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Októberi megemlékezések
Október 6. – Aradi vértanúk napja

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján
Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és
egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Pesten ezen a napon végezték
ki Batthyány Lajos miniszterelnököt, akit csak 1870. június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással mauzóleumában. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest.
A kormány 2001-ben 237/2001.(XII.10.) Korm. rendelete alapján ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánította.

Október 23 – Az 1956-os forradalom
Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen, november
11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés még aznap éjjel
fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a
Szovjetunióval, a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet
csapatok november 4-én, hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott. A harcokban
2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként kb.
negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A forradalom
leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni.
Forrás: Wikipédia

Önkormányzati hírek

Óvodai hírek
„Hívogat az óvoda, kapuját kitárja…”

A képviselő-testület szeptember 9-én
tartott ülésén hozott döntései
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Elfogadta a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év munkájáról szóló
		 beszámolóját és megköszönte az intézmény dolgozóinak egész éves munkáját.
• Két kupakgyűjtő szív létrehozásáról döntött, melyeket az óvoda/bölcsőde bejárata előtt, illetve az
		 iskola udvarán helyez el. A telepítés költségeit az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
		 általános tartaléka terhére biztosítja.
• Jóváhagyta a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai programjának,
		 valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítását.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Általános Iskola 2020/2021. tanév munkájáról szóló beszámolóját és
		 megköszönte az intézmény dolgozóinak egész éves munkáját.
• Ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer következő
		 (2022. évi) pályázati fordulójához. A pályázatok támogatására összesen 600.000 Ft keretösszeget
		 biztosít majd a 2022. évi költségvetésében.
•
		
		
		

Lezárta az M1 autópálya Budapest-Győr közötti szakaszának 2×3 sávra bővítését érintően, a
Tatabánya-Győr közötti szakasz vonatkozásában az önkormányzat településrendezési eszközeinek
módosítására irányuló partnerségi eljárást. A partnerségi egyeztetés során észrevétel, vélemény
nem érkezett az önkormányzathoz.

•

Elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2021. I. félévi munkájáról készült beszámolóját.

• Döntött arról, hogy nyílt licittárgyalásos eljárásban értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező,
		 Vértesszőlős Ady E. u. 3. sz. alatti lakóház-ingatlant. A hirdetmény hamarosan közzétételre kerül.
• Megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkö		 vetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletét.
• Módosította a települési támogatásokról szóló, valamint az egyes szociális és gyermekvédelmi
		 ellátási formák helyi szabályozásáról szóló rendeleteit.
• Döntött arról, hogy vállalkozási szerződést köt a Bazalt Út-, Híd és Parképítő Kft.-vel a Gagarin,
		 Széchenyi István és Kossuth Lajos utcák útburkolatainak felújítására.

dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Szeptember 1-jétől elkezdődött egy új
nevelési év a Vértesszőlősi Samufalvi
Óvoda és Bölcsődében. Iskolát kezdő
gyermekeinktől méltó búcsút vettünk és
kis ünnepség keretében „adtuk át” őket
a tanító néniknek. Bízunk benne, hogy
örömteli és sikeres iskolás éveknek néznek elébe.
Minden óvodai és bölcsődei csoport magas létszámmal kezdte el működését.
Az óvoda nyitott a szülők számára is, így lehetőségünk volt a személyes találkozásokra. Természetesen a jelenleg érvényben
lévő járványügyi szabályokat betartva működünk együtt, hogy zavartalan lehessen a
kisgyermekek ellátása.
Az évkezdésre mindig nagyon készülünk. Az óvodát kidíszítjük, sok figyelmességgel, a viszontlátás örömével várjuk a
gyermekeket. Az év közben ránk váró feladatokat már megbeszéltük, mindenre felkészülten üdvözöltük érkező óvodásainkat
és szüleiket.

Az év eleji szülői értekezletek az első héten
lezajlottak. Minden aktuális tudnivalóról tájékoztatást kaptak az anyukák, apukák.
Mindjárt sor került az egészségügyi szűrésekre. Védőnő járt nálunk és a gyermekek fogászati állapotfelmérése is folyamatban van.
Megszokott programjaink egy részét
megszerveztük. Nagy örömünkre újra sor
kerülhetett a szüreti felvonulásra és a hagyományos Mihály-napi rendezvényekre
is. Minden más óvodai és óvodán kívüli
programot a mindenkor hatályos járványügyi helyzethez igazítunk. Reméljük, hogy
minden tervezett tevékenységünket meg
tudjuk valósítani, és élménygazdag napokat élhetnek át gyermekek és felnőttek
egyaránt.
A szeptember 25-i hagyományos szüreti felvonuláson számos óvodánkba járó
gyermek vett részt szüleivel. Kifejezetten
felemelő látvány a hagyományok ápolása,
az ünnepi viselet felöltése, a vidám felvo3

nulás, eszem-iszom. A bölcsődéseknek
remek élmény volt a lovas kocsikázás, a
nagyobbaknak a forgatagban való részvétel, a táncosok, zenészek, lovasok nyújtotta sok-sok izgalmas látnivaló. S persze
a sok finomság, amivel a falubeliek kedveskedtek a felvonulóknak! Mind-mind
maradandó, meghatározó benyomások,
amelyek formálják, alakítják gyermekeink
hozzáállását hazafisághoz, nemzetiséghez, az otthont adó községhez és szűkebb közösségekhez.
Az óvoda falain belül került sor a Mihálynapi rendezvényekre. A három napos program első napján a Mihály-napi vigadalomban játékos feladatokat kínáló „állomások”
várták a kicsinyeket. Ügyeskedhettek őszi
terményekkel, „betakarítván” a termést
kiskosarakba. Hazavezethették a háziállatokat a kijelölt úton, apróbb termények
kirakásával utat mutatva. Megkereshették
az anyaállatokhoz tartozó kicsinyeket kirakójátékok, képes lottók, párosítók segítségével. Minden gyermek buzgólkodott,
teljesen belemerültek a játékos tevékenységekbe.

A második napon, erőpróbán mutathatták meg ügyességüket a kicsik. Sokoldalú
ügyességet követelő akadálypályát kellett
végigjárniuk. Aki kedvet és elég ügyességet, bátorságot érzett hozzá, akár többször
is kipróbálhatta magát. A részvételt névre
szóló oklevél hitelesítette és méltatta.
A Mihály-napi vásár is megrendezésre került. A járványügyi szabályok betartása mellett, a zsúfoltságot elkerülve szerveztük az
elkészült portékák bemutatását, árusítását.

A nyugdíjas klub ügyes kötő, horgoló as�szonyai is képviseltették magukat. A náluk
vásárolt termékek utáni bevételt felajánlották az intézmény gyermekei számára. Ezt a
szép gesztust ezúton is nagyon köszönjük!
Kívánunk mindenkinek örömteli mindennapokat, jó egészséget és energiát a
rá váró feladatok elvégzéséhez! Intézményünk minden dolgozójának nevében:
Tatárné Gőgh Ildikó
óvodapedagógus
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Iskolai hírek

Sportnap az iskolában
Szeptember 24-én sportnapot szerveztünk az iskolában. Ez a témanap a
Magyar Diáksport Szövetség szervezésében már nem először került megrendezésre az országban, de iskolánk
először vett részt ezen a programsorozaton. A rendezvény célja az volt, hogy
a gyerekek számára kihangsúlyozzuk az
egészséges életmód fontosságát, megismerkedjenek néhány új sportággal, és
„ráérezzenek” a mozgás örömére.
A reggeli gyülekező után egy rövid zenés bemelegítés következett, majd minden diákunk
lefutotta a jelképes 2021 méteres távot.
9 órakor a különböző pályákon zajlottak
tovább a nap eseményei. A „buborékban”
kerültek sorra a kézilabda és a focimérkőzések, majd a tollaslabda vette át a szerepet.
A tornateremben zajlottak az asztalitenisz küzdelmek, az iskola udvarán kialakított ügyességi pályán pedig a biciklisek, görkorisok,
gördeszkások mérhették össze tudásukat.
A strandröplabdapályán a röplabdás csapataikért szurkolhattak az egyes osztályok.

A nap zárásaként a különböző színű mezbe öltözött osztályok élőképpel rakták ki a
programsorozat betűit, az ESSD-MDSZ betűket. Végül a győztes csapatok és egyéni
versenyzők vették át érmeiket.
A témanapot a Foodbox Kft. és a Gelato
Italiano, valamint a Vértesszőlősi Vöröskereszt támogatta, előbbiek jégkrémet ajánlottak fel a gyerekek számára, utóbbi 20
ezer forinttal járult hozzá a rendezvényhez.
Reméljük, hogy diákjaink ezen a napon
nem csupán kipróbáltak és megismertek
néhány ismerős, vagy éppen új sportágat,

hanem életük további szakaszában is
rendszeresen gyakorolni fogják valamelyik
mozgásformát.

Házhoz megy a Zenede
Szeptember 27-én iskolánk tanulói egy
érdekes zenetörténeti előadáson vehettek részt a vértesszőlősi kultúrházban.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
a Zenede csapata a rockzene fejlődésével
ismertette meg a gyerekeket. Az előadás a
60-as években megjelenő rock-tól indult,
és a századvégen felbukkanó heavy-metalig ölelte fel a különböző stílusirányzatokat. A rövid szöveges ismertetők mellett
felcsendültek az ismerős dallamok, sokakat a gyerekek együtt énekeltek az elő-

adókkal. Megismerkedtünk többek között
Jimi Hendrix, Elvis Presley, a Queen, az
Illés, vagy az Omega együttes szerepével
a rocktörténet színes palettáján. A zenét
a háttérben lévő kivetítőn a híres előadók
koncertfilmjeinek kockái, illetve fényképei
kísérték. Bordás József, a Zenede művészeti vezetője a jó hangulatú előadás végén arra buzdította a gyerekeket, hogy aki
csak teheti, ismerkedjen meg egy hangszerrel, melyen keresztül felfedezhetik a
zene csodálatos világát.

Köszönet!
Szeretnénk megköszönni
a település összefogását,
mellyel nagy mennyiségű
papírt és elektronikai hulladékot sikrült összegyűjtenünk.Nagyon köszönjük Lepkó Ila segítségét,
aki átvette és őrizte az elektronikai hulladékot, így
az nem került illetéktelen kezekbe és nem került a hulladék közé olyan szemét, ami
nem képezi az elektronikai hulladék részét! Lepkó Ila köszönjük!
6
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Mihály napi erő és bátorságpróba
az iskolában
Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban
az őszi ünnepkör megtartása. Ennek egyik
eseménye az ügyességi feladatokkal tarkított, őszi tevékenységekkel kapcsolatos
sportos rendezvény. Az alsó tagozatosok
osztályonként csapatot alkotva küzdötték
le az izgalmas akadályokat a templomtól indulva a tájház érintésével a múzeum
parkig. Az 5 állomáson megelevenedtek a

népszokások, a Mihály nap legendája, ismerkedtek az őszi terményekkel és a régi
paraszti élet eszközeivel. Mindezeket játékos formában ismerhették meg. Végezetül
a múzeumnál egy rövid kötetlen játék is
belefért a programba. Jutalmul pedig a diákönkormányzat megvendégelte őket egy
kis itókával és csemegével. Képeink a rendezvény hangulatát kiválóan érzékeltetik.

Közösségi Ház, Könyvtár hírei

Szüreti mulatságok
2021. szeptember 25-én ismét megrendezésre került a Szüreti felvonulás, és
bál. Az időjárás nagyon kegyes volt,
méltó a résztvevők hangulatához.
A Szüretünnep a Tájház előtt, a hegybíró
jelentésével kezdődött, majd a Vértesszőlősi Férfi Dalkör, a VSE Mazsorett Szakosztálya, és a Vértesszőlősi Aszúszemek
Néptánc Egyesület műsorával folytatódott.
A borkóstolás sem maradt el, egy kis pogácsa kíséretében.
A szüreti felvonulást a hagyományoknak megfelelően a mazsorettek
vezették fel, a menetben a zenéről a
Bajor Bőrnadrágos Banda, és a Kincső zenekar gondoskodott. Az útvonalon négy kínálóponton olthatták
szomjukat a felvonulók, és persze süteményt is kínáltak a vendéglátók.
A menetben haladó lovaskocsik, lovasok
és a népviseletbe öltözött sokadalom

idézte a régi szüretek hangulatát, amely
a Templom utca, Szarvas utca, Vértes
László utca, Ady Endre utca érintésével
érkezett meg végállomásához, a Jenei
Cukrászdához. Köszönet Jenei Ferencné Editnek a sok-sok süteményért.
A szüreti bál este nyolc órakor kezdődött a Közösségi Házban. A bőrnadrágosok igazi báli hangulatot varázsoltak a
házat megtöltő bálozóknak. A táncos-zenés vigadalom hajnalban ért véget.
A Szüretünnep jó hangulatáért köszönet a VSE Mazsorett Szakosztálynak,
a Vértesszőlősi Férfi Dalkörnek, a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesületnek, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak, Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi
Egyesületnek, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, a fogatosoknak, lovasoknak, valamint minden önkéntes segítőnek és a falu apraja-nagyjának.
Németh Ferenc

Képgaléria
a következő két oldalon!
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Azonban másra is készültünk…

Itt van az ősz…

Egy kedves kolléganőnknek, Bernthaller Zsuzsannának mondtunk köszönetet sok éven
át végzett becsületes, áldozatos, pontos munkájáért. Mindennapos munkáját az idősek
érdekeit képviselő segítőkészség és együttérzés jellemezte. Bár a kölcsönös szeretet és
tisztelet örökké összeköt minket mégis hiányozni fog az autókhoz kapcsolódó „szakmai”
tudásod (Te voltál a mi autószerelőnk) és mindig humoros személyiséged! Zsuzsika,
őszintén kívánjuk minden alakuljon úgy, ahogy szeretnéd! Sok sikert!

Hagyományainkhoz híven az évszaknak megfelelő díszbe öltöztettük az idősek klubját.
A természetben gyűjtött őszi termésekből, növényekből készítettünk klubtagjainkkal mutatós asztali díszeket mindenki örömére. A kézzel font papírkosarak köré csoportosulva,
rövid ötletelést követően, vidám hangulatban szinte pillanatok alatt elkészültek a szebbnél
szebb alkotások. Mindenkit szeretettel várunk az idősek klubjába (volt ÖNO), aki kedvet
érez a kikapcsolódáshoz, beszélgetéshez vagy pusztán csak társaságra vágyik.

„Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat
S őrizd meg a boldog perceket.”
(Hemigway)
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat dolgozói
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Az Aszúszemek tánctábora Deákiban
Többször megfogalmazódott bennünk
– ahogy a falu idősebb lakóiban is –
hogy jó lenne egy szlovák nemzetiségi
település tánccsoportjának, legalább
egy szlovák táncot a repertoárjába
választani. Felvettük a kapcsolatot a
Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal, akik
segítségével először táncpedagógust
kerestünk.
Agata Krausova és Slavomír Ondejka a
Nyitrai Egyetem tanárai vállalták, hogy
a tánctábor ideje alatt foglalkoznak velünk, és betanítanak egy koreográfiát.
Augusztus végén kezdetét vette újabb,
öt napos, közös programunk.

A táncpedagógusok – megnézve az eddig tanult koreográfiáinkat – az Eperjesi
járásban található Fintice (Finta) község
forgatós tánca mellett döntöttek. Napi 3-4
órát töltöttünk a tánclépések és a hozzá
kapcsolódó dalok elsajátításával. Tanáraink hihetetlen agilitással és kreativitással
a tánctábor rövid ideje alatt összeállították és betanították számunkra a koreográfiát, amelyet már itthon, saját táncpedagógusunk irányításával fogunk finomítani,
a lépéseket, folyamatokat elmélyíteni, s
bízunk benne lesz lehetőségünk hazai érdeklődők előtt is bemutatni azt.
A tábor idejére Deákiban foglaltunk
szállást, ahol a próbákhoz megfelelő
helyszínt is tudtak biztosítani. Ez a te-

rem végig a rendelkezésünkre állt, így
az esti beszélgetések, bowling-csaták,
társasjátékok, zenés bulik helyszíneként
is tökéletes volt. Gabi vállalva a zenei
szerkesztő feladatait, elképesztő kreativitással esélyt sem adott arra, hogy bárki
kivonja magát az esti-éjszakai levezető
táncokból.
A programunkból nem maradhatott ki
a település termálfürdője által nyújtott
szolgáltatások kipróbálása sem. A szabadidőnkben megismerkedtünk a település és a környékének nevezetességeivel. Az odautazás során útba ejtettük a
Gútai vízimalom kiállítóhelyét. A vissza14

utazás napján autóbuszos városnézést
követően megtekintettük Nyitra legfőbb
nevezetességét, a várat.
Az odautazásunk költségeit településünk szlovák nemzetiségi önkormányzata támogatásából fizettük. A hazautazásunkat a Csoóri Sándor Programban
elnyert pályázati forrásokból fedeztük.
Köszönjük a támogatást!
A fotóinkból készült válogatásból
(aszuszemek.hu) önök is bepillantást
nyerhetnek a tábor legizgalmasabb pillanataiba.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség hírei
Teremtés hete
2021. szeptember 26. és október 3. között ünnepelték a magyarországi keresztyének a Teremtés hetét. Ezzel a kezdeményezéssel a Teremtő iránti hálánk jut
kifejezésre, valamint a teremtett világ védelmének és az emberi felelősségvállalásnak a fontosságára hívjuk fel a figyelmet 2009 óta. A teremtésről szóló zsoltárok közül a 104. zsoltár gyönyörű költőiséggel fejezi ki, hogy Isten a világmindenség teremtője és fenntartója. Álljon itt egy rövid részlet ebből a zsoltárból:
Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél,
világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt.
Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette,
a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár.[…]
Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. […]
Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között.
Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.
Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek.
Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.
Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, amely felvidítja az ember szívét,
és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. […]
Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.

Isten mindent bölcsességgel, rendben
teremtett meg. Ugyanakkor ez a zsoltár
hirdeti, hogy Isten nem egyenlő a teremtett világgal, hanem kívülről, mint teremtményére tekint rá, de keze nyoma ott van
mindenben. Ő az, aki ezt a rendet, világot
fenntartja, minden ártó hatalom és káosz
ellenére (Steinbach József).
Az ember pedig azt a parancsot kapta
Istentől, hogy „művelje és őrizze” a földet
(1Mózes 2,15). A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy a ránk bízott kincset megőrizzük. Ebben segítsen meg bennünket

Istenünk, aki teremtő, gondviselő és megváltó Úr, és aki Jézus Krisztusban helyreállította a mi életünk rendjét is.
A Teremtés hetéhez kapcsolódva, gyülekezetünk ifjúsági túrát szervezett a Tatai
Református Gimnázium Diáksportegyesületével közösen a dunaalmási Kőpite
tanösvényhez. Tervben van további túrák
szervezése is, minden korosztálynak,
amelyekről a későbbiekben adunk majd
hírt.
Szabó Beatrix
segédlelkész

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!
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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.
OKTÓBER
9.
2021.
JÚNIUS
5.(SZOMBAT)

(SZOMBAT)
8.30 - 8.30–10.30
10.30
OKTÓBER
18.
2021.2021.
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

