadás mindenkit megviselt. Bár
telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot,
a személyes találkozásokat a baráti
beszélgetéseket, élmények elmesélését semmi sem helyettesíthette.

Az újranyitás után most is vannak
szabályok, amelyeket továbbra
is be kell tartani:
A kézfertőtlenítő használata minden belépésnél kötelező. A szájmaszk használata épületen belül kötelező. A lehetőségekhez mérten a 1,5 méter távolság
betartása. További információ a klub területén kihelyezett eljárási és működési
renden olvasható.
A nyitvatartási idő és a szolgáltatások nem változtak. Minden hétköznap
7-15-óráig tartunk nyitva. Ügyintézés
személyesen vagy telefonon a 06/34
379-500-as számon lehetséges.
Szeretettel várunk mindenkit!
A szolgálat dolgozói
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Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség hírei

LESZ-E TÁBOR AZ IDÉN?
A pontosabb cím: lesz-e napközis, református hittanos tábor ezen a nyáron a
Gagarin utcai közösségi házban?
Reménységünk szerint lesz. A jelentkezési
számok alapján is mondhatjuk, hogy lesz.
Reméljük, hogy a vírustámadásnak negyedik hulláma már nem lesz.
Több, mint tíz éves múltja van ennek a
tábornak. Az óvoda nyári bezárásának
az első hetében szerveztük, szervezzük.
Éneklés, bibliai történetek jelentik az egyházias foglalkozásokat. Játék, séta, kirándulás kerekíti ki az eseményeket.
Sokáig a „kispályás” foci állt a délutáni
foglalkozások középpontjában. De az a
rendetlen labda hol az egyik, hol a másik
szomszéd kertjében kötött ki… Pár éve
aztán bízva a nyári hőségben, – az önkormányzat támogatásával – vásároltunk
egy 3 méter átmérőjű pancsoló medencét. Több előnye is volt a focival szemben:
1. nem kellett futni utána, mindig megvárta
a gyerekeket, és 2. egyetlen egyszer sem
„repült át” a szomszéd kertbe…
Két fürdés között Rózsika néni vezetésével rajzolás, gyöngyfűzés, egyéb kézműveskedés, a záró alkalomra pedig jelmezkészítés jelentette a további lehetőségeket.
És szinte észrevétlenül, – ebből lett a „baj”.
A 13-14 éveseket egyre kevésbé érdekelte
az ilyen típusú „foglalkozás”.
Ezért ettől az évtől – és bízunk benne,
hogy ez is hagyománnyá válik majd – a nagyobbak részére a Gagarin utcai napközis
tábort követően a következő hét első három napján kerékpáros tábort tervezünk.
Ez úgy marad „napközis”, hogy „csillagtúra” rendszerű lesz. Mindenki otthon
reggelizik, vacsorázik, és a saját ágyában
alszik. Napközben mindenki az otthon
elkészített hideg élelmet fogyasztja, és a
hátizsákjában fokozatosan „langyosodó”
vizet issza.
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A környékbeli református templomokat
látogatjuk meg. A helybeli lelkész bemutatja a templomot, annak értékeit, érdekességeit. Egyébként 40-50 perc kerékpározás
után 10-15 perces pihenőket tervezünk.
A tervezett napi teljesítmény húsz kilométer
körül alakul. A felkészüléshez már tudattuk
a jelentkezőkkel:
Ha valaki néha „leszalad a boltba”, vagy
elmegy az osztálytársához bicóval, az nem
biztos, hogy ezt a távot is bírja majd. Ezért
javasoljuk, hogy a vértesszőlősi vasútállomás közelében lévő kerékpáros pihenőtől a
„Kiskacsás” tóig (3,5 km) naponta kétszer
oda-vissza (=14 km) mindenki „hozza magát formába”. (Ennyi edzés során a bicikli
esetleges hibái is kiderülnek). Az edzés nem
„láncszakadásig”, és nem „izomszakadásig”
tart. A tervezett túratempó maximum 12 km/
óra sebesség: egy-egy km. 5-5 perc. Reggel
9-kor már arra is gondolni kell, hogy délután
3-4-kor is hajtani kell még a biciklit…
Arra is kértük a jelentkezőket, hogy önnevelési – önfegyelmezési előkészületet
is tartsanak. KERÉKPÁRTÚRÁRA készülünk, és nem BICIKLIVERSENYRE. A tervezett út túlnyomó részét a kerékpáros célra épített kerékpárutakon tesszük meg, de
rövidebb szakaszokon közforgalmú utakon
is közlekedünk. Reggel, induláskor megegyezünk a „sorrendben”. Ha az előttem
menő lassít, nekem is lassítanom kell. Ha a
sor megáll, nekem is meg kell állnom.
Ha valaki délután még tele marad energiával: tekerjen fel ötször a vértesszőlősi Múzeum utcán, a Fő úttól az utca felső végén
lévő pihenőig. De amíg együtt vagyunk,
mindenki tartja a sort, és tartja a sebességet. Ez valóban önfegyelem kérdése.
A cél egy jó hangulatú közösség építése, és az egymás iránti felelősségnek nem
csak szép szavakban, hanem a három hétköznap során történő gyakorlása is.
dr. Márkus Mihály református lelkész

Múzeumi hírek
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyének látogatói között sokan vannak, akik több
alkalommal is szívesen visszatérnek
hozzánk. Számukra kínáljuk az alábbi
bérleteket, melyekből két típusút lehet
megvásárolni.
Családi bérlet Vértesszőlősi lakosok részére: a kiállítóhely korlátlan látogatására ad
lehetőséget nyitvatartási időben a bérlet megvásárlásától 2021. 10. 31-ig, 2 fő felnőtt és 5
fő gyermek részére. A bérlet ára 2500 forint.
Lakcímkártya felmutatásával érvényes.
Családi bérlet nem helyi lakosoknak: a
kiállítóhely korlátlan látogatására ad lehetőséget nyitvatartási időben a bérlet megvásárlásától 2021. 10. 31-ig, 2 fő felnőtt és
3 fő gyermek részére. A bérlet ára 4000
forint. Személyi igazolvány felmutatásával
érvényes.
A bérlet mindkét esetben névre szóló
és nem átruházható

Tervezett programjaink:
• Őskori vadászolimpia diákoknak • Játékos
ügyességi- és kvíz feladatok gyerekeknek
• Nyomkereső, Samu-menü, mini ásatás, lápon járás, folyamatos filmvetítések, kézműves
foglalkozások • Állati Jó Bemutató! meglepetés állattal • Tárlatvezetés gyerekeknek, felnőtteknek • Tappancs Állatotthon Alapítvány
és Őrszolgálat – kutyás ügyességi bemutatók, kutyasimogató, tanácsok felelős állattartáshoz • A rendezvény alatt büfé üzemel!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A rendezvény az aktuális időpontban, a mindenkori hatályos Kormányrendelet szerint lesz látogatható. A program
változtatásának jogát fenntartjuk!
Érdeklődni lehet:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
Magyar Nemzeti Múzeum
Régészeti Bemutatóhelye
+36-34/710-350 (nyitva tartási időben)
+36-30/448-6076
Weblap:
http://mnm.hu/hu/kiallitohelyek-tagintezmenyek/
mnm-vertesszolosi-regeszeti-bemutatohelye
Facebook oldal:
MNM Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye

Figyelem! Fontos információ!

2021. augusztus 21. Samu-nap
Örömmel tájékoztatunk minden kedves
érdeklődőt, hogy 2021. augusztus 21-én
szombaton ismételten megtartjuk a hagyományos Samu-napot, melyre szeretettel hívjuk és várjuk önöket! A programok
szervezése jelenleg folyamatban van.
A belépés és a programok ingyenesek!

A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi
Régészeti Bemutatóhelyének belső és külső
területein végzett geológiai és egyéb földtani felmérések során kiderült, hogy a külső
bányaudvarban potenciális omlásveszély
van, kérjük fokozott óvatosságukat! Kérjük
a szülőket, hogy erre a veszélyre figyelmeztessék gyermekeiket is! Az érintett területre
kihelyezésre kerül egy veszélyt jelző tábla is.
Az omlásveszély az illegális tűzrakó hely feletti meredek partszakasz. Itt szeretnénk felhívni egyúttal mindenkinek a figyelmét arra
is, hogy a múzeum teljes területe természetvédelmi terület, ahol tüzet gyújtani, fát kivágni, szemetelni szigorúan TILOS! A szabályszegés rendőri intézkedést von maga után és
természetvédelmi bírsággal sújtható!
Megértésüket köszönjük!
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Biztonságban a nyári szünidő alatt is
A rendőrség tanácsai, hogy
a nyár valóban felhőtlen legyen!
A tanév végeztével kezdetét vette a vakáció. Sokszor a szülők számára is kihívást jelent gyermekeik számára olyan
elfoglaltságot találni, amely minden
szempontból megfelelő, nem eredményez céltalan időtöltést, ugyanakkor biztonságos.
Lényeges, hogy a szülők felkészüljenek a
gyermekeiket érintő veszélyekre, korunk
gyors változásaira, a folyamatosan újuló
technikai környezetre és ezekről gyermekeikkel együtt, közösen is beszélgessenek!
Fontos felhívni a gyermekek figyelmét
az alábbi szempontokra:
• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne
tartsák jól látható helyen, ne adják oda
idegeneknek! • Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb,
ha azt mindig maguk mellett tartják. • Szórakozó- és közösségi helyeken italaikat ne
hagyják őrizetlenül! Amennyiben ez mégis
megtörténik, ne igyanak abból, hiszen nem
tudhatják, hogy nem került-e bele valamilyen szer! • Ne próbálják ki a különböző
kábítószereket, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá
és elkövetővé is! • Ne bízzanak meg idegenekben, velük ne menjenek sehová, még
útbaigazítás céljából sem! • A késő esti
órákban lehetőség szerint csoportosan
induljanak haza, egymást védve-kísérve!
• Beszéljék meg, hogy kitől és honnan
kérhet a gyermek segítséget, ha baj történne, ismerje a 112-es központi segélyhívó számot, illetve szüleik telefonszámát is!
• Kérjék meg gyermekeiket, ha elmennek
otthonról, mondják meg hová mennek, kivel találkoznak, mikor érnek haza, valamint
ismerjék meg barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét.
20

Ugyancsak lényeges, hogy a szülők betartassák a biztonságos internetezés szabályait. A veszélytelen böngészés elősegítése
érdekében célszerű olyan programok használata, ahol a szülők állíthatják be, mennyi
időt tölthetnek a gyermekek az interneten és
milyen tartalmú oldalakat látogathatnak. Beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón
látottakról, hallottakról. Szülőként vegyenek
részt a gyermekeik virtuális életében is és
hívják fel figyelmüket a következőkre:
• A létrehozott profiloldalon a lehető
legkevesebb információt adják meg magukról. • Ne töltsenek fel magukról vagy
ismerőseikről, barátaikról olyan képeket,
amelyek méltatlan helyzetbe hozzák saját
magukat vagy barátaikat. A feltöltött képeket bárki lementheti és más oldalra feltöltheti. • Online zaklatásnak lehetnek kitéve
(például sértő, fenyegető, megfélemlítő
leveleket küldhetnek nekik). Ha ilyen történik, mindenképpen beszélgessenek a
gyermekekkel, hogyan kezeljék ezeket. Ha
úgy érzik, hogy veszélyben van a gyermekük, tegyenek bejelentést a rendőrségen!
A tanítási szünet időszakában jelentősen
megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége a közlekedésben is, mivel óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak. Fontos
hangsúlyozni, hogy a szülők és közlekedők
a nyári időszakban kiemelten ügyeljenek a
gyermekekre ott, ahol gépjármű-közlekedés
van: a forgalmas vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a
bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és találkozóhelyek környezetében.
Balesetektől óvhatja meg a gyermekeket a
közlekedési szabályok helyes ismerete és a
lehetséges veszélyhelyzetek tudatosítása.
A gyermek számára az első számú mintát a
szülők szolgáltatják, ezért akár életmentő is
lehet a megfelelő magatartásminta átadása.
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bkkb/bun-es-balesetmegelozes/biztonsagban-a-nyari-szunido-alatt-is

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatása
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 a helyi hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételén túl lehetőség van a következő fajtájú
és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére is:
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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2021. július 1-jétől változnak
a tatabányai hulladékudvarok
nyitvatartásai:
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi
Lakossági hulladékudvar
Hétfő: ZÁRVA
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–15.00
Vasárnap és ünnepnapokon:
ZÁRVA
(A hulladékudvar azbeszt tartalmú
építőanyag (pala) leadására a kapacitás
erejéig áll rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti
Lakossági hulladékudvar
Hétfő: ZÁRVA
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–15.00
Vasárnap és ünnepnapokon:
ZÁRVA
(A hulladékudvarban csak „kis” méretű
elektronikai hulladék leadása lehetséges
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.))
Szíves együttműködésüket köszönjük!

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és
személyigazolvány felmutatása szükséges!

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.

21

PROGRAMOZÓ ÉS DIGITÁLIS

ÉLMÉNYTÁBOROK TATABÁNYÁN

7-14 éves gyerekeknek

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!

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

Méret
A/5
A/6
A/7

Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

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.

www.vertesszolos.hu
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Falunapi előzetes

(2021. augusztus 28.)

Egy év kényszerszünet után ismét lesz Falunap
a vértesszőlősi Sportcentrum (József Attila u. 41.) területén.
Fellép többek között Zoltán Erika, lesz Ritmo de Konga
show, játszik a Bon Jovi Tribute zenekar
és a HayDm Street zenekar is.
A megszokott tűzijáték sem marad el.
A helyi fellépők mellet lesznek tűzoltók, mentősök,
és a gyermekeknek is egész napos programot kínál
a falunap (légvár, arcfestés, vetélkedők, játszópark, stb.).
A rendezők már várják a jelentkezéseket a főzőversenyre is.
A rendezvény nyitó eseménye sportverseny lesz.
A falunap részletes programja a következő Hírmondóban,
és a „Kultúr, könyvtár tájház” Facebook oldalán lesz elérhető.
Érdeklődni a 06 30 578 5116-os telefonszámon lehet.
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