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A falu karácsonyfája
Tisztelt vértesszőlősi lakosok, kedves gyerekek!
A falu karácsonyfájának díszítésére hívunk mindenkit
2021. december 18-án, 16.30 órai kezdettel,
az óvoda mellett felállított fenyőfához.
A gyermekek a saját készítésű díszeiket is elhelyezhetik a karácsonyfán, s
ezért jutalmat kapnak a télapótól. A szervezők sült gesztenyével, vajas és
zsíros kenyérrel, forró teával és forraltborral készülnek. A karácsonyi hangulatról a Vértesszőlősi Férfi Dalkör és a Vértesszőlősi Női Kórus gondoskodik.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2021. november 11-én tartott ülésén hozott döntései:
•		 Módosította a község településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. A módosítás során
		 az M1 autópálya Tatabánya-Újváros és Győr közötti szakaszának 2×3 sávos bővítése miatt a
		 közúti közlekedési terület kibővítésre kerül, ezzel csökken a kétoldali mezőgazdasági különleges
		 és erdőterület nagysága.
•		 Elfogadta az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét.
•		 A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére
		 2022.01.01. – 2023.12.31. napjáig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést köt a Bazsika
		 Trans Kft-vel (2800, Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz. 2.), és a következő két évben a
		 közszolgáltatás díját 6.500 Ft/m3+Áfa összegben határozta meg.
•		 Döntött arról, hogy ismét nyílt licittárgyalásos eljárásban kívánja értékesíti az önkormányzat
		 tulajdonát képező, Vértesszőlős, Ady E. u. 3. sz. alatti lakóház-ingatlant. A hirdetmény januárban
		 kerül közzétételre. Az ingatlan kikiáltási ára változatlanul 24.000.000 Ft.
• Elfogadta az önkormányzat hatályos bérleti szerződéseiről, ennek alapján a 2022. évi bérleti
		 díjakról szóló tájékoztatást. Egyben úgy határozott, hogy a gyógyszertárnak helyet adó ingatlanra
		 vonatkozó bérleti szerződés módosítását kezdeményezi.
•		 A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Tatabányai Járási Egyesített Szociális
		 Intézmények működéséhez és fenntartásához – Vértesszőlős település 2021. évi ellátásához
		 kapcsolódva – 4 millió Ft-tal járul hozzá.
•		 A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalban 2021. december 27-31. között (5 munkanap) igazgatási
		 szünetet rendelt el.
•		 A korábbi évek hagyományát fenntartva döntött a településen lakcímmel rendelkező, 70. életévüket
		 betöltött időskorúak részére karácsonyi csomagot ajándékozásáról. Az ajándékcsomag értékét
		 3.500 Ft/fő összegben állapította meg, összesen 1.470.000 Ft-ot biztosít e célra az önkormányzat
		 2021. évi költségvetésének terhére.
•		 A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai Játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése–2021”
		 című, MPF-OJKJF/2021 kódszámú pályázaton megítélt támogatáshoz 5.000.000 Ft önerőt; a
		 Templom u. 35. szám alatt található légtartásos sátor mellé létesítendő szertár építéséhez
		 2.000.000 Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.
•		 Vállalkozási szerződést köt a Bonita Játszóterek Group Kft.-vel (9200, Mosonmagyaróvár, Pázsit
		 utca 16/B.) az önkormányzat tulajdonát képező, Vértesszőlős, Hegyalja u. 1 szám alatti (2275
		 hrsz-ú), kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon új játszótér kialakítására.
A képviselő-testület 2021. december 1-jén tartott rendkívüli ülésén hozott döntései:
•		 A képviselő-testület a rendelkezésére álló információk és a lakosság részéről felmerülő észrevételek
		 alapján javasolta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a fejlesztési
		 koncepció a rendezvényközpont nélkül – múzeum, kerékpáros turisztikai központ, vinotéka funkciók
		 biztosításával – is megvalósítható-e.
•		 Döntött arról, hogy „a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont
		 kialakítása” megnevezésű projekt keretében megvalósítandó kerékpárút-hálózathoz kapcsolódóan a
		 Valusek-Múzeum utcai lámpás kereszteződés, csomópont engedélyes terveinek elkészítésére
		 vállalkozói szerződést köt Partner Mérnöki Iroda Kft-vel (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.).
		 A vállalkozói díjat 3.480.000 Ft + Áfa összegben határozta meg, melyet az önkormányzat 2022. évi
		 költségvetésének terhére biztosít.
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Közmeghallgatás
2021. november 11-én a képviselő-testület közmeghallgatást tartott a Művelődési
Házban, melyen a szokásosnál nagyobb,
de összességében csekély érdeklődés
volt a lakosok részéről, figyelembe véve
a meghallgatás napirendjét.
Elsőként tájékoztattam a megjelenteket a pandémia okozta működésbeni változásokról, az
önkormányzat rendkívüli feladatiról az idősek,
betegek ellátása, valamint az étkeztetés terén.
Az elmúlt két évben településünk iparűzési adó-bevételei nem csökkentek, az
önkormányzat gazdasági helyzete stabil,
a 2018. évben épített Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde megvalósítására felvett hitel
utolsó törlesztőrészlete is kifizetésre kerül
2021. évben. Emellett az önkormányzat jelentős pénzügyi tartalékokkal rendelkezik,
készülve arra, hogy megkezdje az előkészítő tervezéseket a faluközpont-fejlesztés és
a MÁV-terület felújítására.
A jelen önkormányzati ciklus jelentős fejlesztései közé tartozik az óvoda energetikai
felújítása, napelemek, légkondicionálók kiépítésével. A sporttelep energetikai felújítása,
átállva hőszivattyús fűtésre és melegvíz előállításra a már meglévő napelemkapacitás
kihasználásával. A légtartásos sátor mellett
új öltöző és vizesblokk készül, kiszolgálva a
tornaórákon és egyéb sporttevékenységen
résztvevőket. Rövidesen befejeződik a Pinceklub kialakítása, mely új, kibővült környezetben fogadja majd a látogatókat. Megújult több
útszakasz aszfaltburkolata a belterületen, valamint szilárd burkolatot kapott a Duna dűlő
és mart aszfalt borítást több külterületi dűlő is.
A régi óvoda épületében jelenleg is folyik az
új akadálymentes fogorvosi rendelő kialakítása, míg a régi rendelő és régi könyvtár
helyén két új szolgálati lakás készül. Jelenleg engedélyeztetés alatt van a dűlőben
építendő új, két csoportos bölcsőde épülete, illetve pályázatot nyújtottunk be a kön�nyebb megközelítését lehetővé tévő Hernád
dűlő aszfaltozására. A belterületi utak állapotának javítását is szeretnénk folytatni a

Gagarin, Kossuth, Rákóczi utcák burkolatának felújításával.
Az idei évben megalkotásra került a csendrendelet, új közterület-használati rendeletet
alkotott a képviselő-testület, ezek változásairól
és eredményeiről nyújtottam tájékoztatást.
Következő napirendként a megjelentek tájékoztatást kaptak a Magyar Nemzeti Múzeum
által tervezett vértesszőlősi kiállítóhely fejlesztéséről. Mivel a tervező cég képviselője nem
tudott személyesen részt venni a meghallgatáson, az általuk küldött prezentációt ismertettem a lakosokkal. A projekt alapkoncepciója
nem változott a 2019. évben közzétett információkhoz képest, a múzeumi funkció mellett
turisztikai központ, rendezvényközpont és
vinotéka kapna helyet az új látogatóközpontban. Az épület tervezett helye a jelenlegi bányagödör, a környező zöld területek érintése
nélkül, tájba illeszkedően kerülne kialakításra,
figyelembe véve a jelenleg hatályos zaj- és
rezgésvédelmi, valamint egyéb előírásokat.
Az építendő infrastruktúra mellé szükséges
két parkoló kialakítása, melyet a tervezők a
Múzeum és a Kánya utca közé, illetve a Domb
utca mögötti zöldterületre terveztek.
A jelenlévők közül a tervezett beruházás
közvetlen környezetében lakók aggályukat
fejezték ki a tervezett beruházással kapcsolatban annak funkciói (kiemelten a rendezvényközpont és a kapcsolódó parkoló), illetve
akár a teljes megvalósulással kapcsolatban is.
A képviselő-testület birtokában lévő információkat megosztottuk a jelenlévőkkel, a további
kérdéseiket továbbítottuk a Nemzeti Múzeum
és a tervezést végző cég felé.
(2021. december 1-jén rendkívüli testületi
ülés keretében hozott döntésében a képviselő-testület a rendelkezésére álló információk
és a lakosság részéről felmerülő észrevételek
alapján javasolta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
a fejlesztési koncepció a rendezvényközpont
nélkül – múzeum, kerékpáros turisztikai központ, vinotéka funkciók biztosításával – is
megvalósítható-e.)
Nagy Csaba polgármester
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Közutak, járdák síkosságmentesítése
A képviselő-testület által 2019. évben
megkötött szerződés alapján a település
kerékpárútjainak és belterületi útjainak
téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási
feladatait továbbra is a Tomasik Kft. látja
el. Az intézmények előtti járdák, parkolók téli karbantartási feladatait az önkormányzat közvetlenül látja el.
A hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatokat a jogszabályi rendelkezések
alapján 5 centiméter vastagságot elérő hótakaró esetén kell ellátni. Lehetőségeinkhez mérten törekedni fogunk a zavartalan
és biztonságos közlekedés feltételeinek
biztosítására, de megvalósíthatatlan és
nem elvárható, hogy valamennyi útszakasz
„fekete aszfalt” tisztaságú legyen. Fenti
feladatok elvégzéséhez kérem a lakosok
segítségét is, hogy lehetőség szerint ne
parkoljanak az úttesten, gépjárműveikkel,
egyéb közterületen elhelyezett tárgyaikkal
ne akadályozzák az útkezelő gépek munkáját.
Felhívom figyelmüket arra, hogy a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 15/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan
használója köteles gondoskodni 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. Ez a kötelezettség magában
foglalja a hóeltakarítási, síkosságmente-

sítési feladatok ellátását is, mely során az
ingatlanhasználó 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.
Amennyiben az ingatlan-tulajdonos ezen
kötelezettségét elmulasztja, vagy nem a
fenti szabályoknak megfelelően végzi, a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló 20/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet alapján közigazgatási bírsággal sújtható, továbbá a mulasztásával okozott károkért polgári jogi felelősséggel is tartozik.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fenti feladatok elvégzésére kiemelt figyelmet
fordítsanak.
Nagy Csaba
polgármester

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
2021. december 27-31. között igazgatási szünet miatt
ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:

06 30 817 3980
A következő ügyfélfogadási nap 2022. január 3-án,
hétfőn lesz 7.00–12.00 és 13.00–16.00 között.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tájékoztató a Hírmondó
2022. évi lapzártáinak
időpontjairól
Amennyiben az aktuális havi Hírmondóban hirdetést, cikket szeretnének
megjelentetni, abban az esetben az
alábbi időpontokig beérkezett anyagokat tudjuk a következő számban
megjelentetni:

• 2022. 01. 06.
• 2022. 02. 03.
• 2022. 03. 03.
• 2022. 03. 31.
• 2022. 04. 28
• 2022. 06. 02.
4

• 2022. 06. 30.
• 2022. 08. 04.
• 2022. 09. 01.
• 2022. 09. 29.
• 2022. 11. 03.
• 2022. 12. 01.

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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Bölcsődei hírek
A nevelési év kezdetén a kisgyermekek sikeresen beilleszkedtek mindkét bölcsődei
csoportba. Hamar megtanulták a bölcsődei szokásokat, és a folyamatos napirendet. Az első negyedév során a gyerekek
megismerhették az őszi évszak jellemzőit.
Alkotó tevékenységek által a gyermekek
ismerkedtek az egyes technikákkal, rajzolással, festéssel, nyomdázással, ragasztással, gyurmázással. Az anyanyelvi
fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetve, őszi

dalokkal, mondókákkal, mesékkel ismerkedtek. A szép időjárás lehetőséget nyújtott arra, hogy sok időt eltöltsünk a friss
levegőn, ahol őszi terméseket, leveleket
gyűjtve figyeltük meg az ősz jellegzetességeit. Szeptemberben a bölcsődés korú
gyermekek, és családjaik nagy számban,
és örömmel vettek részt a szüreti felvonuláson, ahol nagy élményt jelentett a
gyerekek számára a lovas kocsikázás lehetősége.

A Márton napot megelőző időszakban
kezdetét vette az alkotó munka, a festés,
ragasztás az anyagok felfedezése mindig nagy örömet jelent az apróságoknak.
A gyerekek nagy izgalommal láttak neki
a lámpások elkészítéséhez, festéshez, a
libás, és őszi motívumok ragasztásához.
Sajnos a Márton napi felvonulás nem valósulhatott meg a járványhelyzetre való
tekintettel, így az elkészített lámpásokat a
gyerekek hazafelé próbálhatták ki.
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Az év utolsó időszaka a karácsonyvárás
jegyében telik. Természetesen a Télapó
érkezését is nagyon várják a gyerekek.
Az adventi hetek a bölcsődében is az ünnepre való ráhangolódás, a hagyományok,
szokások megismerésével telnek. A csoportszoba díszítésével, karácsonyi dalokkal, mesékkel hangolódunk az ünnepekre,
hangsúlyozva a család, a szeretet, az ös�szetartozás fontosságát.
Kuti Gabriella
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Óvodai hírek
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll...
(Bódi Irén: Az idő vonatán)
November első hétvégéjén, pénteken, egy
nagyon meghitt, megható napnak lehettünk tanúi. Zsidek Judit óvodapedagógus
utolsó napját töltötte óvodánkban és méltó
módon szomorú búcsút vettünk tőle. Áprilisban kezdi meg majd nyugdíjas éveit, addig felmentési idejét és szabadságát tölti.
1982-ben kezdett dolgozni Tatabányán,
majd 1997. szeptember 1-jétől a Vértesszőlősi Napköziotthonos Óvoda lett a második
otthona. Hosszú évtizedek munkája köti őt
az intézményünkhöz. Óriási szakmai tudással, odaadó lelkiismeretes munkájával,
empátiájával nevelt fel több száz gyermeket. Az ő nevéhez fűződik óvodánkban az
inkluzív nevelés bevezetése. Kezei között
kapott nagy – nagy odafigyelést minden
sajátos nevelési igényű gyermek, akiket
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így intézményünk magasabb színvonalon
tudott foglalkoztatni.
A „mi Judit nénink” könnyeit nyelte ezen
a nevezetes utolsó napon. Szívecskékkel
kiszórt ösvényen lépett be a csoportba,
ahol a szeretett kis gyermekarcok vették
körül kis mécseseket ringatva, majd sorra
következtek a búcsú meglepetései. Nyuszis szülői közösségünk egy neki szóló
csodaszép kavicsképet készítetett egy virágcsokorral kísérve.
Meghatódva bontotta ki és sírva olvasta a gyerekeknek a rajta lévő kis versikét.
Óriási köszönet érte, hogy ilyen nagy meglepetést, szívet melengető érzést okoztak
neki. Büszke vagyok óvodásaink családjaira, hogy ilyen figyelmes magatartást
tanúsítottak. Nagyon jó érzés egy ilyen
kölcsönösen bizalmi és együttműködésen
alapuló szülő-nevelő kapcsolatot ápolni és
részese lenni, mely évtizedek óta jellemzi a
nyuszis közösségünket.

Folytatódtak a búcsúnap ajándékai, csoportunk egy kis albummal készült a gyermekek fotóival és saját készítésű emlékrajzaival.
Judit néni is készült és a tőle megszokott
módon mesével köszönt el a gyerekektől és
egy csodaszép mesekönyvet ajándékozott
a csoportnak hátrahagyva emlékül. Záró
napját közös játékokkal, tánccal töltötte a
kis gyermekcsoport és társak ölelésében.
Munkássága példaértékű mindannyiunk
számára. Nyitott volt az új kihívásokra, de
mindig az emberi értékeket tartotta szem
előtt. Küldetésének tekintette, hogy minden gyermek a neki megfelelő támogatást,
nevelést, odafigyelést kapja. Mindannyiunk nevében kívánok neki egészségben,
boldogságban gazdag nyugdíjas éveket.
A november egy jeles nappal, a Márton-nappal folytatódott. Az idei évben a
járványügyi helyzet fokozódása végett
mindenki saját csoportjában szervezte
meg ezt az ünnepet. A hangulat megalapozásaként libás dekorációba öltözött az
óvoda előtere, folyosói, és a csoportok
öltözői. Köszönet a szorgos kezeknek.

Játékos formában, életkori sajátosságaikhoz igazodva ismerkedtek a gyerekek
a Márton-naphoz kötődő hagyományokkal, népszokásokkal, népi hiedelmekkel.
Az óvoda hagyományai, ünnepei színesítik a gyermekek mindennapjait. Ilyenkor
minden egy kicsit más, mint a hétköznapokon, ezért is fontos számunkra az ünnepek megélése, az ünnepre való készü9

Iskolai hírek

lődés folyamata, a jó hangulatú együtt
töltött idő. Törekszünk arra, hogy ez vonzó
legyen a gyermekek számára ,s így a néphagyományok ápolásával gazdagíthatjuk
a gyermekek életét, melyek a mai modern
világban meghatározóak és értékállóak
lesznek. Projekt hét keretében ismerkedhettek meg Szent Márton püspök élettörténetével, pozitív példájával. Ilyenkor minden dal, játék, mese, ábrázolás a libákról
szól, melybe a gyerekek különböző érzékszervek bevonásával kapcsolódhattak be.

Vadlúdsokadalom
November végén páratlan természeti jelenségnek ad otthont az Által-ér völgye.
Észak-Európából hatalmas tömegben
kelnek útra a vízimadarak, hogy a telet
melegebb vidéken vészeljék át. Egyik
célpontjuk pedig a Tata körül elterülő
zsombékok, vizenyős területek, illetve
maga az Öreg-tó.

Óvodai közösségünk hálával tartozik a
Nyugdíjas Klub varró szakkörének. Horgolt
kis állatok bevételét 50.000 forintot intézményünknek adományozták, melyet Handl
Zsuzsanna a Szülői Közösség elnöke vehetett át. A mai rohanó, kissé önző világunkban jó megélni ilyen önzetlen, szívből jövő
érzéseket, s ezt büszkén közvetíthetjük
Vértesszőlős olvasói közössége felé.

Idén újra lehetőségünk nyílt a Samu-műhely foglalkozásait elindítani. Jeles napokhoz kapcsolódva nagycsoportosainknak
kínálunk játékos feladatokat tehetséggondozás céljából. A programot terveink
szerint 2 hetente fogjuk megvalósítani
kis csoportos foglakoztatási keretek között. (15 fő) Az első Márton-napi játékos
délelőttnek nagy sikere volt. Köszönjük a
feladatban részt vevő pedagógusoknak a
munkáját. (Borbélyné Paxy Erika, Seregélyes Erzsébet)
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A terület a Ramsari Egyezmény hatálya
alá tartozik, amely vizes élőhelyek védelmét tűzte ki célul, így az ide érkező tollas
vendégek háborítatlanul foglalhatják el téli
szállásaikat. Erre a látványosságra látogatott el iskolánk kis csapata Mátyási Piroska
vezetésével. A gyerekek a vasútállomáson

gyülekeztek, innen indultak el gyalogosan a kerékpárúton a tatai Öreg-tóhoz.
A szürkület beálltával hatalmas V alakú
csapatokban megérkeztek a vadludak.
A gyerekek számára kitűnő lehetőség
nyílt, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek a természettel, illetve betekintést
nyerjenek a vízimadarak életébe. A program végére leszállt az est, a diákok számára pedig különleges élmény volt, hogy
sötétben indultak haza, és csupán zseblámpáik fénye mutatta az utat.
Reméljük, hogy még sokáig meg tudjuk
őrizni ezt a páratlan természeti értéket, és
sokszor el tudunk még látogatni a diákokkal a tatai vadlúdsokadalomba.

Advent már kopogtat lelkünk ablakain. Egy
örömmel és várakozással teli időszak következik, amikor átértékeljük emberi kapcsolatainkat és lelki nagytakarítást végzünk. Kívánunk mindenkinek az advent
idejére nagyon jó egészséget és áldott
készülődést.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
dolgozói nevében:
Borbélyné Paxy Erika
óvodapedagógus
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Közösségi Ház, Könyvtár hírei

Adventi Falunaptár

Egy kiállítás képei

2021. december 1–24.

2021. november 18-21. között került megrendezésre KUTENICS JÓZSEF vértes�szőlősi amatőr festőművész önálló kiállítása a Vértesszőlősi Közösségi Házban.
A kiállításon 40 alkotást láthattak az érdeklődők.

Az elsősorban tájképeket, és csendéleteket festő alkotó elmondta, hogy fiatal korától vonzotta a festővászon, és napjainkra
alakult ki az a stílus, amit megismerhettek
a látogatók. A több mint 100 látogató ékes
bizonyítéka annak, hogy a Vértesszőlősön
élő amatőr művészek munkái bemutatásra
érdemesek. A Közösségi Ház az elkövetkező években is lehetőséget kíván biztosítani
arra, hogy a helyi, vagy Vértesszőlőshöz kötődő alkotók bemutathassák alkotásaikat.
Németh Ferenc

Böllérverseny beharangozó
2022. január 29-én ismét megrendezésre kerül a Vértesszőlősi
Regionális Böllérverseny. A versenyen 10 böllércsapat indul, köztük felvidéki, és erdélyi résztvevők is lesznek. A csapatok reggel 6 órakor kezdik a böllérmunkát. A kulturális programok pedig
10.00 órakor indulnak a rendezvénysátorban. A részletes program, a következő Hímondóban és a Vértesszőlős Kultur Könyvtár
Tájház facebook oldalon lesz elérhető.
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Ebben az évben is közös játékra hívjuk a falu közösségét
Találtunk 24 játékos kedvű, lelkes családot, akik vállalták, hogy idén Vértesszőlősön advent idejében minden nap lesz egy ház, mely karácsonyi díszbe öltözött
ablakkal, kapujával várja a felnőtteket és a gyerekeket. A játék december 1-jén,
szerdán indult, aznap, az 1-es számot kellett megtalálni, december 2-án a 2-est
és így tovább. Az, hogy melyik szám kihez került, kinek kell aznap díszíteni, teljesen titkos.

A feladat:
1. Találjatok meg 7 kidíszített ablakot!
– mert a 7 mesés szám és a karácsony tele van mesével és varázslattal –
2. Készítsetek képet arról, hogy ott voltatok a helyszínen!
3. Küldjétek el a képeket üzenetben a Közösségi Ház facebook oldalára
(Vértesszőlős Kultúr Könyvtár Tájház)!
4. Vegyétek át az ajándékokat a Közösségi Házban (a jelentkezőket értesítjük
a jutalom átvételének időpontjáról)!

Sétáljatok , kutassatok , örüljetek a sikernek , az ajándéknak.
Várjuk együtt a csodát!
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Jelentkezési lehetőség
a Betlehemes Játék fogadására

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Köszönetnyilvánítás
SZABÓ JANI bácsi felajánlásának köszönhetően, ezzel a képen látható korszerű légtisztító
berendezéssel gyarapodott a
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat. Köszönjük szépen Jani bácsinak, hogy figyelmet fordít a
klubtagok és dolgozók egészségének megőrzésére!
További jó egészséget kívánunk!
A szolgálat dolgozói

Karácsonyi jókívánság
Az elmúlt években lelkes férfiak csoportja sikeresen visszahozta a községi ünnepi alkalmak körébe a betlehemezés
szokását. Bár helyi adatközlő híján nem
a régi Szőlős műsorát játsszuk, hanem
Nógrád megyeit, azonban az évek során
több ponton bővítettük, formáztuk azt a
saját ízlésünk szerint. A résztvevő gyerekek nagy örömmel, élvezettel vesznek
részt a játékon köszönhetően annak
például, hogy a helyszínek között lovaskocsival szállítjuk őket és kis teával, süteménnyel vendégségben részesülnek!
Sajnos a pandémia ezt a programot is
érintette a tavalyi évben, de csapatunk
idén megújult erővel szervezzük ismét!
2021. évben december 23-án – csütörtökön este kerül sor a játékra, mely

dátummal igyekszünk minél közelebb
hozni a résztvevőket az ünnephez, annak hangulatához. Ez úton szeretnénk
kérni azok jelentkezését, akik szívesen
fogadnák néhány felnőttből, valamint
egy kisebb csoport óvodás és kisiskolás gyermekből álló csoportunk előadását. A kialakult szokás szerint a házakba
nem megyünk be: általában az udvaron
vagy az utcán a ház előtt adjuk elő a
játékot! Összesen 3-4 helyszínt tudunk
vállalni (az egymástól való távolságuk
függvényében). Kérjük, hogy amen�nyiben jelentkezni szeretnének, azt december 17-ig tegyék meg a Közösségi
Ház elérhetőségein! Köszönjük!
Török Csaba
szervező

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag boldog
új esztendőt kívánunk mindenkinek!
Támogatóinknak köszönjük a felajánlásokat, hogy segítették szolgálatunk
működését, programjaink megvalósulását! Klubtagjainknak, gondozottjainknak
és a hozzánk segítségért fordulóknak
köszönjük a bizalmat! Szolgáltatásaink
(házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja) a járványügyi szabályozások
betartása mellett folyamatosan igénybevehetőek.

2021. december 24-től
2022. január 2-ig a szolgálat zárva tart!
Első munkanap 2022. január 3. (hétfő).
Vigyázzanak magukra!
A szolgálat dolgozói
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A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Közmeghallgatást tartott
2021. november 17.
Önkormányzatunk (Pappné Bedei Sarolta, Csanálosi László, Kutenics Szilvia) az idei évben is szlovák jellegének
megfelelően vállalt és valósított meg
feladatokat. Célunk az óvodai és iskolai oktatás támogatása, népszerűsítése
– bekapcsolódás a falusi programokba
– hagyományőrző programjainak szervezése – együttműködés a civil szervezetekkel, községünk önkormányzatával,
segítő dolgozóival – a Tájház élővé tétele, működésének segítése – fiatalok bevonása a közéletbe – régiós programok
szervezése – testvérkapcsolat ápolása
– hagyományőrzés.
A 2020-as beszámolónk/közmeghallgatásunk óta eltelt időszakban is igyekeztünk munkánkat maradéktalanul ellátni,
végezni, de tervezett programjaink megvalósulását sajnos még mindig beárnyékolta a COVID-19, aminek következtében
nem tudtunk elutazni Dorogra, az adventi
programra, nem tartottunk a gyerekeknek adventi kézműves foglalkozást sem!
Igyekeztünk azonban pótolni az elmaradt
eseményeket: az általános iskolás gyerekeket hagyományőrző szándékkal tavaly
először meglátogatta a „szlovák” Mikulás
– önkormányzatunk a szlovák nyelvet tanuló gyerekeket mikuláscsomaggal ajándékozta meg. Karácsonyi csomagokkal
kedveskedtünk a faluban élő, szlovákságukat felvállaló lakosoknak, illetve az önkormányzatunkat segítő támogatóinknak.
Közel 50 csomagot vittünk házhoz! Nem
lesz ez másképp az idei évben sem, mert
sajnos VSZNÖ karácsonyt nem tudunk/
merünk tartani! Szintén tavaly decemberben tisztítószer csomagokat állítottunk
össze a faluban működő közintézmények
illetve a Tájház számára. Hozzájárultunk
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községünk karácsonyfájának díszítéséhez,
támogattuk az immár hagyományosnak
mondható sütiházat, illetve Tájházunkat
karácsonyi díszbe öltöztettük az általános
iskola diákjainak segítségével.
Sajnos a februárra tervezett Tollfosztó,
illetve a márciusi Húsvétoló rendezvényünket nem tudtuk megtartani!
Áprilisban – ugyan még az általános iskolában online tanítás folyt – rajzversenyt
hirdettünk a Föld napja alkalmából, az elkészült munkákból pedig májusban kiállítást rendeztünk. A gyerekek jutalmazását a
szlovák önkormányzat támogatta.
Májusban versmondó versenyt rendeztünk az iskolában, szintén a VSZNÖ támogatásával.
Az idei évben két nyertes pályázatról
számolhatunk be, melyeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez nyújtottunk be.
A „Körbe-karikába a Gerecse lábánál” elnevezésű programunk megvalósításához
300 000 forintot, Tájházunk részleges rendbetételére pedig 500 000 forintot nyertünk.
Egy pályázatunk még elbírálás alatt van –
terveink között szerepel egy Hagyományőrző nyári tábor megvalósítása – 600 000
forintra pályáztunk, bízunk benne, hogy
eredményes lesz az elbírálása.
2021 júliusában Tardosra látogattunk az
Országos Szlovák Napra. A rendezvényen
12-en képviseltük településünket. Ebből
az alakalomból kötényeket varratunk a
Vértes Gerecse zenekar tagjai számára.
A program emlékezetes marad számunkra,
hiszen szlovák önkormányzatunk egykori
elnöke, az ált.iskola szlovák nyelvet oktató pedagógusa Krajczárné Száraz Erzsébet
kitüntetésben részesült – „Az év pedagógusa” cím méltó tulajdonosa lett.
Az idei évben Urbanics Vilmos is díjazásban részesült, a „KÓTA-díj”-at tudhatja

magáénak. A tanár úr a Megyei Szlovák
Önkormányzat felkérésére szlovák népdalokat gyűjtött össze, amelyeket könyv formájában szeretnének megjeleníteni.
A nyár folyamán támogatásban részesítettük az Aszúszemek tánccsoport szlovákiai utazását, akik egy tánctáborban
vettek részt. A „Megyénk körül, megyünk
körül” elnevezésű programon – Piliscséven –
községünkből 5 fő vett részt. Az augusztusi
falunaphoz is hozzájárultunk, a Bazsarózsa
Népi Játékpark ittlétét támogattuk. Szeptemberben a megyei szlovák önkormányzat szervezésében két napos szlovákiai
kiránduláson vett részt Kozicz Istvánné és
Skrován Józsefné. A jövő évi megyei szlovák
naptárban látható lesz Vértesszőlős jellegzetes süteménye a szegfűszeges hrapla.
Bízunk benne, hogy a 2021-es év végére
tervezett programjaink megvalósulhatnak,

valamint a 2022-es évben már lehetőségünk lesz programok szervezésére, helyi
hagyományőrző munkánk folytatására, Tájházunk élővé tételére, kirándulások szervezésére mind a gyerekek, mind a felnőttek
részére.
Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik munkájukkal
segítették a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatot!
Mindenkinek Kellemes Karácsonyt
és Boldog Új Évet kívánunk!
Prajem Vám Veselé, Pokojné Vianočné
Sviatky a Šťastlivý Nový Rok!
Kutenics Szilvia
elnök

Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei 2021-ből
A többi civil szervezettel együtt nagyon
nehéz évet zártunk. Nehéz volt előre
szervezni, biztosra meghatározni egyegy programot. Ha nem is volt teljes
az év, néhány helyre azért eljutottunk
együtt. Jutott idő beszélgetésre, táncra,
vacsorára.

A bizonytalan tavasz után a „Megyénk
körül megyünk körül” rendezvénysorozat keretében vendégeink voltak Rédéről.
A vendéglátás és ismerkedés folytatódott
és a vértesszőlősiek látogattak el Rédére.
Kapcsolódtunk a Kápolnásnyékre szervezett kulturális programhoz is.

…folytatás a következő oldalon.
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Az Aszúszemek Néptánc Egyesület hírei

Nyári program volt még a Pizza party,
ahol végre lehetőség nyílt kis beszélgetésre, pizzára, zsíros kenyérre. Több mint
ötvenen éreztük, hogy mozdulni kell újra.
Az ilyen összejövetelekre máskor is nagy
szükségünk lesz.
54 fő indult a kirándulásra Visegrád felé.
A programban szerepelt a Bertényi Miklós
Fűvészkert, ami megyénk egyik gyöngyszeme, finom ebéd, Palotaház és egy másfél órás hajóút a Dunán.
Résztvettünk a község rendezvényein.
Mesterkezek kiállításon kiállítóként és segítőként, szüreti felvonuláson rendeztük a
kínálást, a Falunapon a tánccsoport és a
kötőklub képviselt minket. Falukarácsony,
gyertyagyújtás... énekkar, kis kínálás. Sajnos a karácsonyi évzáró összejövetelünk
elmarad. Kis kedvességgel azért köszöntjük a klub tagjait.
Legszebb eseményünk szerencsére nem
maradt el. Októberben az Idősek Napján
köszöntöttük a klub egész tagságát. Külön
tisztelettel az évfordulót ünneplőket.
Aranylakodalmukat ünnepelte a Ferenczi
házaspár, Kovács Lajos és kedves felesége. Már a 60 évüket tölti együtt szeretetben
a Paxi házaspár is.
80 éves születésnapjukon köszöntöttük Magyarné Borikát, Einingerné Marikát, Csémyné Marikát, Paxyné Annuskát,
Buschné Klárikát, Csőkéné Zitát, Minichné Terikét, Nyirádiné Jutkát, Schambergerné Katit, Nagy Bélát és Nagy Imrét.
Polgármester úrtól vették át a köszöntő
virágot és ajándékot. Kedves kis műsor,
vacsora, zene színesítette az estét.
Szeretnék köszönetet mondani a klub vezetőségének, mert ebben a nehéz időszakban is volt munka és rengeteg segítséget
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kaptam tőlük. Nélkülük nem működhettünk
volna. Köszönjük az önkormányzatnak a
segítségnyújtást, ami a vírusos időszakban
kiterjedt az idősekre való odafigyelésre is.
Megköszönjük a Közösségi Ház vezetője
és munkatársai segítő együttműködését.
Továbbra is nagyon jó a kapcsolatunk velük. Tisztelet a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat vezetőinek és dolgozóinak, akikre hatalmas teher hárult ebben az időszakban.
Köszönet a község minden civil szervezetének, lakójának, akik ezekben az időkben
az összetartást erősítették.
Nehéz összegzést írni erről az évről, mert
hasonlít a mesebeli lány szitájára. Hoztam
is, meg nem is. Volt program, találkoztunk,
de a vírus azért szétzilál minden közösséget. Nem olyanok a találkozások, amilyennek mi megszoktuk. Reméljük, hogy innentől mi állunk nyerésre a vírussal szemben.

Egyesületünk vezetőségéhez szeptemberben felkérés érkezett a Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről, hogy az októberben megrendezésre kerülő hagyományőrző néptánc�csoportok találkozóján részt vegyünk.
Örömmel vettük a felkérést.
A nyári szünet után a keddi próbákon elkezdtük a felkészülést. Másfél hónapnyi
gyakorlás után lelkesen vártuk a napot,
amikor is a megyénkben működő gyermektánccsoportokkal találkozhattunk. A műsor
fellépőinek táncai után – zárásként – csoportunk bemutatója következett. Bukovinai
koreográfiánkat adtuk elő. A vidám hangulatú fellépés után bekapcsolódtunk a táncházba, ahol a jövő nemzedékével közösen
roptuk a táncot a rendezvény zárásáig.
Egyesületünk tagjaival fontosnak gondoljuk, hogy a fiatalabb korosztály számára
példaértékű legyen az általunk képviselt

hagyományőrző tevékenység követése, a
nemzetiségi kultúra ápolása. E gondolatok
jegyében tettünk eleget a felkérésnek.
Egy november végi vasárnap délután
újra összegyűlt a csapat vadlúdlesre igyekezve. Az időjárás is a kedvünket kereste.
Kellemesen enyhe időben, szikrázó napsütésben indulva a szokásos útvonalon átsétáltunk Tatára. Míg várakoztunk, felfedeztük a tó közepére helyezett vadlúdkamerát,
amelynek. élő közvetítése az interneten követhető. Lassan, a szürkületet kivárva kezdődött meg a madarak behúzása. A rajok
végeláthatatlan sorokban érkeztek erőtejes
hanghatások kíséretében. Hazatérve, a jóleső fáradtság arra ösztönzött bennünket,
hogy újra beépítsük programjaink közé a
túrázásokat is.
Az események remek hangulatát idézik a
mellékelt fényképek.
Hörömpöliné Ildikó
és Bogárné Zsuzsa

Ennek jegyében kívánok tagjaink,
vezetőségünk és a magam nevében
a falu összes lakójának szeretetben,
egészségben, megértésben,
összetartásban gazdag
boldog karácsonyt, és folytatásként
egy szép új esztendőt!
Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetősége
és Bartalné Marika
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Adventi várakozás

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft.

2022. évi hulladéknaptár

Pilinszky János:
Hitünk titkairól (részlet)
Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk
arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt
kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb
kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk
azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a
szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi
„meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet, és
ádvent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú
hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az
övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig
jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek,
órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál, amire vár.
(Új Ember, 1974. december 15.)

Advent az egyházi év kezdete, a várakozás,
készülődés időszaka. A latin „adventus
Domini” kifejezés az Úr eljövetelét jelenti.
Ő eljött már erre a világra, emberré lett,
megszületett az első karácsonyon a mi üdvösségünkért, Isten szeretetéből. De sokféle módon közeledik felénk, keres bennünket ma is. Az advent jó időszak arra, hogy
kinyissuk szívünket, újra rácsodálkozzunk
Isten felénk megnyilvánuló szeretetére és
felfedezzük, ami a miénk Jézus Krisztusban – a békesség, az Istennel helyreállított
kapcsolat, a reményteljes jövő.
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Ünnepi alkalmaink:
2021. december 14. kedd 17.30 óra
– adventi zenés áhítat
2021. december 24. péntek 16.00 óra
– szentesti áhítat hittanos
gyermekek műsorával
(a műsor a YouTube csatornánkon is
elérhető lesz)
2021. december 25. szombat 10.00 óra
– karácsony első napi ünnepi
istentisztelet úrvacsorával
2021. december 26. vasárnap 10.00 óra
– karácsony második napi
ünnepi istentisztelet
Bízunk abban, hogy ünnepi alkalmainkat
a fenti rendben megtarthatjuk. Az esetleges változásokról a Facebook oldalunkon
adunk hírt. Szeretettel várunk mindenkit!
Áldott adventi készülődést, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánunk az olvasóknak!
Szabó Beatrix
református lelkész

2022. január 1-jétől a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős belterületén az alábbiak szerint valósul meg. Felhívjuk
a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a papír, műanyag, fém italos doboz hulladékok havonta egy
időpontban kerülnek elszállításra.
Papír-, műanyaghulladék és fém italos doboz
gyűjtése sárga színű zsákban történik. A karton
hulladék kötegelve is kitehető az ingatlanok elé
a szállítás napján. Minden elszállítást követően
3 db sárga színű zsák kerül kiosztásra.
Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, mint amennyi zsákkal rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, boltban vásárolható bármilyen
színű zsákban kihelyezheti a többlet szelektív
hulladékot a sárga zsákok mellé, azok is elszállításra kerülnek.

A zsákokban üdítős, ásványvizes PET palackok,
kozmetikai és tisztítószeres flakonok, tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók, fém italos doboz és újságpapír, prospektus
és egyéb csomagolópapír, valamint kartonpapír
helyezhető el. (A IV-ik negyedéves lakossági
számla melléklete tartalmazni fogja a 2022. évi
hulladéknaptárat.)

Szelektív

Fenyőhulladék gyűjtés

Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700
telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
e-mail címen érhető el.
Köszönjük együttműködését, tegyünk
együtt a tisztább környezetért!

2022. január 10.

2022. január 18. és január 31.

2022. február 7.

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával,
KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!

2022. március 7.
2022. április 4.

Zöldhulladék gyűjtés

2022. május 2.

2022. április 12.

2022. június 13.

2022. május 10.

2022. július 11.

2022. június 8.

2022. augusztus 15.

2022. július 6.

2022. szeptember 12.

2022. augusztus 9.

2022. október 17.

2022. szeptember 5.

2022. november 14.

2022. október 4.

2022. december 19.

2022. november 3.

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

Felhívás zöldhulladék pótszállításra!
Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. december 20-án zöldhulladék pótszállítást szervez Vértesszőlős településen. A megmaradt zöldhulladékot az
eddigiekhez hasonlóan kötegelve vagy zsákolva kell kihelyezni az ingatlanok elé, legkésőbb
a szállítási napon reggel 6 óráig.

21

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
működésének felfüggesztése
A Miniszterelnökség megkeresése szerint a hidegebb időjárási körülményekre tekintettel a téli időszakban (2021. december 1. – 2022.
február 28.) a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok kötelező
működtetése felfüggesztésre kerül.
Figyelemmel a megkeresésben foglaltakra, valamint a jelenlegi
járványügyi helyzetre – a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja tájékoztatása alapján a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat működése, a 2021. november 29-ei héttől
kezdve, felfüggesztésre kerül.
WWW.KORMANYABLAK.HU

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1150 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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Frissen, helyszínen vágott
KARÁCSONYFA újra Vértesszőlősön!
Luc , douglasz és ezüstfenyő, nordmann jegenye (kisebb méretben).
Vödrös karácsonyfa kivételére fagymentes időben lesz lehetőség
(Nordmann jegenye , engelmani luc és szerbluc is).

Vásár 2021. december 13–22.
között, minden nap 10–15 óráig.
Megközelíthető gyalogosan és kocsival.
A MÚZEUMTÓL, KI LESZ TÁBLÁZVA!
Érdeklődni: Jenei József 06 20 988 6650
Megvásárolhatók a levendulás termékeink is a vásár ideje alatt.
Minden kedves látogatónkat egy pohár meleg itallal várjuk!
Facebook: Vértesszőlősi-levendulás-346352056024522
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Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az önkormányzat
és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében
Boldog, Békés Karácsonyt, és sikerekben gazdag
Új Esztendőt kíván:
Nagy Csaba polgármester
és Dr. Lázár Gabriella jegyző

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.
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