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Szüretünnep

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
a 2021. szeptember 25-én
14.30 órakor kezdődő hagyományos
SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
A Szüreti felvonulás a Tájháznál a hegybíró jelentésével veszi kezdetét.

A Szüreti bál 20 órakor kezdődik a Vértesszőlősi Sportcsarnokban.

A jó hangulatról a Bajor Bőrnadrágos Banda – sramli zenekar gondoskodik.
A bálra a jegyek elővételben 2021. szeptember 13-tól 2000 Ft-ért
a Könyvtárban vásárolhatóak, nyitvatartási időben.
A helyszínen váltható jegyek ára 2500 Ft.
A bálon csak a koronavírus elleni védettség igazolása esetén lehet részt venni, mely védettségi igazolvánnyal, vagy a jogszabályban meghatározott applikációval lehetséges, egyben
a résztvevő kötelezhető személyazonosságának igazolására is.
Érdeklődni lehet a Kultúr könyvtár tájház facebook oldalon, vagy
a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen.

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület július 7-én tartott
rendkívüli ülésén született döntései
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Módosította a vértesszőlősi 092/7-12. hrsz-ú telekcsoportot érintően a helyi építési szabályzatot.
		 Az eljárás a jogszabályoknak megfelelően lezajlott, sem az államigazgatási szervek, sem az
		 önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek nem emeltek kifogást.
• Elfogadva a Foodbox Kft. kérelmét, döntött a helyi építési szabályzat módosításáról. Az eljárás
		 költségviselője a Foodbox Kft.
• Újabb döntést hozott az M1 autópálya kibővítése miatt a helyi építési szabályzat módosításáról,
		 a Tatabánya-Újváros – Győr (M19) közötti szakaszt érintően. Az első módosítást követően
		 kiderült, hogy nagyobb területet érint a változás, így újabb tervezés vált szükségessé.
• Döntött arról, hogy értékesíti a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban használaton
		 kívül helyezett 2 db hőszivattyút, összesen 6 M Ft értékben, a vételárat az Önkormányzat 2021.
		 évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.
• A 2021. évben benyújtandó pályázatok önrészének fedezetéül további 2.015.000 Ft-ot biztosít
		 az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
• Vállalkozási szerződést köt az MKV-General Kft.-vel (2800 Tatabánya, Réti út 156.) az
		 Önkormányzat tulajdonát képező, Vértesszőlős, Múzeum u. 41. szám alatti ingatlanban fogászati
		 rendelő; valamint a Vértesszőlős, Ady E. u. 2/D. szám alatti ingatlanban 2 db szolgálati lakás
		 kialakítására.
• A VSE részére a Magyar Labdarúgó Szövetség által az Önkormányzat tulajdonában lévő
		 Sportcentrum épületgépészeti felújítása, hőközpont kialakítása céljára megítélt pályázati
		 támogatás önrészének biztosításához 3.279.071 Ft, a (szintén az Önkormányzat tulajdonában
		 lévő) Vértesszőlős, Templom u. 35. szám alatt található műfüves pályához kapcsolódó öltöző
		 építéséhez megítélt pályázati támogatás önrészének biztosításához 5.886.080 Ft vissza nem
		 térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési kiadásainak
		 terhére.
• Visszavonta 31/2021. (V.18.) számú határozatát, melyben a Nószádi dűlő és Hernád dűlő
		 aszfaltozása céljából benyújtandó pályázatról döntött, tekintettel arra, hogy a Nószádi dűlőt érintő
		 pályázat benyújtása meghiúsult a közút és a csatlakozó telkek határának rendezetlensége miatt.
		 Így új határozatban kizárólag a Hernád dűlő aszfaltburkolattal történő ellátása céljából benyújtandó
		 pályázatról döntött. A támogatás 95%-os intenzitású, 5%-os önrész biztosítását igényli az
		 Önkormányzat részéről, melynek összege 3.846.963 Ft.
• A felszámolás alatt lévő WipMar-Invest Kft. képviseletére jogosult felszámoló cégtől megvásárolta
		 a Vértesszőlős belterület 1037/221 helyrajzi szám alatt felvett, összesen 7175 m2 alapterületű
		 „kivett út” megnevezésű ingatlant (Baji utca) és a Vértesszőlős belterület 1037/207 helyrajzi
		 szám alatt felvett összesen 1728 m2 alapterületű ”kivett közpark” megnevezésű ingatlant,
		 összesen 115.000 Ft vételárért.
• Döntött arról, hogy a szeptember 12. napi községi búcsú megrendezésére – a hagyományoknak
		 megfelelően – megállapodást köt a Sipos Vidámparkkal. A vállalkozó – a menetidő csökkentése
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		 nélkül – minden mutatványos eszköz használati díjából 50%-os kedvezményt biztosít a
		 vértesszőlősi lakosságnak, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a terület használatát jelképes
		 összeg ellenében biztosítja részére.

A képviselő-testület augusztus 11-én tartott
rendkívüli ülésén született döntései
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság 2020. évi, a település közbiztonsági helyzetéről szóló
		 beszámolóját, megköszönte a Rendőrkapitányság és a körzeti megbízott egész éves munkáját.
• A Településfásítási Program 2021. pályázat keretében igényelt fák telepítéséről az alábbiak szerint
		 döntött: a Vértes László park területén 3 db platánfát; a Vértesszőlősi Általános Iskola udvarán
		 3 db platánfát és 2 db szivarfát; a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde udvarán 4 db platánfát,
		 3 db szivarfát és 1 db díszalma fát ültet, a pályázati felhívás alapján várhatóan 2021. őszén és
		 2022. tavaszán.
• Megalkotta az új rendeletét a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról.
• Jogszabályi változások miatt új rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
		 munkaidőn kívül történő házasságkötésről (a módosítás a lakosságot nem érinti).
• Jogszabályi változások miatt módosította a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
		 Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. (A településképvédelmi eszközökkel kapcsolatos
		 eljárásokban a hatásköröket a polgármesterre ruházta – korábban a központi jogszabályok
		 helyezték ezen eljárásokat a polgármesterek hatáskörébe.)
• A Kölyök Kft. kérelmére az Önkormányzat és a Kft. között az óvodai, bölcsődei és általános iskolai
		 étkeztetés tárgyában létrejött vállalkozási szerződés alapján elfogadja a szerződés módosítását,
		 mely szerint 2021. október 1-jétől a nettó vállalkozói díj 7,9%-kal emelkedik. Egyidejűleg döntött az
		 új étkezési térítési díjak összegéről is. A szülők által fizetendő térítési díj az étel
		 nyersanyagköltségének az általános forgalmi adóval növelt összege, mely október 1-jétől az
		 alábbiak szerint alakul: iskolai napközi: 625 Ft/nap/fő + Áfa; iskolai ebéd: 380 Ft/nap/fő + Áfa;
		 óvodai étkezés: 530 Ft/nap/fő + Áfa; bölcsődei étkezés: 535 Ft/nap/fő + Áfa.
• Döntött arról, hogy a 2021. évben meghirdetett, a települési önkormányzatok szociális célú
		 tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati felhívásra nem nyújt be pályázatot. Idén az
		 önkormányzat saját forrásból juttat tüzelőanyagot a szociálisan rászorultak részére.
• A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló pályázati felhívásra a
		 maximálisan igényelhető 1 M Ft összegű támogatás elnyerése érdekében pályázat benyújtásáról
		 határozott.
• Megtárgyalva a Homok utcai lakók forgalomlassító eszközök elbontására irányuló kérelmét,
		 az alábbi döntést hozza. Tekintettel arra, hogy a Homok utcába kifejezetten az ott lakók kérelmére
		 telepített forgalomlassító eszközöket önkormányzati költségvetésből, az elbontás költségeinek
		 finanszírozását nem tudja felvállalni. A forgalomlassító eszközök felbontásáról kizárólag a Homok
		 utcai lakók költségviselése mellett rendelkezik.
• Úgy határozott, hogy a 2021. évben meghirdetett, „Zártkerti Program” pályázati felhívásra nem
		 nyújt be pályázatot.
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ingatlan minden, közterülettel határos oldalán el kell végezni.

a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról
szóló 15/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendeletről

A rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetése kapcsán ezzel a szabállyal
kapcsolatban érkezett néhány észrevétel, főleg az idősebbek részéről. Fentiekre tekintettel a képviselő-testület beiktatott a rendeletbe egy kivételes esetben
alkalmazható méltányossági szabályt.
Ennek értelmében kérelemre engedélyezhető, hogy a sarok-ingatlan tulajdonosa kötelezettségeit csak az ingatlan
címét meghatározó utcafronti oldalon
(tehát nem mindkét oldalon) teljesítse.
A kérelem elbírálása során a kérelmező
életkorát, egészségi állapotát, jövedelmi
viszonyait, családi körülményeit együttesen kell vizsgálni. A kérelmező felhívható
arra, hogy a kérelmében meghatározott
indokait megfelelő dokumentumok (pl.
orvosi igazolás, jövedelemigazolás, stb.)
csatolásával igazolja.

Tisztelt Lakosság!
A rendelet-tervezet lakossági véleményezését követően, a beérkezett észrevételeket figyelembe véve a képviselő-testület az
augusztus 11-ei ülésén elfogadta a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló új, 15/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendeletét, egyben hatályon kívül
helyezte a fenti tárgyú, korábbi rendeletét.
Az új rendelet 2021. szeptember 1. napján lépett hatályba, és nagyrészt a korábbi
rendelkezéseket pontosítja, illetve bevezet
néhány újabb szabályt, új közterület-használati díjakat. Az új, illetve hangsúlyosabb
szabályokra az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmüket.
Közterület-használati engedélyt alapvetően a közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén kell kérni. Ennek a lakosság
szélesebb rétegét is érintő legtipikusabb
esetei: építési, bontási munkával kapcsolatos eszközök és anyagok elhelyezése,
építési munkaterület létesítése; közterületen fás szárú növény telepítése; virágláda,
virágkosár, egyéb díszítési célt szolgáló
tárgy kihelyezése; az ingatlan előtti közterület leburkolása, a burkolat megváltoztatása, stb.
A tüzelőanyag vagy építési anyag a behordás előtt engedély nélkül legfeljebb 72
órán át tárolható közterületen, azonban
ebben az esetben is be kell jelenteni előzetesen (legalább 48 órával korábban) ezt a
polgármesteri hivatalba.
Az ingatlan előtti közterületet gépkocsibejáró, gyalogosbejáró céljára, összesen
legfeljebb az ingatlan utcafrontja 50 szá4

zalékának megfelelő, de maximum 9 méter
szélességben lehet leburkolni. Amennyiben a burkolás csapadékvíz-elvezető árkot
is érint, a csapadékvíz-elvezető árokban
elhelyezésre kerülő áteresz keresztmetszete az engedélyben kerül meghatározásra.
Ettől eltérő méretű áteresz a csapadékvízelvezető árokba nem helyezhető el.
Virágláda, virágkosár, egyéb díszítési célt
szolgáló tárgy nem helyezhető el, továbbá lágy szárú növény nem ültethető az úttest (a közút közlekedésre szolgáló része)
szélétől számított 1 méteren belül. Nem
díszítési célt szolgáló, a gépjárművek közlekedését, parkolását veszélyeztető, akadályozó egyéb tárgyakat (pl. terméskő,
oszlop, fémcső, stb.) közterületre kihelyezni tilos!
Amennyiben 2021. szeptember 1-jét megelőzően a fentiekbe ütköző módon létesítettek akár díszítési, akár egyéb célt
szolgáló tárgyakat, az ingatlan-használó
köteles azt 2021. december 31. napjáig eltávolítani!
Közút mentén az úttest határától számított
két méter távolságon belül fás szárú növényt ültetni tilos!
Tilos az Ady Endre utca és a temető közötti
zöldfelületre gépjárművel ráhajtani (ott közlekedni, megállni vagy várakozni)!
Az ingatlan-tulajdonosok közterület karbantartásával kapcsolatos kötelezettségei
szinte teljes egészében a korábbi rendelet
szabályai szerint kerültek meghatározásra,
azzal, hogy a sarki ingatlanokra vonatkozó kötelezettség esetében egyértelműen
megfogalmazásra került, hogy azokat az

Az ingatlan-tulajdonosok
közterülettel kapcsolatos
kötelezettségei az alábbiak:
Az ingatlanhasználó
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz és ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület; járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról,
gondozásáról, az alábbiak szerint:
aa) a terület tisztításáról, pormentesítéséről,
ab) a hulladék eltávolításáról,
ac) fűnyírásról, kaszálásról, gyommentesítésről,
ad) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról,
ae) a járdára, úttest fölé nyúló fás- és
lágyszárú növények megfelelő nyeséséről,
af) a hó eltakarításáról, síkosságmentesítésről;
b) az ingatlan előtti nyílt árok (szikkasztó
vagy elvezető típusú) és műtárgyai gondo-

zásáról az alábbiak szerint:
ba) fűnyírásról, kaszálásról, gyommentesítésről,
bb) hulladék eltávolításáról,
bc) a csapadékvíz zavartalan elfolyását
akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról.
Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytató ingatlanhasználó
az (1) bekezdésben meghatározottakon
kívül köteles a kereskedelmi és vendéglátóhelyi egységek, árusítóhelyek előtt
hulladékgyűjtő edényt elhelyezni és annak folyamatos tisztántartásáról, az ös�szegyűjtött hulladék kezeléséről gondoskodni.
Az ingatlanhasználó a síkosságmentesítési, hóeltakarítási kötelezettségének teljesítés során az ingatlan előtt hótól, jégtől,
ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt,
egyéb területet szükség szerint akár naponta többször is köteles letakarítani, illetve a síkosság megszüntetéséről megfelelően gondoskodni. A felszórásra bomló,
szerves anyagot nem tartalmazó (kivéve
fűrészpor) szóróanyagot (kőpor, homok,
hamu) kell használni. E célra tüzelés után
visszamaradt darabos anyagot felhasználni tilos. A hó, jég elolvadása után az
ingatlanhasználó köteles a szóróanyag
maradványait eltávolítani. Hórakást tilos
elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél oly módon, hogy az a fel- és
leszállást akadályozza, közszolgáltatási
felszerelési tárgyra, köré (vízelzáró csap,
gáz- és egyéb közlétesítmény), kapubejárat elé.
A Valusek utcában lévő ingatlanok esetében az ingatlan-tulajdonosokat nem
terheli a fenti ac) /fűnyírás, kaszálás,
gyommentesítés/ és ae) /a járdára, úttest
fölé nyúló fás- és lágyszárú növények
megfelelő nyesése/ pontokban meghatározott kötelezettség.
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Nem a közterület-használatáról, hanem a
fás szárú növények telepítéséről szóló önkormányzati rendeletünk határozza meg
az ingatlan-tulajdonosoknak a közterületen meglévő cserje, bokor, fa kezelésére,
gondozására vonatkozó kötelezettség
tartalmát. E rendelet szerint az ingatlan
használója köteles a használatában lévő
ingatlan előtti közterületen (közúton) a fás
szárú növényeket gondozni, ápolni, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a fás
szárú növény:
a) ne nyúljon be az úttest szélétől számított 50 cm-en belüli sávba, legalább 4
méter magasságig,
b) ne nyúljon be a járda síkjába, legalább
3 méter magasságig.
Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik a Vértesszőlős Község Önkormányzata által az Arany János, Múzeum,
Petőfi Sándor és Valusek Dezső utcában
ültetett fás szárú növényekre.

található fás szárú növény a szomszéd ingatlanra vagy közterületre ne nyúljon ki!
A képviselő-testület hamarosan megalkotja
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletét
is, mely hátrányos jogkövetkezményeket
rendel a fenti szabályok megsértése esetére. E rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetése is megtörtént már.
A közterületek használatáról, rendjéről és
tisztántartásáról szóló 15/2021. (VIII.12.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat
honlapján, a https://vertesszolos.hu/hu/onkormanyzat/hatalyos-rendeletek/hatalyosonkormanyzati-rendeletek/ elérési útvonalon található.
A közterület-használati engedély iránti
kérelmet legalább 8 nappal a tervezett
használat előtt kell benyújtani, a kérelem-nyomtatvány az önkormányzat honlapján található.

Minden ingatlan használója köteles azonban gondoskodni arról, hogy az ingatlanán

Településfásítás 2021
Vértesszőlős Község Önkormányzata
2021. júliusában indult a Településfásítási Programon, amit 10 000 fő alatti településeknek hirdetett meg az Agrárminisztérium. Önkormányzatunk sikeresen
16 fát tudott igényelni, amelyből 10 db
platánfa, 5 db szivarfa és 1 db díszalma.
Az ültetésre 2022 tavaszán fog sor kerülni. A képviselő-testület a következő ültetési helyszíneket jelölte ki: Vértes László
Park, Vértesszőlősi Általános Iskola és
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde udvara és
közvetlen környezete.
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Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős község településrendezési eszközeinek
módosítására irányuló egyszerűsített eljárás
partnerségi egyeztetése Vértesszőlős,
volt majorság telektömbje tárgyában
(az 1. sz. főút – 05/8–03/1 hrsz-ú vízfolyás – 02. hrsz-ú közút
– 09 hrsz-ú vízfolyás által határolt terület)

Véleményezési szakasz
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) 41.
§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy Vértesszőlős Község Önkormányzata
településrendezési eszközeit egyszerűsített eljárás lefolytatásával módosítja a fenti
telektömböt érintően.
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 Vértessző-

lősön 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 az 546/2020. (XII.2.) Korm.
rendeletével lehetővé teszi, hogy a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettől eltérően az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus
úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat az önkormányzat
honlapján történő közzétételtől 2021.
09. 09.) számított 15 napon belül, azaz
legkésőbb 2021. 09. 24. napján, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni,
a polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre történő megküldéssel.
A településrendezési terveket érintő
módosítások tárgyát képező tervdokumentáció az önkormányzat honlapján, az
„Önkormányzat/Településrendezési eszközök/Helyi építési szabályzat módosítások/ Vértesszőlős majorság jóváhagyandó
munkarész; Vértesszőlős majorság 2021.
TSZT-Model; Vértesszőlős majorság SZTModel; Vértesszőlős majorság alátámasztó
munkarész elnevezéssel található.
Nagy Csaba
polgármester
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ÓVODAI HÍREK

Grundfos adomány a Vértesszőlősi
Samufalvi Óvoda és Bölcsődének
Intézményünk 2018. augusztus 31-én
került átadásra mindenki nagy örömére.
A játszóudvarra a pályázati forráson
kívül az önkormányzat is jelentős ös�szeget fordított annak érdekében,
hogy megfelelő zöld felületet tudjon
biztosítani a gyermekek számára. Sok
új fa, cserje és növény került telepítésre, de az öntöző rendszer kialakítására már nem volt anyagi forrás.
Minden erőfeszítés ellenére több fa és
cserje is kiszáradt, mivel nem tudtuk a
megfelelő vízmennyiséget biztosítani.
A klímaváltozás miatt is egyre kevesebb növény képes alkalmazkodni a
nagy hőséghez, így újra szembesültünk az öntözés hatékonyabb megoldásának szükségletével.
A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. telephelyének igazgatója Szundy Olivér valamint a vezetőség nyitott volt a kérésre és
segített minket egy új szivattyú adományozásával. Bujdos Gábor Grundfos alkalmazott, egy óvodásunk édesapja pedig elvállalta a szerelési munkát.
Nagy Csaba polgármester úrral vettük át
a szivattyút 2021. augusztus 9-én. Beüzemelése folyamatban van, a telken található
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Augusztus végén az óvoda újra megnyitotta kapuit. Frissen festett helységekkel,
átfertőtlenített eszközeinkkel, nagy odafigyeléssel igyekszünk a gyermekek biztonságát óvni. Intézményünkbe látogatóknak kötelező a bejáratnál a kézfertőtlenítő
használata és egy gyermekkel csak egy
kísérő jöhet be a folyosóra. A gyermekek
szappanos kézmosás után léphetnek a
csoportokba. A járvány nem múlt el, ezért

mindenkitől elvárjuk a fokozott odafigyelést, felelős magatartást! Mindannyiunk érdeke, hogy az intézmény a járványveszély
ellenére folyamatosan működni tudjon!
Várjuk az újonnan óvodát, bölcsődét kezdő apróságokat nagy szeretettel! Minden
szülőnek, gyermeknek nyugodt, élménygazdag nevelési évet kívánok!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
PAPÍRGYŰJTÉS a Vértesszőlősi Általános Iskola szervezésében
Időpont: 2021. szeptember 13. 14-17 óráig
Helyszín: (Tűzoltószertár, Templom utca)
A helyszínen lesz mérlegelési lehetőség.
A papírt kötözve, a kartont kötegelve veszik át.
Köszönettel: Iskolavezetés

kútból fogja biztosítani a szükséges vízmennyiséget a növényzet öntözéséhez.
Köszönjük a Grudfos vezetőségének a
nagylelkű adományt, támogatást!
Az Agrár Minisztérium által kiírt Településfásítási program keretében az önkormányzat 8 darab fát biztosít az óvoda
udvarára és környékére az elpusztultak
pótlására.
Nagy szükség van a fák telepítésére,
hiszen az árnyékolók ellenére viszonylag kevés az árnyékos terület az udvaron.
A gyermekek környezettudatos magatartásának formálásához elengedhetetlen a
növények szeretetére, gondozására való
nevelés. Nyáron már ismerkedtünk a klímavédelemmel, meglátogattuk az Agostyánban található Ökofalut. Céljaink közt
szerepel madároduk telepítése az óvoda
udvarán, a Madarak és fák napjának ünnepéhez kapcsolódóan még bővebb ismeretanyag átadása a növény és állatvilágról.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2021. szeptember 28-án kedden,
a Vértesszőlősi Általános Iskola szervezésében
Ezen a napon a Templom utca 35. szám alatti üres telekre (az iskolától a főút
felé a 3. telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket. A hulladékot háztól/címről nem áll módunkban elszállítani!
Kérjük, hogy szeptember 28-án, kedden, 9-11 óra között, illetve 15-18 óra között
helyezzék el az elektronikai hulladékot a területen! A gyűjtés ideje alatt a leadott
elektronikai hulladékot kamerával megfigyelt helyen őrizzük. A hűtőket kérjük,
hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így veszik
át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk. Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés
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Nyári vándortáborainkról
Nagy örömünkre az
idén sokan jelezték
részvételi szándékukat a vándortáborokba. Nem szerettünk
volna senkinek nemet
mondani, így hát megosztottuk a csapatot,
és két gyalogos és egy
kerékpáros tábort is
szerveztünk.
Rögtön a tanév végén
21 fő – zömében hetedik és nyolcadik osztályossal – a Mecsekbe
látogattunk.
Csodás
helyeken, programdús
élményekkel, sok fürdéssel kezdtük a nyarat. Az időjárás szinte
kényeztetett bennünket, az első napi óriás
jégesőt leszámítva végig igazi nyári időnk
volt. Szükség is volt rá, hiszen a sátrakban este nagyon le tud hűlni a levegő, és
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a programban egyébként is több strandolás
szerepelt. Indultunk a Pécsi Állatkertből, azt
követte a Misina-tető, a Tubesek, egy igazi
„tereprally” egy veterán Csepel platóján.
A jégesőt szerencsénkre már a szálláson

kaptuk el, így az ijedtségen kívül személyi
sérülés nem történt. A következő napokban
végig túráztuk a Mecseket egészen Pécsváradig, eldugott kis várakat, ösvényeket,
természeti szépségeket fedeztünk fel, majd
a végén a Dombay-tóban többször is megmártózhattunk. Élményekkel gazdagodva
tért haza jól összeszokott kis csapatunk.
Három hét elteltével ismét útra keltünk 21
fővel, sokan az előző túratársak közül ismét
velünk tartottak. Célunk az Őrség körbekerekezése volt. Túrakísérőnk, „Zolibá” már
ismerősként érkezett hozzánk, hiszen tavaly
a Cserhát-Börzsöny túránkat is ő vezette.
Megismerkedtünk az Őrség és a Vendvidék
múltjával, jelenével. Csodáltuk az itteni nyugalmat, az emberek kedvességét. Nagyon
jó ellátásban részesültünk, és jó sok dimbetdombot áttekertünk. A kiváló nyári időben
ebben a táborban is sokat fürödtünk, szinte
minden tóban, ami mellett elhaladtunk, megmártóztunk. Az egy hét elteltével fájó szívvel
búcsúztunk e csodálatos helyszíntől.
Rövid idő elteltével újabb tájegységet
fedeztünk fel. 21 ötödik és hatodik osz-

tályos gyerekekkel a közeli Vértes hegységet céloztuk meg. Ebben a táborban
ugyan kevesebb látnivaló volt, de sokan
életükben először táboroztak, sőt ilyen
nomád körülmények között még nem is
éjszakáztak. A kirándulások mellett volt
számháború, túrabot faragás, éjszakai
bátorságpróba feladványokkal, tanösvény
látogatás, Bányászati Kiállítás megtekintése. Szerencsénkre az időjárás most is
kegyes volt hozzánk, végig igazi kellemes
túraidő volt. Az eredeti programot kicsit
átalakítva még egy fürdőzést is beiktattunk az utolsó előtti napra a nagy melegben. Sok játék, vidámság és sajnos sok
vízhólyag is jellemezte az egy hetet.
Köszönöm kollégáimnak, Skrován Józsefnek és párjának Mezei Szilviának, hogy
ők is saját szabadságukat feláldozva kitartottak mellettem, és így lelkesen végig tudtuk csinálni ezeket a nagyszerű táborokat.
A végére nagyon elfáradtunk, de úgy érezzük sikerült a gyerekeknek egy életre szóló
élményt nyújtani.
Mátyási Piroska

11

Közösségi Ház, Könyvtár hírei

2021. augusztus 17-22-ig került megrendezésre
a XXIX. Mesterkezek kiállítás
25 kiállító 86 munkáját láthatták az
érdeklődők. A kiállítás vendégkiállítója Barcsa Pál neszmélyi festőművész volt. Hozott munkáinak egy része
szőlőműveléssel kapcsolatos alkotásokból állt. A köszöntőkkel induló, jó
hangulatú megnyitón mintegy 50 érdeklődő vett részt. A kiállítási időszak
alatt a remekműveket a helybéli és a
kicsit messzebbről érkező látogatók is
megcsodálták. Köszönjük az alkotóknak a sok szép értékes munkát, amivel
megtisztelték kiállításunkat!
Németh Ferenc

12

13

Falunap 2021
Egy év kényszerszünet után, ismét lehetőség nyílt a Falunap megrendezésére. Reggel hét órától gyülekeztek a
főzőverseny résztvevői, s kora délelőtt
már finom illatok szálltak a levegőben.
A délelőtt izgalmas családi, és gyermek sportnappal kezdődött, melynek
lebonyolításában szerepet vállalt a Fitt
Team vértesszőlősi aerobik és a Decathlon tatabányai csapata is.
A nap folyamán az időjárás nagyon kegyes
volt hozzánk így a délután a tűzoltók bemutatójával kezdődhetett, és a légvárak mellett a népi játszóház (Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával)
is remek programot kínált a gyermekeknek. Üde színfolt volt a gyermekprogramok
sorában a KacagÓra Kézműves Kuckó,
ahol kreativitásukat próbálhatták ki a fiatalok. A falunapra kilátogató gyerekeket a Bocco d’Oro Kft és a KacagÓra Tábor ingyen
fagyival, és limonádéval látta vendégül.
A délutáni műsorok sorát az MH 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara, és a
vértesszőlősi mazsorettek közös produkciója indította, majd Nagy Csaba polgármester,
és Bencsik János országgyűlési képviselő
köszöntötte a Falunap résztvevőit. Mindeközben a Sportcsarnokban elkezdődött a
Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt

és a vértesszőlősi alapszervezete szervezésében a véradás is, amelyen helyi szinten
rekord számú (43) véradó jelent meg.
Visszatérő vendégként a Neszmélyi Zumba Csoport szórakoztatta a vendégeket, de
már készülődött első nyilvános szereplésére
a Vértesszőlősi Senior Örömtánc Csoport
is. Mindkét műsor méltán aratott nagy sikert. Igazi brazil hangulatot varázsolt a Reinas del Ritmo tánccsoport műsora, majd
rögtön utána kezdődött a mindig nagy népszerűségnek örvendő korsókitartó verseny,
10 elszánt versenyzővel. Az esti hangulatot
a Born Jovi Tribute to Bon Jovi zenekar
műsora alapozta meg, majd Zoltán Erika
nagy sikerű fellépésével igazi ünnepi hangulat alakult ki.

A hagyományos tűzijáték ismét nagy sikert
aratott kicsik és nagyok körében egyaránt.
A HayDm Street koncert és utcabál pedig
méltó módon zárta az egész napos rendezvényt.
Köszönet a résztvevő önkénteseknek,
együttműködő partnereknek és minden14

kinek, aki valamilyen formában segítséget
nyújtott a Falunap lebonyolításában! Bízunk benne, hogy a Falunapra kilátogató
több mint 1600 látogató jól érezte magát,
és jövőre is eljönnek, hogy újra együtt tölthessünk egy hasonlóan remek napot!
Németh Ferenc
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei
Mindenki tudja, hogy napjainkban men�nyire fontosak a személyes kapcsolatok.
Egy igazi jó hangulatban eltöltött délelőtt
vagy egy közös kirándulás új energiával
tölt fel bennünket. Kikapcsol a hétköznapok egyhangúságából. Klubunkban
augusztus 18-án került sor a lecsó parti megrendezésére. A már megszokott
módon folytak az előkészületek. Reggel
megérkeztek a segítő kezek, akiknek tulajdonosai hamar munkához is láttak, s
rövid időn belül vidám hangulatot varázsoltak kis udvarunkba. Mindenki élvezte
a készülődést a közös főzőcskézést. Muk
Pista bácsi vállalta a szakács szerepét.
Nagyon finomra sikerült a lecsó, de nem
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is csoda hiszen mindenki szeretettel adta
bele a munkáját. A jó hangulatot nótaszó
is kísérte. Köszönet érte. Itt szeretnénk
megköszönni a rendszeresen minket támogató Tomasik Tibornak a nagyon finom
kolbászt, szalonnát és házi zsírt, Jenei
Ferencnek – aki szintén mindig hozzájárul a rendezvényekhez – az összes friss
zöldség alapanyagot, és Vértesszőlős
Község Önkormányzatának az üdítőket
és süteményt. Mindenkinek köszönet a
hozott italokért, ételekért és természetesen a sok-sok munkáért. Reméljük mindenki jól érezte magát. További jó egészséget kívánunk mindenkinek.
A szolgálat dolgozói

Rendhagyó Samu nap, látogatottsági
csúcsot döntő 964 fő résztvevővel
2021. augusztus 21-én a szokásostól eltérő módon annak ellenére, hogy nem
volt a feltárásokkal kapcsolatosan semmilyen évforduló, mégis ünnepi megnyitót tartottunk a hetedik Samu napon.
Ennek oka, hogy a hosszú évtizedeken át a
múzeum fejlesztésére irányuló önkormányzati törekvések most realizálódhatnak. Krenner Antalné, Vida István, Nagy Sándor volt
polgármesterek és Nagy Csaba polgármester is mindent megtettek, hogy végre a kiállítóhely a megérdemelt méltó helyére kerüljön.
Az ünnepséget L. Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum újonnan kinevezett
főigazgatója nyitotta meg, majd Bencsik
János miniszteri biztos és országgyűlési
képviselő ismertette a fejlesztési koncepcióval kapcsolatos információkat. A Narmer
Építészeti Stúdió részéről Vasáros Zsolt
Ybl-díjas építész mutatta be a fejlesztési
terveket. Ezt követően Nagy Csaba polgármester beszélt a várható projektről.
A megnyitót követően tíz órakor a meghirdetett családi programok teljes gőzzel beindultak. A gyerekek múltidéző Samu olimpián
vehettek részt, 8 állomásból ötöt kellett teljesíteniük hibátlanul és ezt követően a célban,
édesség formájában jutalom várta őket. Az
első feladat a kedvelt kreatív kockavarázs
volt, ahol a képeket kirakva egy kockát kel-

lett felépíteni. Ez után a vadász olimpia következett, ahol az öt karikában elhelyezett
ősállat képekre lehetett dobni labdával. Majd
a nyomkereső, a Samu menü és a puzzle
játék következett, ahol állatlábnyomok után
kellett kutakodni, ki kellet nyomozni, hogy mit
nem ehetett Samu és különböző nehézségi
fokú puzzle képeket kellett kirakni ősnövényekből, ősállatokból. A mini ásatás ismét
hatalmas siker volt, a régészeink szinte megállás nélkül egymást váltva nyitástól zárásig
ismertették meg a gyerekekkel a régészek
munkáját. Itt ráadásul plusz ajándékok várták a kis régésztanoncokat.
Az állatfeldolgozó hely melletti füves területen a Tatabányai Tappancs Állatotthon
Alapítvány és Őrszolgálat várta egész nap
a családokat, gyerekeket kutyás ügyességi
bemutatókkal és egy „szelíd vérfarkassal”
játékosan hívták fel a figyelmet a helyes
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állattartásra. A következő állomás a Mésztufa puzzle és a lápon járás volt, ahol az
előember őseink által belakott mésztufa
medencéjét kellett emlékezetből kirakni
és az ősi természeti körülményeket, a mocsaras, lápos területeken való közlekedést
próbálhatták ki a gyerekek.
Az egész napos „Csináld magad” kézműves foglalkozások nagyszerű szórakozást
és élményt nyújtottak a több korosztályból
érkező gyerekeknek, akik a kész remekműveket haza is vihették. A nyolcadik próba
minden évben rengeteg kisdiákot vonz, a
falándzsa hajítás ősbölényre nagy kihívás.
Délután kettőkor került sor az Állati jó bemutatóra, ami megunhatatlan, ezt az érdeklődők létszáma is bizonyította. Körülbelül 150
nézőt vonzott. A program egy plusz meglepetést is tartogatott, Harris héja röptetés volt
a befejezése a műsornak a résztvevők feje
felett. Ezt követte Gasparik Mihály élvezetes
előadása az „Akiknek a kardfogú tigris volt
a szomszédjuk” címmel. Láthattunk többek
közt eredeti ma élő tigris koponyát, kardfog
töredéket, ősmedve és mai medve álkapcsot
a Magyar Természettudományi Múzeumból.
A rendezvény ideje alatt a ZOFI Rendezvényszervező KFT. jóvoltából folyamatos
filmvetítéseket nézhettek a látogatók.
Aki a Samu olimpián részt vett és hibátlanul
kitöltötte a menetlevelet, különdíjas sorsoláson vehetett részt. Három darab, A Tatai
Patara c. könyv került kisorsolásra Zombori
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Mihály jóvoltából. Az önkormányzat által felajánlott Vértes László: Kavics ösvény című
könyvet, öt Samu nevű látogatónk kapta.
A rengeteg pozitív visszajelzés egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Samu nap kicsiknek, nagyoknak remek kikapcsolódás,
szórakoztató ismeretterjesztő családi program, amit folytatni kell a későbbiekben is.
ÓRIÁSI KÖSZÖNET A RENDEZVÉNY
SZERVEZŐINEK, TÁMOGATÓINAK, SEGÍTŐINEK ÉS A KIÁLLÍTÓHELY MUNKATÁRSAINAK!
Árva Bereniké, Árva Virág, Benke Máté,
Bodnárné Hubert Mária, Bogdán Letti, Bogdán-Pintér Anita, Busai Andrásné, Ferenczi
Anna, Gasparik Mihály, Kisné Cseh Julianna, Kornéli Ilona, Kutenics Józsefné, Kutenics Kinga, Madarász Sándor, Madarászné
Mihók Beáta, Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, Markó András, Papp Kinga Enikő, Pintérné Bartal Ágnes, Setét Melinda,
Skrován Józsefné, T. Bíró Katalin, Talliánné
Skrován Ildikó, Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat Tatabánya, Tatabányai
Múzeum, Turcsányi Mátyás, Turcsányiné
Kesik Gabriella, Vértesszőlős Község Önkormányzata, Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, ZOFI Rendezvényszervező Kft. Tata - Zombori Mihály, Zoltánfi
Zsuzsanna.
Zoltánfi Zsuzsanna gondnok
MNM Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye
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Az Aszúszemek nyári szünete
– avagy Svájc esőben
A csoport nagyobb része úgy döntött,
közösen tölti el a nyári szabadságának
egy részét. A terv már jóval korábban
megfogalmazódott, de csak az idei év
júliusában vált valósággá. Egy utazási
iroda kínálatából választva a szervezési feladatok jelentős része nem a mi
vállunkat nyomta. Az idegenvezetőnk
lenyűgöző tájékozottsággal ontotta az
információkat. Sokrétű tájékoztatást
adott az ország történelmi, gazdasági fejlődéséről, kulturális életéről, s
jelen helyzetéről. Egyetlen dolgunk
volt élvezni a látványt, ismerkedni az
épített és a természeti környezet szépségeivel.

A hőmérséklet az itthoni kánikulától jelentősen elmaradt, amelynek mi kifejezetten
örültünk. Az esőkabát ugyanakkor állandó
társunkká vált, de ténylegesen 2-3 alkalommal kellett csak használnunk. Mintha
csak időzítve lett volna, ahogy a busz lassított, az ajtók kinyíltak, az eső elállt, gyakran
még a nap is kisütött.
Erling Kagge norvég felfedező és író
gondolatai is motiváltak bennünket: „Szép
időben sétálni – ám otthon ülni, ha fúj a
szél, esik az eső vagy havazik – azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat az élmény
felétől. Talán éppen a jobbik felétől.” Ezen
az úton, mi az élmények széles tárházával
gazdagodtunk.

Az előrelátóbbak otthonról sapkát is hoztak magukkal, a szemfülesek ott is szert
tudtak tenni hasonlókra, hogy a Jungfrau
és a Gornergrat „meghódításakor” is komfortosan érezzék magukat. A havasok arénája, a gleccserek megtekintése idejére a
felhők feljebb emelkedtek, s bár kicsit vis�szafogottan, de a Matterhorn is megmutatta magát.
A vízesések, hegyi folyók vízhozama, a
hozzá kapcsolódó hanghatások sokáig a
fülünkben csengtek. Az Európa északi részét sújtó esőzés hatását útunk során több
helyen tapasztalhattuk. A folyó parti városok mindegyikében az árvíz elleni védekezés nyomta rá bélyegét az utcaképre.
Az estéinket a szállások környékének
felfedezésével, sétával vagy beszélgetéssel töltöttük. Szerencsére a csoport két fő
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fotósa – Laci és Tibi – is velünk voltak, így
az emlékek felidézését az elkészült képek
nagyban megkönnyítik a későbbiekben.
A remek csapat, az élmények sokasága
már a hazaúton arra ösztönzött bennünket,
hogy elkezdjük tervezni a következő közös
kirándulásunkat.
S ha bárki a beszámolóinkból tükröződő hangulat okán vagy a tánctanulás, a
mozgás lehetősége miatt kedvet érez csatlakozni hozzánk, várjuk szeretettel keddenként este 19.00 órától a Közösségi
Házban tartandó próbáinkra.
A fotóinkból készült válogatásból
(aszuszemek.hu) önök is bepillantást nyerhetnek kirándulásunk leszebb pillanataiba.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Református hittantábor és kerékpártúra
A nyár folyamán két tábort is szerveztünk a gyermekek számára. A hagyományosnak mondható, minden évben megszervezésre kerülő egyhetes hittantábor
mellett egy új kezdeményezésre egy háromnapos kerékpártúrát is meghirdettünk az idén.
Idei hittantáborunk bibliai mottója a Zsoltárok könyvéből származik: „Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt!”
Három történetet dolgoztunk fel a hét folyamán Jézus életéből: Jézus megkeresztelését, a kánai menyegzőt és a betesdai
beteg meggyógyítását. A gyerekek korcsoportok szerint ismerkedtek a történetekkel;
az óvodások bábok segítségével, az iskolások beszélgetés formájában. A történetek elmélyítését kézműves foglalkozások is
segítették.
A bibliai történetek megismerése mellett
nagy szerep jutott a kikapcsolódásnak is.
A gyülekezeti házunk udvarán „Exatlon-pálya” várta a gyerekeket és egy medence.
A programok között szerepelt lovaglás és

tájékozódási futás is. Nagy örömet jelentettek ezek az alkalmak, a közösen átélt
élmények.
A hét záró alkalmaként meghívtuk a szülőket egy közös áhítatra, ahol a gyermekek
egy rövid színdarab formájában előadták
a tanult bibliai történeteket is. Utána szeretetvendégség keretében beszélgettünk
még testvéri közösségben.
A felsős, illetve középiskolás korosztálynak hirdettük meg a „Csillag-túra” elnevezésű kerékpártúrát, melynek elnevezése
két dologra is utalt. Egyrészt minden nap
Vértesszőlősről indultunk és oda is értünk
vissza, másrészt a környező települések re-

formátus templomainak a felkeresése volt
a cél, így az elnevezés a református templomok tornyán lévő csillagra is vonatkozott.
A három nap alatt jártunk a tatabánya-bánhidai, tatabánya-óvárosi, a tatai, szomódi
és a környei református templomokban,
és megismerhettük a helyi gyülekezet történetét és mindennapjait a lelkészektől.
A napi 20-25 kilométer teljesítése kényelmesen belefért a napba, és útközben lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére is.
Hálásak vagyunk, hogy ez a két tábor az
idei nyáron megvalósulhatott, hogy átélhettünk: „Velünk az Isten” (Máté 1,23). Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, és
jó reménységgel tekintünk a jövő évre, bízva abban, hogy jövő nyáron is megtarthatjuk táborainkat, minél több résztvevővel.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Cím: Vértesszőlős, Gagarin u. 10.
Telefon: 30/514-3367
E-mail:
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Youtube:
Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség
Facebook:
www.facebook.com/szolosgyulekezet

Istentiszteletek minden
vasárnap 10 órakor
a Gagarin utcai
Gyülekezeti Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szabó Beatrix segédlelkész

Közgyűlés

Búcsú

Tisztelt egyesületi tagok!

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesülete

(2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 18.)

2021. október 2-án
15.00 órakor
közgyűlést tart
a Közösségi Házban!

2021. szeptember 12-én,
vasárnap ismét megrendezésre
kerül a Vértesszőlősi Búcsú
(Templom utca eleje).
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

(2837 Vértesszőlős Templom u. 75.)

Napirendi pontok:
• Pénzügyi beszámoló 2020-év
• Vezetőség választása
2022-2027. évre
• Zöldterület kezelés
• Egyebek
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Baj és Vértesszőlős, települések
a klímavédelem szolgálatában!

(Az uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítását
a megyei önkormányzat is segíti)
Nagy örömünkre szolgál, hogy
számot adhatunk egy újabb
sikeres uniós program megvalósításáról. Külön öröm, hogy
ez a projekt egy mindenkit
érintő és sajnos egyre inkább
fenyegető veszély mérséklését
szolgálja. A klímaváltozásról
van szó, ami már az ajtónkon
kopogtat. Napjainkban mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy életünk gyökeresen
megváltozott. Nyaranta egyre
kínzóbb hőhullámokat kell átélnünk és özönvízszerű villámárvizekkel kell szembesülnünk.
Mindenki által ismert és tudott az a kutatók
által már bizonyított tény, hogy a klímaváltozásért a természetes folyamatokon túl
az emberiség a felelős. Az üvegházhatású
gázok egyre fokozódó kibocsátása ugyanis meggyorsítja és felerősíti azokat a folyamatokat, amelyek klímánk gyökeres szintű
megváltozásáért felelősek.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felismerve a helyzet súlyosságát
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a megyék között elsőként fogadta el a
megyei klímastratégiát. A stratégia számba vette a megye védendő értékeit, számszerűsítette a kibocsátásokat, célokat,
intézkedéseket fogalmazott meg. Annak
érdekében pedig, hogy a célokat meg is
valósítsák egy asztalhoz ültette a klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a nagyipari kibocsátókat, gazdasági érdekképviseleteket, önkormányzatokat,
hatóságokat és civil szervezeteket, megalakítva a
megyei
éghajlat-változási
platformot. A folyamat nem
állt meg, a megyei klímastratégia elkészítésével. Most a
településeken van a sor. Baj
és Vértesszőlős települések
számára a klímavédelem
mindig kiemelt szempont
volt, így nem volt kérdés,
hogy csatlakozzanak a megye felhívására és egy közös klímavédelmi projekt

megvalósításával segítsék, erősítsék a megyei klímavédelmi célok megvalósítását.
A megyei önkormányzat jelen projekt eredményes megvalósítását az általa alapított
KEM Fejlesztéséért Alapítvány útján segíti.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Vértesszőlős és Baj
térségében” című projekt keretében széles
körű partnerségi tervezéssel elkészült a két
település közös klímastratégiája. Folyik a
társadalom valamennyi célcsoportját megcélzó környezeti érzékenyítés és szemléletformálás. A 2021. december végéig tartó
projekt keretében önkormányzatok, pedagógusok, a lakosság és civil szervezetek,
illetve a vállalkozások részére szerveztek
workshopokat több mint 150 résztvevővel,
települési figyelemfelhívó akciókat, kreatívjátékos foglalkozásokat bonyolítanak le, a
környezeti szemléletformálást célzó rajz-és
fotópályázatokat valósítottak meg és tanulmányi kirándulásokat szerveztek.
A klímavédelmi szemléletformálás további színterei azok a települési figyelemfelhívó akciók, ahol a lakosság környezeti
érzékenyítése valósul meg. E projekt keretében a pályázat megvalósítói 2021.08.28án szombaton kilátogattak a vértesszőlősi
falunapra is. Az interaktív kitelepülésen az
érdeklődök lakossági energiahatékonysági praktikákat ismerhettek meg, továbbá
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással
kapcsolatos gyakorlati ismeretekre tehettek szert, amit aztán a későbbiekben
remélhetőleg az egyéni háztartásokban
is hasznosíthatnak majd. Kérdőívek
kitöltésével pedig a tématerületen
való jártasságukat is lemérhették.
A gyermekek részére a szervezők
megújuló energiák használatát
bemutató játékokkal és az ismereteket elmélyítő gyakorlati
foglalkozásokkal is készültek.
Annak érdekében, hogy
minél többen váljanak a klímavédelem elleni küzdelemben szövetségeseikké,

konferenciákat is szerveztek és létrehozták
a Baj-Vértesszőlős Éghajlatváltozási és klímavédelmi kerekasztalt is, egy asztalhoz
ültetve a klímánk védelméért helyi szinten
tenni képes, tettre kész szervezeteket. Közös céljuk, hogy az elkészült klímastratégia
intézkedéseit megvalósítsák és a közbeszéd tárgyává tegyék a klímaváltozás kérdését. A projekt keretében szemléletformáló tájékoztató kiadványt is készítenek és a
21. századi tudásmegosztás jegyében egy
interaktív projekt honlap aloldalt is létrehoztak. Az oldal elérhetősége: https://baj.
kehop.roi.dev/
A projektet Baj Község Önkormányzata,
Vértesszőlős Község Önkormányzata és
a KEM Fejlesztéséért Alapítvány valósítja
meg.
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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

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.
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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.JÚNIUS
SZEPTEMBER
11.
2021.
5.(SZOMBAT)

(SZOMBAT)
8.30 - 8.30–10.30
10.30
2021.
SZEPTEMBER
20.
2021.
JÚNIUS
17.(CSÜTÖRTÖK)
(HÉTFŐ)
8.30–10.00
8.30-10.00
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

WWW.KORMANYABLAK.HU
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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

