Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2021. augusztus, XXVII. évfolyam, 8. szám

Falunap 2021. augusztus 28-án,

a vértesszőlősi Sportcentrum (József Attila u. 41.) területén
07-12 óráig
09-12 óráig
13.30
14.00 órától
15.00
		
15.00 órától
15.20
15.30
15.45
16.15
16.45
17.30
18.00
19.30
20.30
21.00-23.00

A program:
Főzőverseny
Családi sportprogram, és sportvetélkedők
Tűzoltó bemutató
Népi játszóház és Légvár
MH 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar műsora
és a VSE Mazsorett Szakosztály bemutatója
Véradás
Polgármesteri köszöntő
Főzőverseny eredményhirdetése
Neszmélyi Zumba Csoport fellépése
Vértesszőlősi Senior Örömtánc műsora
Reinas del Ritmo show
Korsó kitartó verseny
Born Jovi Tribute to Bon Jovi zenekar
Zoltán Erika koncert
Tűzijáték
HayDm Street koncert, és utcabál

A Falunapon 15 órától egy mentőautó belső berendezését is megtekinthetik a gyermekek.
A rendezők várják a csapatok jelentkezését a főzőversenyre. Jelentkezni, és érdeklődni a
06 30/578 5116-os telefonszámon, vagy a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen lehet.
Töltsünk el egy jó napot együtt!

Önkormányzati hírek
A Kormány 307/2021. (VI. 5.) rendeletének értelmében a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete, illetve ezek bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Fenti jogszabály alapján június 15. napjától „visszaállt” a képviselő-testületek
működése, ismét lehet képviselő-testületi, bizottsági üléseket tartani.

Képviselő-testületünk június 17-én tartott
rendkívüli ülésén született döntései
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
		 községünket érintő, 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, köszönetét fejezte
		 ki a parancsnokság munkájáért.
•
		
		
		

Törökné Pátrovics Erika intézményvezető előterjesztését elfogadva – a jelentkezők
nagy száma miatt – engedélyezte, hogy az 5 óvodai csoportban meghatározott
gyermeklétszám (25 fő/csoport) – a 2021/2022. nevelési évben 10 százalékkal
növekedjen.

•

A költségvetési rendeleten átvezette a rendelet elfogadását követő változásokat.

• Igazgatási szünetet rendelt el a polgármesteri hivatalban, július 19-23. és augusztus
		 16-19. között.
• A rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátását követően megalkotta
		 a helyi zajvédelemről szóló rendeletét. A rendelet az önkormányzat honlapján, az
		 Önkormányzat/Hatályos rendeletek mappában található.
•
		
		
		
		
		

Módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, valamint
a települési támogatásokról szóló rendeleteit. A módosítás során a bizottság
hatásköréből a polgármester hatáskörébe kerültek a települési támogatások
odaítélésével kapcsolatos hatáskörök. A veszélyhelyzet tapasztalatai, az ügyfelek
visszajelzései indokolták ezt, tekintettel arra, hogy a döntési folyamat gyorsabbá
vált, így a rászorultak hamarabb hozzájuthattak a szociális támogatáshoz.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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M1 autópálya Tatabánya-Újváros csomópont és Győr
(M19 csomópont) közötti szakaszának 2×3 sávra bővítése tárgyában
Vértesszőlős község településrendezési eszközeinek módosítására
(msz: 21094/1) irányuló tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetése
Munkaközi tájékoztatás
Tisztelt Partnerek!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
Vértesszőlős Község Önkormányzata településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával ismételten módosítja
fenti beruházással kapcsolatban.
A Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelet alapján – a széles
körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság
biztosítása érdekében – a fenti településrendezési eszközök módosítása során a
partnerek tájékoztatása, a partnerek véleménynyilvánítása a partnerségi egyeztetés
szabályai szerinti helyen és módon történik.
Fenti eljárásban partnernek minősül:
a) a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes
személyek,
b) a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek,
amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön található és tevékenységük a község
településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a községben székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e) a községben székhellyel rendelkező
vallási közösségek.
A jelenlegi veszélyhelyzetben azonban
a Kormány a 143/2020. (IV. 22.) Korm.
rendeletében módosította a partnerségi egyeztetés szabályait, mely alapján a partnerségi eljárás részét képező
lakossági fórum összehívására nem
kerülhet sor, a lakossági fórum elektronikusan történik. Az észrevételeket és
javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzat holnapján történő közzétételtől
(2021.07.28.) számított 15 napon belül,
azaz legkésőbb augusztus 12. napján
lehet megtenni, kizárólag elektronikus
úton, a polg.hivatal@vertesszolos.hu
e-mail címre történő megküldéssel.
Településrendezési terveket érintő
módosítások tárgya:
Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés
és az átépülő csomópontok, pihenőhelyek
miatt a jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján kell a településrendezési
terveket módosítani.
A tervdokumentáció az önkormányzat honlapján, az „Önkormányzat/Településrendezési eszközök/Helyi építési szabályzat
módosítások/ M1 autópálya Tatabánya-Újváros-Győr (M19) csomópont közötti 2×3
sávosra bővítése – 21094/1 msz” elnevezéssel található.
Nagy Csaba
polgármester
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FELHÍVÁS javaslattételre,
a „Vértesszőlős Díszpolgára” cím
és „Vértesszőlősért Emlékplakett”
kitüntetés odaítéléséhez
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a „Vértesszőlős
díszpolgára” cím, valamint a „Vértesszőlősért emlékplakett” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 16/2020.
(VII.10.) önkormányzati rendelete értelmében a Vértesszőlősön lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek és a Vértesszőlősön székhellyel
rendelkező vagy a község közigazgatási
területén tevékenységet folytató civil szervezetek minden évben folyamatosan,
legkésőbb azonban október
31. napjáig nyújthatnak be
a képviselő-testület részére
írásban, indokolással ellátott
javaslatot az e rendeletben
meghatározott kitüntetések
odaítélésére.
Kitüntetés
az alábbi feltételek
esetén adományozható:
„Vértesszőlős díszpolgára” cím
adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a község jó hírnevének
öregbítéséhez, fejlesztéséért kiemelkedően
dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését,
lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Nem adományozható díszpolgári cím
olyan, a fentiekben meghatározott tevékenységért, melyet a kitüntetésre javasolt
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személy bármilyen típusú munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkakörébe,
feladatkörébe tartozó feladatént, hivatásaként végzett, függetlenül annak színvonalától.
Nem kell azonban ezt a szabályt alkalmazni, ha a kitüntetésre javasolt személy
tevékenységével a község határain is túlnyúló elismerést szerzett, a község hírnevét erősítve.
„Vértesszőlősért emlékplakett” adományozható annak a
személynek, személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek, aki
vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén
a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek
el.
A teljes rendelet megtekinthető az önkormányzat weboldalán (www.vertesszolos.hu), az „önkormányzat/hatályos rendeletek” fül alatt.
A javaslatokat a képviselő-testületnek
írásban, indokolással ellátva kell eljuttatni,
vagy postai úton, a polgármesteri hivatalba
címezve (Vértesszőlős, Templom u. 57.),
vagy személyesen a Hivatalba benyújtva,
vagy a polg.hivatal@vertesszolos.hu email
címre, aláírt, szkennelt változatban megküldve.
A képviselő-testület a díjak odaítéléséről
november 30. napjáig dönt.

Önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
fejlesztése
MFP-ÖTIK/2021/2.
Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése
Azonosító: 3285135894
MFP-ÖTIK/2021/4.
Orvosi rendelők fejlesztése, építése
Azonosító: 3285133100
Vértesszőlős Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar
Falu Program kiírására, melynek segítségével önkormányzati tulajdonban lévő épületek újulhatnak meg. Az Ady Endre utca Egészségház tetőterében, a régi könyvtár helyén szolgálati lakás lesz kialakítva 5 519
718 Ft pályázati forrásból, valamint új helyszínre költözik a fogászati
rendelő, a Múzeum utca 43. szám alá, ahol modern, akadálymentesített rendelő várja majd a betegeket. Az erre elnyert támogatási összeg
10 105 187 Ft.

Nagy Csaba
polgármester
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ÓVODAI HÍREK
Tisztelt Lakosok!

2021. augusztus 20-án, 9.00 órakor
a Vértesszőlősi Kisboldogasszony-templomban
katolikus szertartás szerinti szentmise keretein belül
KENYÉRSZENTELÉSRE kerül sor.
Ezt követően a Szent István szobor előtt az
Államalapítás ünnepével egybekötött kenyérszenteléshez
kapcsolódó önkormányzati megemlékezés lesz,
melyre minden lakost és érdeklődőt szeretettel várnak.
Nagy Csaba polgármester

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
2021. augusztus 16-19 között igazgatási szünet miatt
ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:

„A csavargó szélben táncot jár a labda
És a játékot mi nem is hagyjuk abba
Mert az élet játék, bár minden nap véges
Legyen ép testben, lelkünk naptól fényes!”
(Balogh József: Vakáció)
Július jelentős változást hozott óvodánk életében. A korlátozások enyhítésének köszönhetően a szülők újra bekísérhetik gyermekeiket a csoportba. A személyes találkozásokra
bizony már nagy igényünk volt. Azonban továbbra is be kell tartanunk néhány fontos
szabályt. Belépéskor fertőtlenítés és csak
egy kísérővel érkezhetnek a gyerekek.

06 30 817 3980
A következő ügyfélfogadási nap 2021. augusztus 23-án,
hétfőn lesz 7.00–12.00 és 13.00–16.00 között.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Lázár Gabriella jegyző
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Nyári életünk szervezésénél kiemelt feladatunk a gyermekek egészségének védelme, megőrzése./folyadékpótlás folyamatos biztosítása, megfelelő ruházat és
bőrvédelem/A kezdeményezett tevékenységek lehetőséget biztosítanak az egyéni
sajátosságok figyelembe vétele mellett a
differenciált fejlesztésre.

A szélsőséges időjárás, rekord melegek
miatt intézményünkben idén klímaberendezés került beüzemelésre, amely biztosítja gyermekeink számára a megfelelő
hőmérsékletet az étkezések és pihenés
idején. A termek hűsítése a gyerekek kint
tartózkodása alatt történik, mérsékelt hűsítést alkalmazunk. A külső hőmérsékletnél
maximum 6-8 °C-al hidegebbre állítjuk a
klímaberendezést, hogy a hőmérséklet különbség ne legyen megterhelő a szervezet
számára. Fontos, hogy gyermekek között
nem működtetjük.
„Baj és Vértesszőlős települések
a klímavédelem szolgálatában”
A nagyszabású projekt keretén belül óvodánk nagycsoportosai ellátogattak Agostyánra az Ökofaluba, ahol sok új ismerettel
lettünk gazdagabbak. A klímaváltozás növény és állatvilágra gyakorolt hatásaival is

megismerkedhettünk, segítséget kaptunk
ahhoz, hogy mi itt az oviban hogyan tudjuk
segíteni, mit tehetünk a környezetünk megóvása érdekében. A kirándulást nem csak
képekkel, gyermekrajzokkal is megörökítettük, a csodás kis munkák tükrözték az
átélt élményeket.
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Köszönjük a szervezőknek a felejthetetlen
kirándulást, a lehetőséget.
Óvodánk dolgozói nevében, kívánunk
további szép nyarat, jó egészséget és kellemes pihenést!
Szőke Róbertné
óvodapedagógus
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Magyarországi Szlovákok Napja

2021. július 3-án rendezték meg Tardoson a magyarországi szlovákság
legnagyobb ünnepét a Magyarországi
Szlovákok Napját. A régóta oly nagyon
várt ünnepség helyszíne a Gerecse
hegységben fekvő, vörösmárványáról
híres festői település, Tardos volt.
A rendezvényt Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke nyitotta meg. Az elnök köszöntötte a megjelent vendégeket, többek
között Szlovákia kulturális államtitkárát,
Szlovákia nagykövetének helyettesét, a
szlovákság parlamenti elnökét valamint
Popovics Györgyöt, a megyei önkormányzat elnökét.
Községünket 13-an képviseltük a rangos eseményen. A vértesi régió bemu10

tatkozó sátrában kínáltuk a vendégeknek
a szőlősi szegfűszeges hraplát, Vértes�szőlősről szóló kiadványokat ajándékoztunk, Bartal Mária pedig csodálatos
kézimunkákkal, párnákkal, szőttesekkel
érkezett a rendezvényre. A gálaműsor
fellépői között szerepelt Csanálosi László és Urbanics Vilmos, akik egy szlovák
népdalcsokrot játszottak a vértesszőlősi, bánhidai és tardosi kórusok repertoárjából. A rendezvényen a Vértes Expressz zenekar muzsikált. Már délelőtt
gyülekeztek a vendégek a Fekete Lajos
Emlékháznál, ahol a Bánhidai Regionális Kulturális Központ helyi aktivistáinak
kézimunkáiból nyílt kiállítás. Ezt követően a római katolikus templomban zajlott
a Magyarországi Szlovákok Napjának
hivatalos ünnepsége, az ökumenikus

istentisztelet, az ünnepi beszédek és
az Országos Szlovák Önkormányzat
2021-es Nemzetiségünkért-díjainak valamint „Az év pedagógusa” 2020 és
2021 kitüntetéseinek átadása is. Büszkén
számolhatunk be róla, hogy Krajczárné
Száraz Erzsébet a kitüntetettek között
szerepelt, és ünnepélyes keretek között
átvehette a 2021-es év „Az év pedagógusa” címet. Ezúton is szívből gratulálunk!
Pappné Bedei Sarolta,
Csanálosi László, Kutenics Szilvia
Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
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Szeptemberi előzetes

Szüreti felvonulás, és bál!
2021. szeptember 25-én (amennyiben a
járványügyi intézkedések nem változnak,) megrendezésre kerül a szüreti
felvonulás, és bál. A menet a szokásos módon a Tájháztól indul, 14 óra 45
perckor. A bál a Sportcsarnokban lesz.
A jó hangulatról a Bajor Bőrnadrágos
Banda gondoskodik.

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.
Szociális segítés keretében biztosítjuk:

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Bár a nagy hőség miatt sokan nem mernek elindulni mi azért szeretettel várunk
mindenkit, aki szeretne egy kis időt ismerőseivel, barátaival együtt tölteni itt nálunk.
Reméljük az időjárás lassan lehetőséget
ad arra, hogy egyre többet találkozhassunk. Addig is nagyon vigyázzon magára
mindenki!

Ellátásaink folyamatosan
igénybe vehetőek
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 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

2. Házi segítségnyújtás

Részletes tájékoztatás a következő Hírmondóban,
és a Kultúr, könyvtár, tájház Facebook oldalán lesz.

Intézményünk jelenleg szabadon látogatható. Bár a szigorítások kissé enyhültek, továbbra is be kell tartanunk az
előírt szabályokat, korlátozásokat. Úgymint: kézfertőtlenítő használata minden
belépéskor kötelező, a lehetőségekhez
mérten a 1,5 méter távolság betartása.
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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).

Személyi gondozás keretében
biztosítjuk:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő
kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) 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.

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.
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 százalékát).Várjuk jelentkezésüket, hogy biztonságos,
nyugodt idősellátást biztosíthassunk
az Önök részére. Bővebb információért,
vagy készülék igényléséért hívja a 06-30697-0474-es számon Sterczer Nóra jelzőrendszeres koordinátort hétköznapokon
7-15 óráig vagy a településén dolgozó szociális gondozónőnek személyesen is felteheti kérdései. 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
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VSE hírei

Shotokan karate és Koryu Karate Jutsu oktatás kortól
és nemtől függetlenül a vértesszőlősi sportcsarnokban!
Gyere és sportolj velünk!
Mozgás kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek!
Egy sport, amely megtanít önmagad és mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra, és
a becsületes munkára. A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a gyermek jól
érzi magát, megszereti a mozgást és a sportot, valamint ezek mellett fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont, hogy
mindeközben edződik a teste és a lelke. Nálunk a hölgyek megtanulhatják az önvédelmi fogásokat. A férfiak levezethetik mindennapi feszültségüket! Korhatártól függetlenül csatlakozz hozzánk! Minden hétfőn és szerdán 17.30 órától 19.00 óráig
a vértesszőlősi sportcsarnokban.

Érdeklődés az edzés vezetőknél, vagy az alábbi telefonszámokon:
sensei Molnár István: 06 20 962 0921
sensei Hufnágel Lívia: 06 20 943 2089
sempai Hoffmann Sándor: 06 30 445 2044

sensei
Molnár István

sensei
Hufnágel Lívia

sempai
Hoffmann Sándor

A Falunapon (augusztus 28.) tartandó karate és önvédelmi
bemutatónkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Grundfos adomány
a vértesszőlősi sportegyesületnek
Az elmúlt időszakban számos sportjellegű beruházásnak lehettek tanúi a település lakói, melynek keretén belül sikerült
kiváló kapcsolatot kialakítani néhány
környékbeli vállalattal és annak vezetőivel.
A vértesszőlősi labdarúgó pálya is így kaphatott öntöző rendszert
néhány évvel ezelőtt,
azonban, sajnos a szivattyú meghibásodása
miatt már jó ideje nem
működött a rendszer.
Mivel a javítása-cseréje
több százezer forintra
rúgott volna, az önkormányzat és a VSE
megkereste a Grundfos
Magyarország Gyártó
Kft. vezetőségét egy
szivattyú adományozási kéréssel. A kérés nyitott fülekre talált és
a vállalat tatabányai telephelyének sportszerető igazgatója, Szundy Olivér örömmel
ajánlotta fel segítségét. A helyzetet ugyan
nehezítette, hogy az igényelt szivattyút nem
itt készítik, és az engedélyezési eljárás sem
volt egyszerű, de Bujdos Gábor Grundfos
alkalmazott, egyébként helyi lakos segítségével sikerült a beszerzési eljárást szinte
minimálisra csökkenteni. Az igazgató úr
tájékoztatott minket, hogy 2021. július 2-án
a telephelyen megkapjuk a felajánlást, melyet Nagy Csaba polgármester úr és a VSE
labdarúgó szakosztályvezetője átvettek.
Külön köszönettel tartozunk, Bujdos
Gábornak, aki még aznap beszerelte a
szivattyút és üzembe helyezte a locsoló
rendszert!
Mindezek mellett a sportkomplexum fejlesztésének részeként tovább folytatódnak
– a sportszerető lakosság megelégedésére
– a beruházások, mind a sportcsarnokban,

mind pedig az iskola mellett található fedett
műfüves pályán, a „buborék” területén.
A Sportcsarnok teljes gépészeti felújítása az önkormányzat támogatásával a VSE
labdarúgó szakosztály TAO pályázatának
köszönhetően kerül megvalósításra. A kivitelezésre azért volt szükség, mert az egyre
több sportolót fogadó csarnok helyenként
már nem tudta biztosítani a megnövekedett
igényeket sem a fűtés,
sem pedig a tisztálkodás
tekintetében.
A felújítás várható időtartama 4 hét lesz és július közepén kezdődik.
Ami a műfüves pályát
illeti, régi vágyunk volt,
hogy a pálya rendelkezzen egy öltözővel,
amelyre szintén pályázat útján kaptuk meg a
kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet.
Ez számos iskolás gyermeknek és helyi
sportolónak teszi majd komfortosabbá a
pálya használatát. A fedett műfüves pálya
és a mellé kerülő öltöző egyébként nemcsak a környéken, de régiós szinten is ritkaság számba megy! A projekt kivitelezésének tervezett ideje az év második felére
esik, így reméljük, hogy a téli időszakban
már birtokba vehetjük.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy tájékoztassam a labdarúgás iránt érdeklődő gyerekek szüleit az alábbi elérhetőségekről:
Szőke Róbert szakosztályvezető
Telefonszám: +36 30 382 9384
E-mail: lfc102@freemail.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
edzéseinken!
Szőke Róbert
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Társadalmi munka és boszorkányos
este az Aszúszemekkel
Az elmúlt hónapokban tánctudásunk
sajnos nem sokat változott. A szabadban történt túrázásokról, a gyaloglásról nem mondtunk le, de az
egészségünk védelme mindenkit megfontoltságra intett. Vártuk már, hogy
az oltások által biztosított védettség
nagyobb mozgásteret engedélyezzen
számunkra.
Május végére kialakult immunitásunk
lehetővé tette, hogy a csoport tagjainak
többsége bekapcsolódjon a településen
meghirdetett hulladékgyűjtési kezdeményezésbe. A Könyvtártól indulva a Tájház
környékét, majd azt követően a Szőlőhegy nagy részét bejárva igyekeztünk

összegyűjteni a szétdobált hulladékokat.
Olyan helyszíneket is találtunk, ahol a
szemeteszsákok sajnos kevésnek bizonyultak.
Ezt követően úgy döntöttünk, jöhetnek
a kulturális programok, a csapatösszetartó rendezvények.
Hosszú hónapok kihagyása után elsőként a Sokadalom keretei között fellépő
Vértesszőlősi Férfi Dalkört hallgattuk
meg, majd koncertek és táncház színesítette azt a hétvégénket.
Végre sor került a csoport régóta tervezett saját rendezvényére is. A hagyományos téli botvágó túrán egyesületünk
férfi tagjai úgy döntöttek, az idei évben
vágott mogyoróvesszőkből valamilyen

különleges meglepetést készítenek a
hölgyek részére. A fúrás-faragást követően elkészültek az egyénre szabott,
teljesen egyedi seprűnyelek, majd apránként helyére kerültek a seprűfejek is.
A férfiak már csak az alkalomra vártak,
hogy használatba adhassák az eszközöket. Hol a járványhelyzet, hol az időjárás
akadályozta a közös program megvalósítását.
Végül a csillagok állása is kedvezett a
terveinknek. S hogy stílusosak legyenek,
a nők boszorkányos jelmezt öltve jelentek meg a többfunkciós eszköz használatba vételén.
Természetesen senki nem érkezett
üres kézzel. A közösen elkészített falatok
mellé, boszorkányos sütemények és különleges italok kerültek.
Tánc, dalolás, boszorkányos rigmusok, alkalomhoz illő-találós kérdések,
versbe szedett saját gondolatok fokoz16

ták a hangulatot, amelyre a koronát Anita
csipetkéje tette fel, aki az elmaradt táncpróbák miatt felszabaduló energiáit csipetkék készítésén vezette le, s szárított
minden családnak egy üvegnyit belőle.
Bár az év nem az elvárásaink szerint
kezdődött, de szerencsére közösségi élményeknek így sem vagyunk híján. Ötleteink, terveink pedig biztosítják a hasonló folytatást.
Magunkénak valljuk Albert Schweitzer
gondolatait „A fiatalság mércéje nem az
életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat-és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a lustaságon.”
A megvalósult programjaink hosszabb,
fényképes beszámolói a honlapunkon elérhetők (aszuszemek.hu).
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Református hitoktatás az iskolában
A mögöttünk álló tanévben 21 hittanos
gyermekkel 6 csoportban folyt a hitoktatás a Vértesszőlősi Általános Iskolában. A járványhelyzet miatt ez a tanév
nehezebb volt a szokottnál, hiszen ismét szembe találtuk magunkat a sokak
által nem kedvelt online oktatással. Hittant pedig kifejezetten nem lehet online
oktatni.
A jelenléti hittanórákon az élménypedagógia módszereivel igyekszem jobban megértetni a gyerekekkel az átadni kívánt üzenetet. Online oktatás alatt sajnos ez nem
megvalósítható. A jelenléti hittanórákon a
maszkviselés nehézsége ellenére igyekeztünk ugyanúgy dolgozni, ahogyan az megszokott. Az éneklés sajnos elmaradt, de
imádsággal dicsértük Istent, bibliai történetekkel, az Úr Jézus személyével, megváltó
tetteivel ismerkedtek meg a gyerekek, sokat beszélgettünk az életüket érintő kérdé-

sekről keresztyén szemmel. Sok kérdéssel
állnak elő már a legkisebbek is, szükségük
van az eligazításra ebben a problémákkal
terhes világban. Hálás vagyok azért, hogy
már két éve kísérhetem a vértesszőlősi hittanosokat, látom a fejlődésüket, Isten felé
fordulásukat. Nagy öröm számomra, amikor konfirmációra készülnek hittanosaink.
Szeretném, ha a vértesszőlősi hittanos
gyerekek Isten felé nyitott, gyülekezetbe
járó fiatalokká érnének.
De amíg kicsik a gyerekek, általában
szüleikkel jönnek el az alkalmakra. Sajnos
nem minden hittanost hoznak el a szülők a
gyülekezetbe. A közös programok - családi karácsonyi istentisztelet, egyházmegyei
látogatás, anyák napja - éppen azt kívánják
elősegíteni, hogy egyre több szülő találjon
lelki otthonra gyülekezetünkben. Hiszen
ezeken az alkalmakon a gyermekek – az
óvodásoktól akár a középiskolás korosztályig – műsorral szolgálnak gyülekezetünk-

nek, valamint az odalátogató szülőknek,
nagyszülőknek. A járványhelyzetben alkalmazkodnunk kellett az online kihívásokhoz,
és videóra felvett műsorral kedveskedtünk.
Ezzel reménység szerint olyanokhoz is eljuttathattuk az Örömhírt, akik egyáltalán
nem látogatják gyülekezeti alkalmainkat.
Közös hittanos alkalmainkon, tehát a
családi karácsonyi istentiszteleten, valamint az anyák napján túl a tanév végét
egy hittanos tanévzáróval ünnepeltük a
gyülekezeti házban. A jóhangulatú alkalom során a gyülekezet megvendégelte a
gyerekeket, majd oklevéllel köszöntük meg
tanulóink munkáját. A mellékelt kép a tanévzárón készült.
Dicsőség legyen Istennek minden elvégzett munkáért, amely a hitoktatáshoz
kapcsolódik! Amíg Ő megáldja, és ad hozzá erőt, addig az előttünk álló években is
van értelme az ezekhez hasonló alkalmak
megszervezésének. Köszönöm mindenkinek, aki hittanos közösségi alkalmainkat
tartalmassá tette, jó hangulatához bármilyen mértékben is hozzájárult. Külön köszönöm, ha valaki ezt a munkát eszközzel,

anyagiakkal támogatta, imádságában hordozta. Köszönöm gyülekezetünk lelkipásztorainak, Márkus Mihálynak és Szabó Beatrixnak, hogy mindezeket a támogatásokat
megkaphattuk.
Azzal a reménységgel tekintünk az előttünk álló tanév elé, hogy újra szájmaszk
nélkül, felszabadultabban lehetünk együtt
a gyerekekkel a hittanórákon. Szeretnénk
kedvenc énekeinkkel dicsérni az Istent,
hogy hangunk messze szálljon, és azok is
meghallhassák dicsőítésünket, akik eddig
még nem bízták rá életüket Isten gondviselésére. Annak tudatában, hogy a járványhelyzet még nem múlt el, fel kell készülnünk
lelkileg az esetleges online oktatásra is.
Szeretnénk kérni a kedves szülők szeretetteljes, odafigyelő segítségét, támogatását,
hogy gyermekeik Isten átölelő szeretetében
biztonságban érezhessék magukat nem
csak a hittan órákon, hanem életük minden
pillanatában. „Mert nem a félelem lelkét
adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet
és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Hadobásné Kovács Ingrid
hitoktató

Gyereksarok
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Samu-nap – 2021. augusztus 21.
Örömmel tájékoztatunk minden kedves
érdeklődőt, hogy 2021. augusztus 21én szombaton 10-18 óráig ismételten
megrendezésre kerül a hagyományos
Samu-nap, melyre szeretettel hívjuk és
várjuk önöket! A programok szervezése jelenleg folyamatban van. A belépés
és a programok ingyenesek!

• „Akiknek a kardfogú tigris volt a
szomszédjuk", Gasparik Mihály előadása gyermekeknek (Természettudományi
Múzeum főmuzeológusa)
• Tappancs Állatotthon Alapítvány
és Őrszolgálat – kutyás ügyességi
bemutatók, kutyasimogató,
tanácsok felelős állattartáshoz

Tervezett programjaink:
• A rendezvény alatt büfé üzemel!
• Megnyitó ünnepség
• Őskori vadászolimpia: játékos
ügyességi- és kvíz feladatok
gyerekeknek
• Mini ásatás, folyamatos filmvetítések,
kézműves foglalkozások
• Állati Jó Bemutató!
Meglepetés állattal
• Tárlatvezetés gyerekeknek,
felnőtteknek

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Csoportok érkezését szíveskedjenek előre jelezni! Kérjük, figyeljék
a hivatalos Facebook oldalunkat, ahol
hamarosan megtekinthető lesz a részletes programterv. (Facebook oldal: MNM
Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye)
A rendezvény az aktuális időpontban, a
mindenkori hatályos Kormányrendelet
szerint lesz látogatható. Sajtónyilvános
esemény! A program változtatásának jogát fenntartjuk!

Érdeklődni lehet:
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye
Telefon: 06 34 710 350 (nyitvatartási időben) • 06 30 448 6076
Weblap:
http://mnm.hu/hu/kiallitohelyek-tagintezmenyek
/mnm-vertesszolosi-regeszeti-bemutatohelye
Facebook oldal: MNM Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye
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A gyerekekre leselkedő
nyári veszélyforrások
(játszótér, dehidratáció, napszúrás, strand, vízpart)
Habár a nyár csodás időszak a gyerekek
számára, a szabad levegőn töltött idő
számos veszélyt is rejteget. Az állandó felügyelet elengedhetetlen, hiszen a
játszótereken, strandokon és a kertben
is magasabb a balesetek kockázata, ha
odakint épp tombol a kánikula.
A gyerekek hajlamosak olyan dolgokat
művelni, amelyek által nem csak önmagukat, de társaikat is veszélybe sodorhatják.
Állítson fel szabályokat és néha legyen
kissé szigorú, hiszen a gyerek biztonsága a legfontosabb és ezáltal előzheti meg
a nyári időszakra jellemző baleseteket.
A gyerek biztonsága a játszótéren
Mindig legyen jelen egy felnőtt! A legbiztosabb módszer, hogy egy esetleges
balesetet elkerüljön, ha a gyermekre egy
felnőtt vigyáz. Nem csupán szemmel tartani kell a kicsit, hanem mindig készenlétben
állni, ha valamilyen okból segítségre lenne
szüksége. A gyerek számára is megnyugtató érzés egy felnőtt jelenléte, valamint
ezáltal jobban odafigyel cselekedeteire, és
kevesebb olyan dolgot fog tenni, ami a felnőttek szemében nem helyes vagy amit
„nem szabad”.
Válasszon
biztonságos
környéket! A játszótér kiválasztásakor egy sor tényezőt érdemes figyelembe venni, amelyek
között a környék biztonsága is fontos szerepet játszik. Egy forgalmas útszakasz, az
éles szélekkel rendelkező, rozsdás játszótéri játékok veszélyt jelenthetnek gyermekedre. Mielőtt játszóhelyet választ, nézzen körül
alaposan a helyszínen. Magyarázza el gyermekének, hogy kizárólag a kijelölt helyen
játszhat, és semmilyen körülmények között
nem hagyhatja el a játszóteret.
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Veszélyes hinták és csúszdák. Tanítsa
meg gyermekének, hogyan használja biztonságosan a játszótéri játékokat. Tanulja
meg tiszteletben tartani, ha éppen más
hintázik vagy egy játszótársa is le akar
csúszni a csúszdán, mivel ellenkező esetben akár komoly sérülések is történhetnek. A mászóka kedvező hatással van a
gyerekek felfedező-képességére, valamint
a mozgásfejlődésre, azonban számos veszélyt is rejt magában.
Kiszáradás, leégés és napszúrás
– a nyár jellemző balesetei
A kiszáradás gyakoribb és sokkal veszélyesebb csecsemők és kisgyerekek
esetében, mivel a kicsik szervezete érzékenyebben reagál a folyadékvesztésre. Játék
közben a gyerekek kimelegednek, azonban a szomjúságérzet – ennek következtében pedig a folyadékpótlás – sok esetben
elmarad. A nyári időszakban a hipertóniás
dehidratáció a jellemző, amelyet a nagy
meleg okozta fokozott verejtékezés és
csökkent vízfogyasztás idéz elő. A kiszáradás megelőzése érdekében mindig
figyeljen oda, hogy gyermeke rendszeresen, és megfelelő mennyiségű vizet, teát
és gyümölcslevet fogyasszon!
A gyerekek bőre vékonyabb és érzékenyebb, mint a felnőtteké, ezért fokozott fényvédelemre van szükségük, ha
a napon tartózkodnak. Az ő esetükben
már egy rövidebb idejű tartózkodás a déli
napsütésben is súlyos égést eredményezhet, ezért megelőző intézkedés céljából
használjon magas faktorszámú naptejet vagy krémet, amelyet kifejezetten babák és gyermekek számára fejlesztettek ki.
A kicsik órákig el tudnak játszani a
tűző napon, ezért ők fokozottan ki van-

nak téve a napszúrás veszélyének. Ennek
elkerülése
érdekében
gyermeke mindig viseljen valamilyen világos
színű kendőt, napellenzős sapkát vagy kalapot,
amelyik nem csupán a
feje búbját, hanem arcát
és tarkóját is megvédi a
közvetlen napsugárzástól. A napszúrás mellett a túlmelegedés is
komoly veszélyt rejt, mivel kiszáradást és akár
súlyos
rosszulléteket,
hőgutát is eredményezhet a túlzásba vitt napon
tartózkodás. A vízparton
szintén magasabb a napszúrás kockázata, mivel a napsugarak a víz felszínéről visszaverődnek.
Biztonság strandon
és vízparton
A meleg nyári hónapok alatt szinte minden gyermek ideje egy részét a vízparton,
strandokon vagy a kerti medence közelében tölti. Melyek azok a biztonsági intézkedések, amelyek segítenek megelőzni a
baleseteket?
Úszólecke gyerekeknek. Fontos, hogy
a gyerekét megtanítsa úszni, mert a későbbiekben ez hasznára válik majd. Amíg
a kicsi nem tud biztonságosan fennmaradni a víz felszínén, a sekélyebb vízben is
adjon rá úszógumit, mentőmellényt vagy
más hasonló segédeszközt. A kisebb gyerekek mellett mindig legyen egy felnőtt,
aki felügyel rá! Ha a strandon van külön
gyermekmedence, akkor lehetőség szerint
használják inkább azt.
Egymás iránti tisztelet. Magyarázza
el gyermekének, hogy miért illetlenség és
veszélyes más gyerekekre ráugrani vagy
lökdösődni a medencében. Arra is tanítsa
meg, hogy soha ne színleljen fulladozást
vagy rosszullétet a vízben, ne kiabáljon se-

gítségért, ha nincs rá szüksége, hiszen ha
valóban bajba kerül, akkor nem fogják őt
komolyan venni!
Meséljen gyermekének az esetleges
balesetekről! A strandon vagy vízparton
a játék sokszor veszélyes lehet, a gyerekek
pedig szinte vonzzák a baleseteket. Kérje
meg őt, hogy barátaival kerüljék a “ki bírja
tovább levegő nélkül a víz alatt” típusú játékokat, a medencékben pedig ne dugja az
ujjait, kezét vagy lábát vagy a lefolyócsatornába.
Vízparti nyaralás. Ha folyó vagy tóparton töltik a nyarat, mindig figyeljenek oda a
környezetre. Soha ne engedje, hogy beleugorjon a vízbe, amíg nem győződött meg
arról, hogy nincsenek kövek, sziklák, farönkök és más hasonló veszélyes tárgyak
a mélyben. Ha tengerpartra utaznak, soha
ne hagyja a gyereket olyan helyen úszni,
ahol a hullámok nagyon nagyok vagy az
áramlatok kiszámíthatatlanok.
Az elsősegélyt megtanulni gyerekeknek sem nehéz! Hasznos lehet, ha egy
nagyobb gyerek tisztában van az elsősegélynyújtás alapfogalmaival, hiszen sohasem tudhatja, hogy mikor segíthet megmenteni egy társa életét.
https://www.csaladivilag.hu/
a-gyerekekre-leselkedo-nyari-veszelyforrasok/
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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

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.)

Műanyag, Papír, Üveg,
Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási)
hulladék

Ingatlanonként
évente 3 m3

Tatabánya, Búzavirág úti
Lakossági hulladékudvar

Lom hulladék

Ingatlanonként
évente 3 m3

Személygépjármű
gumiabroncsa

Ingatlanonként
évente 4 db

Veszélyes hulladék
(festék, lakk, motorolaj,
akkumulátorok, elemek)

Ingatlanonként
évente 5 kg

Hétfő: ZÁRVA
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–15.00
Vasárnap és ünnepnapokon:
ZÁRVA

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként
évente 100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

(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.
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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:,

HÁZHOZ VISSZÜK AZ
ÜGYINTÉZÉST
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok
cseréje, például
x személyi igazolvány
x útlevél
x jogosítvány
x lakcím
x diákigazolvány
(Illetékfizetésre csak bankkártyával
van lehetőség.)

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK
VÉRTESSZŐLŐSRE
2021.
AUGUSZTUS
7.
2021.
JÚNIUS
5.(SZOMBAT)

(SZOMBAT)
8.30 - 8.30–10.30
10.30
2021.
AUGUSZTUS
19.
2021.
JÚNIUS
17.(CSÜTÖRTÖK)
(CSÜTÖRTÖK)
8.30–10.00
8.30-10.00
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

WWW.KORMANYABLAK.HU
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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

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

www.vertesszolos.hu
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XXIX. Vértesszőlősi
Mesterkezek kiállítás
Megnyitó: 2021. augusztus 17. 17.00 óra
Szeretettel hívjuk és várjuk a vértesszőlősi
alkotókat, és látogatókat a Közösségi házba.
Vendégkiállító:
Barcsa Pál Neszmélyen élő festőművész
A tárlat 2021. augusztus 22-ig lesz látható.
Augusztus 18-19-én 10.00-18.00 óráig,
valamint augusztus 20-21-22-én 11-16 óra között.
A kiállítási darabokat 2021. augusztus 11-12-13-án
10.00–18.00 óra között a Közösségi Házba várjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a Közösségi Ház munkatársai.
Telefon: 30 578 5116
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