Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2022. január, XXVIII. évfolyam, 1. szám

2022. január 29.

EGÉSZ NAPOS PROGRAM
6.00–17.00 óra között 10 csapat részvételével
• Frissen készült tájjellegű ételek • Forralt bor, tea
• Kézműves termékek

(Méz, lekvár, kürtöskalács, levendula termékek, füstöltáru, lepény, stb.)

• Hagyományőrző műsorok • Gyermek melegedő, játszóház
Várunk mindenkit sok szeretettel Vértesszőlősön a Sporttelepen!

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület 2021. december 9-én
tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•		 Módosította a község településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. A módosítás során a
		 08/4. hrsz-ú telek ipari gazdasági területfelhasználású területe a 08/3. hrsz-ú telek mezőgazdasági
		 üzemi területfelhasználású területének rovására növekszik. A telektömbön belül a 05/10. és 06/1. hrsz-ú
		 úttelkek változatlanul közlekedési terület besorolásban maradnak, és a 06/1. hrsz-ú úttelek
		 meghosszabbodik közlekedési területként a 03/3. hrsz-ú telek határáig.
•		 A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Tatabányai Járási Egyesített Szociális
		 Intézmények működéséhez és fenntartásához – Vértesszőlős település 2022. évi ellátásához
		 kapcsolódva – 3.437.368 Ft-tal járul hozzá.
• Elfogadta a Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (1138, Budapest, Népfürdő
		 utca 24-26 14 em.) felajánlását, mely szerint a Kft. tulajdonában álló vértesszőlősi 882/40 hrsz-ú,
		 „kivett közforgalom számára megnyitott magánút” megnevezésű, 25 m2 nagyságú, 138.000 Ft forgalmi
		 értékűnek meghatározott ingatlant térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.
• Elfogadta a képviselő-testület 2022. évi munkatervét.
• Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének az önkormányzat működési kiadásai/személyi juttatások
		 előirányzatának 3.598.759 Ft bérmaradványa terhére bruttó 2.160.000 Ft jutalomkeretet határozott
		 meg az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók jutalmazására.
• A Tatabányai Tankerületi Központ a 2022/2023. tanévre vonatkozó körzetmeghatározással kapcsolatos
		 megkeresésére nyilatkozott, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola jelenlegi felvételi körzetével
		 (Vértesszőlős) egyetért.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Képviselő-testület üléseinek munkaterve
A képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzata szerint minden
hónap 2. csütörtöki napján (január hónapban a 3. csütörtöki napon) 13 órai
kezdettel tart ülést. Július és augusztus hónapban nem kerül sor rendes
ülés megtartására, indokolt esetben
rendkívüli ülés összehívásra kerülhet.
A munkaterv részleteiről negyedéves
bontásban tájékoztatjuk a lakosságot.
Természetesen a tervezett napirendi
pontok időpontjai változhatnak, napirendi pontok esetlegesen törlésre, illetve az
aktuális ügyek felvételre kerülnek.
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A képviselő-testület 2022. évi
munkatervének I. negyedévet érintő
ülései, az ülések tervezett napirendi
pontjai, az I. negyedévet érintő
ünnepségek, megemlékezések:
2022. január 20.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló (tájékoztató
jellegű).
2.) A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (átvezetések).

3.) Szlovák és Roma Nemzetiség Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
4.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde éves
nyitvatartási rendjének meghatározása.
5.) Beruházási és fejlesztési koncepció
kidolgozása 2022-2024. évekre – I. forduló. (A napirend keretében: faluközpontMáv-terület, iskola körüli parkolási rend,
Sportcsarnok és orvosi rendelő parkolófejlesztése, Ady E. és Vértes L. utcák csapadékvíz-elvezetése).
6.) Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság
2021. II. félévi munkájáról.
7.) Az önkormányzati működés transzparenciájának növelési lehetőségei.
8.) Egyebek.
8.1.) Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről,
8.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
2022. február 10.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása.
2.) Tájékoztató a Baromállási dűlői ingatlanok és lakosok helyzetének felméréséről.
3.) Termelői piac létrehozása.
4.) Gyimesbükk településsel testvértelepülési megállapodás kötése.
5.) Egyebek.
5.1.) Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről.
5.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2022. március 17.
Napirend:
1.) Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő
döntések.
1.1.) Óvodai beiratkozással, óvodai
jogviszony létesítésével kapcsolatos
hirdetmény elfogadása.
1.2.) Bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítása

2.) Beszámoló a polgármesteri hivatal
2021. évi tevékenységéről.
2.1.) Beszámoló az adóhatóság 2021.
évi tevékenységéről, a 2021. évi adóbevételek teljesüléséről.
3.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
4.) Beszámoló a civil szervezetek 2021.
évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az együttműködések eredményéről.
5.) Döntés a civil szervezetek 2022. évi
támogatási kérelméről.
6.) Jelentés az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról.
7.) Egyebek.
7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Közmeghallgatás
Az ülés után 17.00 órai kezdettel közmeghallgatás a Baromállási dűlőben, helyszíne: Bányász Művelődési Ház (Tatabánya).
Napirend:
1.) Beszámoló a Baromállás-dűlőt érintő,
2022. évi fejlesztésekről.
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok,
kérdések.
Önkormányzati rendezvény, ünnepség:
Január 29. (szombat) Böllérverseny,
helyszíne: Sporttelep.
Megemlékezés:
1848-49. forradalom és szabadságharc
ünnepe, március 15. (kedd) 14.00 óra,
helyszín: Ady utcában lévő Március 15-ei
emlékmű.
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

Árverési hirdetmény
Vértesszőlős Község Önkormányzata nyílt árverés keretében értékesíteni
kívánja az 1/1 tulajdonában lévő, Vértesszőlős belterület 249 hrsz-ú (természetben Vértesszőlős, Ady E. u. 3. sz.
alatti), 664 négyzetméter alapterületű,
kivett lakóház és udvar megnevezésű
ingatlant.
Az ingatlan egyéb jellemzői:
Közműellátottság: közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel,
elektromos energia-bekötéssel, telken belüli gázcsonkkal rendelkezik.
Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. részére 23 négyzetméter területre bejegyzett vezetékjog.
Épület: A telken lévő épület alapterülete 112 négyzetméter, beépítése szabadon
álló, vegyes kő és tégla falazatú, fafödémes, cserépfedéses, fölszint-magastetős
épület. A felépítményben eredetileg 2 lakás volt kialakítva, közös fűtéssel. A lakóház jelenleg nem lakott. A telek tájolása:
ÉNY-DK.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen az a természetes személy
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezet képviselője jogosult részt venni,
aki (amely) az e hirdetményben meghatározottak szerint az árverésre regisztrált,
a regisztrációs adatlapon (cégszerűen) a
szükséges nyilatkozatokat megtette, a kért
dokumentumokat becsatolta és a licitdíjat
megfizette.
Az árverés helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.
Az árverés időpontja: 2022. február 3.
(csütörtök) 10.00 óra.
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Az árverésre történő regisztráció határideje: 2022. január 28. (péntek) 11.00 óra.
Regisztrálásra a polgármesteri hivatalban,
hétfőn és szerdán 8.00–12.00, 13.00–
16.00; pénteken 8.00–11.00 óra között van
lehetőség.
Az árverésen való részvételhez szükséges, a regisztrációs adatlap kitöltésekor
teendő nyilatkozatok:
a) Szervezet esetén nyilatkozat az Nvtv.
3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak alapján arról, hogy a szervezet átlátható szervezetnek minősül.
b) Nyilatkozat az árverésen való részvétel és adásvétel feltételeinek elfogadásáról.
c) Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy nyertes licitálás esetén az árverést követő 8 napon belüli szerződéskötési
kötelezettség elmulasztása esetén a nyertes licitáló által befizetett licitdíj összege
meghiúsulási kötbér jogcímén Vértesszőlős Község Önkormányzatát illeti.
d) Nyilatkozat arról, hogy Vértesszőlős
Község Önkormányzata és a Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatal az ajánlattevő személyes adatait a tárgyi ingatlan nyilvános
árverésén történő részvétele és nyertes
ajánlattétel esetén az adásvételi szerződés
megkötése céljából kezelje, felhasználja.
e) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a
tárgyi ingatlant megtekintette, megismerte.
Az árverésen való részvételhez szükséges, a regisztrációs adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
a) A licitdíj befizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.
b) Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása
a köztartozás-mentességről, Vértesszőlős
Község Jegyzőjének, mint I. fokú önkormányzati adóhatóságnak igazolása, hogy
az ajánlattevőnek nincs az önkormányzat
felé lejárt határidejű adótartozása.
 folytatás a következő oldalon.
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tétben marad, és a szerződéskötést követően a vételárba foglalóként beszámít.
Amennyiben a nyertes licitáló az árverést
követő 8 napon belül szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, az általa befizetett licitdíj meghiúsulási kötbér jogcímén
Vértesszőlős Község Önkormányzatát illeti.
Minden további résztvevő részére a befizetett licitdíj az árverés napját követő 3
napon belül az általa meghatározott bankszámlaszámra – kamatmentesen – visszafizetésre kerül.
c) Szervezet esetén az adott szervezetre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonat, a szervezet képviselőjének adatait igazoló érvényes személyi
okmányok (személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya) benyújtása, másolatkészítés
céljából.
d) Természetes személy esetén a regisztrációs adatlapon kitöltött adatok igazolására az érvényes személyi okmányok
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya) benyújtása, másolatkészítés céljából.
A licitdíj összege, megfizetésének határideje, módja:
A nyilvános árverésen való részvétel
feltétele legkésőbb 2022. január 28-án
10.00 óráig 2.400.000 Ft összegű licitdíjnak Vértesszőlős Község Önkormányzata 63300037-11071321-00000000 számú
bankszámlájára készpénzátutalási megbízással történő megfizetése.
Az árverés szabályai és az adásvételi
szerződés megkötésének feltételei:
Az ingatlan kikiáltási ára (kezdő licitár)
24.000.000 Ft. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1)
bekezdés j) pontja alapján mentes az Áfa
alól a beépített ingatlan és az ehhez tartozó
földrészlet értékesítése.)
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Az eljárás során alkalmazott licitösszeg
emelésének mértéke: 250.000 Ft. Negatív
licitre nincs lehetőség. A licitet Vértesszőlős Község Polgármestere vezeti. A nyilvános árverés kezdetekor ellenőrzésre kerül,
hogy a liciten a licitre regisztrált vesz-e
részt. Az ingatlan a legmagasabb összegű
ajánlatot tevő licitáló részére kerül értékesítésre. A polgármester az árverés során a
legmagasabb licitösszeget háromszor ismétli, és bejelenti az árverés nyertesét.
Amennyiben a kezdő licitre nem érkezik
elfogadó ajánlat, a nyílt árverés érvénytelennek minősül.
Az árverésről jegyzőkönyv készül, amely
tartalmazza:
• az árverés helyét, idejét,
• a megjelentek nevét, a megjelenés
jogcímét,
• az árverésre bocsátott ingatlan
helyrajzi számát, címét,
• az induló licit mértékét,
• a megtett ajánlatokat név és összeg
megjelölésével,
• a legmagasabb ajánlatot tevő nevét
és a végleges ajánlatot,
• a megjelentek aláírását (jelenléti ívet).
A nyertes licitáló által befizetett licitdíj a
szerződéskötés biztosítékaként a szerződés megkötéséig az önkormányzatnál le-

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos minden költség a vevőt
terheli.
Az Nvtv. szabályi alapján a tárgyi ingatlan
nemzeti vagyonnak minősül, melynek tulajdonjogát az Nvtv. 13. § (2) bekezdése
értelmében kizárólag természetes személy

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.

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

vagy átlátható szervezet részére lehet.
Az Nvtv. 14. § (2) és (5) bekezdéseiben
foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése
esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az adásvételi szerződések érvényességi
feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának
nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos
nyilatkozattételi határidő eredménytelen
eltelte.
Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: az árverést követő 8 napon belül.
A teljes vételár megfizetésének határideje:
a szerződéskötést követő 4 hónapon belül.
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpont-egyeztetés,
további felvilágosítás: 06-30-579-3780.
Vértesszőlős Község
Önkormányzata

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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Hírek a Samufalvi Óvodából és Bölcsődéből

Luca napjával, a hozzá kapcsolódó hiedelmekkel és népszokásokkal foglalkoztunk
idén is. Elmeséltük a régi idők Lucázós
kotyolásait, eljátszottuk annak minden tartalmát és Luca napján búzát is ültettünk,
méghozzá száz szemet. Ez karácsonyig
kicsírázott és kibújt, megmutatta nekünk,
hogy bizony jó lesz a jövő évi termés.

„Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven a patikát felejtsük el ez új esztendőben. Adjon az Isten bő termést, aratást…, nyakig érő
sarjút, hogy bosszantsa a kaszást.. Adjon az Isten sok fát a kályhába… házi
békességet a meleg szobába.”
Boldog Új Évet Kívánok
Kedves vértesszőlősi olvasók szeretném
önöket meghívni egy kis visszatekintésre,
még az elmúlt év utolsó hónapjára, decemberre, hiszen a gyermekek és a felnőttek gyönyörűségére igazán nagyon sok
vígságos esemény volt intézményünkben.
Kezdhetjük mindjárt a visszaemlékezésünket az adventi koszorú gyertyáinak hétről
hétre egyre több fénylő gyertyájával, mely
segítségével eligazodtak a picikéink az idő
múlásban.

Ehhez támogatást az adventi naptár is
nyújtott, melyben rejlő kis üzeneteket segítették a várakozás titkos örömét a Mikulás
megérkezésében és a karácsony eljövetelében.

látogatott el, ahol a gyerekek körben ülve
énekszóval és verssel köszönték meg a
csomagokat.
Idén a Mikulás havat is hozott, melyet a
gyerekek és felnőttek már nagyon vártak.
Az óvoda udvarán lett is aztán sok hóember, melyet a pici kezecskék formáltak,
gurítottak és tapasztottak. Volt nagy öröm,
mikor előkerült a csúszka, szánkó, de sajnos az a kevés hó hamar el is olvadt.

A várva várt jóságos Mikulás minden kisgyermekhez eljött, mindenki arcán a boldogság sugárzott és a megilletődöttség,
mikor átvehette csomagját, melyet a Szülői
Közösségnek köszönhetünk. Több kicsi
még külön versikét is mondott, vagy rajzot
is készített a nagyszakállú, piros kabátos
Mikulásnak. A csoportokba külön-külön
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Már az adventi időszak legelejére ünneplőbe öltöztettük óvodánkat és bölcsődénket,
mi magunk is, gyerekek és felnőttek is ünneplő ruhát öltöttünk fel az óvodai és bölcsődei karácsony napjára. Ezen a napon
mindenkit átjárt az áhitat, a várakozás és
boldogság érzése. Adni és kapni is nagyon
jó érzés, látva mások örömét esetlegesen
elragadtatását az új, a szép és a hívogató játékok láttán. A gyerek őszinte öröme
ad erőt nekünk fáradságos munkánkban.
Csoportunkban hagyomány minden karácsonykor, hogy eljátsszuk a karácsonyi
csend játékunkat, melynek lényege, hogy
a szőnyegre fektetett textil fenyőre egyesével mindanyónk rátesz kettő színes gom9

Karácsonyi programok Vértesszőlősön

bot, így díszítve és készítve fel lelkünket az
óvodai karácsonyi csodára. Beszélgetünk
az ünnepről, megosszuk gondolatainkat,
érzéseinket egymással.
Majd utána kimentünk a bejárathoz közel
felállított nagy karácsonyfához és énekeltünk, verseltünk, gyönyörködtünk a szépen
feldíszített fában. Mire visszaértünk a csoportba a kis karácsonyfánk alá került a soksok játék és ajándék, melyet a Mihály napi
jótékonysági vásár adományaiból és szülők felajánlásaiból vettük meg a csoportok
részére. Az ajándékok között lévő Kinder
tojásokat a Vöröskereszt helyi szervezetének köszönhetjük. Az óvoda textil készletét pedig a Pátria Faluközösségi Egyesült
jóvoltából gazdagíthattuk. Nagyon szépen
köszönjük az óvodai karácsonyi ünnepségünkre az adventi Sütiház finomabbnál
finomabb sütijeit, melyet nagyon jó ízzel
fogyasztottak el a picikék.

A faluban élő hagyomány karácsonykor a
betlehemezők játéka, melybe több óvodásunk is bekapcsolódott, köszönjük szépen
a szervezők és résztvevők aktív munkáját.
A téli szünetről visszatérve újult erővel
és kipihenve kezdtük meg a munkánkat.
A felnőttek és gyermekek nagy örömmel
köszöntötték egymást. A barátok, a játszó
pajtások az ajtóban várták egymást és ott
folytatták játékukat, ahol az utolsó napon
abbahagyták. A gyerekeken látszott, hogy
már hiányzott a közösség, az óvoda. Mindenki jó kedvel, érdeklődve érkezett az
első napon.
Ami előttünk áll januárban: Január 6-hoz
köthető a Három királyozás, melyet a járványhelyzet miatt minden csoport maga
elevenít fel mesével, történetmondással.
Januárban szoktuk megrendezni szombat délelőtt a családi egészségnapot
sportolással egybekötve, de ezt sajnos a
vírushelyzet nem teszi lehetővé, ezért azt
találtuk ki, hogy egészséghetet szervezünk
az óvodában és a csoportokon belül, hogy
erősítsük gyermekeinkben az egészséges
életmódot, egészséges táplálkozást, tisztálkodást és a sport, a mozgás jótékony
hatásait.
Nagypálné Sándor Szilvia
óvodapedagógus
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Nagy örömmel rendeztük be idén is a
betlehemes házikót, mely újból nagyszerű központi helyszíne lett az adventi
programoknak.
A gyertyagyújtásokat hétről-hétre nagy számú érdeklődő látogatta időjárástól függetlenül. A felkészülést az ünnepre nagyban
segítette a kis ünnepi műsorfüzér is, melyért
köszönet a Vértesszőlősi Férfi Dalkörnek,
Horváth Sándor gitárművésznek és az Őszirózsa Nyugdíjasklub asszonykórusának.
A hangulatot tovább emelte az alkalmakkor
kínált forralt bor, tea, vagy éppen a friss pogácsa, egyéb sütemény, melynek istápolója
– koordinátora a Pátria Faluközösségi Egyesület és az Őszirózsa Nyugdíjasklub volt.
Szenteste előtt egy nappal, december
23-án egy év kihagyás után újból betlehemezést rendeztünk a faluban, mely prog-

ram összekötő kapocs múlt és jelen között,
hisz – bár a régi szőllősi betlehemes műsor
elveszett, az akkor hordott kis templomot
hordozzuk körbe most is a játékkor.
Az öt felnőtt mellett lelkes és önkéntes
gyermekcsapat – angyalkák követték a műsort, külön köszönet nekik, hiszen próba
nélkül, emlékezetből – tehát igazán szívükből - daloltak a vendéglátóknak. Köszönet
továbbá Gazder Pálnak is, aki lovashintójával szállította a megfáradt gyermekeket a
faluban. El is kelt a segítség, hiszen a három helyszín (Sport – Templom – és Ady
utcák) az egész falu hosszát jelentette.
Vendéglátóink kis csoportokban ünnepeltek közösségükkel és velünk, került forralt
bor, sütemény és egyéb finomság itt is az
asztalra!
Török Csaba
szervező
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Iskolai hírek

Adventi szerdák
Iskolánkban idén is megrendezésre került az „adventi szerdák” elnevezésű
programsorozat. Az adventi időszakban
a pedagógusok minden szerdán valamilyen meglepetéssel készültek a gyerekek számára. Célunk az volt, hogy igazi
karácsonyi hangulatot varázsoljunk az
iskola falai közé.
A programsorozat a díszítéssel kezdődött. Az aulában a karácsonyfa árnyékában felállított jászolban megjelent József
és Mária a bölcsőben ringó kis Jézussal.
A folyosó és az osztálytermek is ünnepi
köntösbe öltöztek.
A programsorozat a Mikulás látogatásával kezdődött, aki sorra felkereste az osztályokat, hogy minden diák számára hozzon
egy kis meglepetést. A Télapó látogatása
után az adventi várakozás időszaka különböző izgalmas programokkal telt: a technika teremben a gyerekek Skrován József
irányításával gyertyát öntöttek, édes illatuk
betöltötte a folyosókat és az osztálytermeket. Gáspár Edit mesékkel várta az órák
közti szünetekben a gyerekeket. Mátyási
Piroska kókuszgolyót és mézeskalácsot
készített az osztályával, a következő szer-

dán pedig képeslapot rajzoltak, és üzenetet írtak szüleiknek, az elkészült művet
pedig a postán juttatták el címzetteknek.
Kutenics Szilvia és Dombai-Kulcsár Nóra
kézműves foglalkozásokat tartottak, az itt
készült díszeket hazavihették a gyerekek.
Szűcs Imre adventi játszóházat szervezett.
Minden osztályban „működött” az adventi
kalendárium, melynek „ablakaiban” a diákok minden nap találtak valami finomságot.
A téli sportok szerelmesei is megtalálták
számításaikat: a tatabányai Fő téren kialakított korcsolyapályát kerestük fel, ahol a
gyerekek egy egész délelőttön át mozoghattak a jégpályán.
A programsorozat végén került sor a meseíró-verseny kihirdetésére. A diákoknak

Karácsonyi Angyalok
Karácsonykor, a szeretet ünnepe közeledtével sem feledkezhettünk meg arról, hogy sajnos nagyon sok gyermek
él olyan családi körülmények között,
melyben csak álmodozhatnak a szép karácsonyi ajándékokról. Sokan gondoltak
rájuk is az adventi időszakban, és iskolánkon keresztül próbáltak meg egy kis
csodát varázsolni ezeknek a gyerekeknek az otthonába.
A Vértesszőlősi Aszúszemek az iskola rászoruló diákjai számára állítottak össze
csomagokat. Az akciónak köszönhetően
több mint fél tucat gyermek tehetett a karácsonyfája alá egy-egy szép ajándékot.
A Pont Velem a Segíts Velem Mosoly
Manók program keretében indított akciót
a szegény gyerekek számára. Sok vértesszőlősi szülő csatlakozott a kezdeményezéshez: az otthon feleslegessé váló
játékokokból, édességből állítottak össze
ajándékot, melyet az iskolából szállított el a
futárszolgálat. A program eredményeként
szerte az országban sok „angyalka” szállít
majd ki meglepetéscsomagot a rászoruló
gyerekek számára.
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az adventi időszakban lehetőségük nyílt,
hogy egy mese megírásával nevezzenek
a versenyre. A készülő történetnek csupán
egy feltételnek kellett megfelelnie: a cselekmény karácsonyi, vagy téli időszakban
játszódjon. A pályázatra több mese is érkezett. Az első helyet Nagy Dóra 6. osztályos tanuló szerezte meg A kő, a kislány
és a karácsony című történettel. Második
lett Csima Tamara 7. osztályos diák, míg a
képzeletbeli dobogó legalsó fokára Vida
Szonja és Nagy Luca 5. osztályos tanuló
állhatott fel, akik közösen írtak egy szép
adventi történetet. Az utolsó tanítási napon
Dombai-Kulcsár Nóra adta át a jutalmat a
győztesek számára. Ezzel az eseménnyel
zárult az adventi szerdák programsorozat.

A Gyerekjóléti Szolgálat is aktív volt az adventi időszakban. Évek óta gyűjtik már iskolánkban a tartós élelmiszereket, melyet
szintén a szegényebb családokhoz juttatnak el a közreműködők. Idén is rengeteg
adomány gyűlt össze a nemes cél érdekében. Szintén a Gyerekjóléti Szolgálat keretében került sor a Kívánságteljesítő Rajzpályázat kiírására. A gyerekek álmaikat
örökítették meg egy-egy rajzon, melynek
alapján három kisgyermeknek teljesítették
az álmát.
A vértesszőlősi közösségi ház minden
évben megrendezi az Adventi Sütiházat.
Iskolánk tanulói ilyenkor meglátogatják a
közösségi házat, ahol a szervező szülők
különböző finomságokkal vendégelik meg
őket. A járványhelyzet miatt idén a szervezők minden osztály számára küldtek egyegy csomag süteményt, mely természetesen osztatlan sikert aratott az „édesszájú”
nebulók körében.
Köszönjük a szervezeteknek a jótékonysági akciókat!

Ezúton kívánunk mindenki számára
békés, boldog új esztendőt!
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Év vége a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatnál

Szlovák karácsonyi délutánunk, sajnos
ebben az évben is elmaradt, azonban önkormányzatunk igyekezett kárpótolni az
érintetteket. Karácsonyi csomagokat állítottunk össze, melyeket még az ünnep előtt
házhoz vittünk. A csomagok kihordásában
nagy segítséget nyújtott önkormányzatunknak Krajczárné Száraz Erzsébet és
Kutenics Mária. Köszönjük áldozatos munkájukat!

Önkormányzatunk munkájára az idei évben is rányomta bélyegét a kialakult pandémiás helyzet. Ennek következtében
sajnos több, általunk tervezett program
elmaradt, de ennek ellenére igyekeztünk
a minket segítőknek örömet okozni, támogatóinkat kárpótolni.
December elején az iskola negyedikes diákjainak segítségével, karácsonyi díszbe
„öltöztettük” a Tájházat. Tisztítószereket,
maszkokat, kézfertőtlenítőket vásároltunk
a Tájház, a Művelődési Ház, a Közösségi
Színtér, az óvoda és az iskola számára.
Anyagi támogatást nyújtottunk a falu karácsonyfájának díszítéséhez, illetve a már
hagyományosnak mondható „sütiházban”
elkészített finomságok alapanyagainak
megvásárlásához.
November végén részt vettünk a Dorogon megrendezésre került Szlovák adventi délutánon. Még szintén novemberben,
„Kedvenc szlovák mesehősöm” címmel,
rajzversenyt hirdettünk az iskolában.
A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek

a versenyre. Nagyon sok, szép rajz került
kiállításra. A gyerekek jutalmazását a szlovák önkormányzat támogatta.
Az iskolába idén is megérkezett a „Szlovák
Mikulás”, aki csomagokkal kedveskedett a
gyerekeknek. Ezzel a kis figyelmességgel
köszöntük meg a szlovák nyelvet tanuló diákok által vállalt plusz munkát, tanulást.

POKOJNÝ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM ŽELÁ SÍLEŠSKÁ SLOVENSKÁ
NÁRODNOSTNÁ SAMOSPRÁVA!
BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ÉVET KÍVÁN
A VÉRTESSZŐLŐSI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT!
Pappné Bedei Sarolta, Csanálosi László,
Kutenics Szilvia

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Újév köszöntése

„Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
Kerülje a bánat örökre el házad,
Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat!”

Egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
A klubtagok és a „lányok”
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Közérdekű információk
Szeretném ismertetni és népszerűsíteni szolgáltatásainkat az új esztendőben is. A vírushelyzet még
ma is meghatározza mindennapi
életünket, így továbbra is be kell
tartanunk az előírt szabályokat,
korlátozásokat.
Az idősek klubja hétköznapokon 7-15 óra
között látogatható. Belépéskor kötelező a
kézfertőtlenítő használata és szájmaszk viselése, lehetőség szerint a 1,5m távolság
megtartása.
1. Szociális étkeztetés
Azon személyeknek biztosítható, akik
öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági
ellátások, rehabilitációs ellátás) vagy
fogyatékossági támogatásban , időskorúak járadékában, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásban
részesül, illetve a kezelőorvos véleménye
alapján étkezését betegségéből adódóan
nem képes biztosítani. Az étkezés térítési
díjának megállapítása szociális alapon történik, jövedelem alapján, sávos rendszerben, melynek legmagasabb összege 610
Ft/adag, házhozszállítással 730 Ft/adag.
Az ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és a legfrissebb nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás
(„zöld” nyugdíjas szelvény).
2. Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy – a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást tudunk biztosítani.
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Szociális segítés keretében biztosítjuk: A lakókörnyezeti higiénia
megtartásában való közreműködést. A háztartási tevékenységben
való közreműködést. A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást.
Szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítését
Személyi gondozás keretében biztosítjuk: Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását.
A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, illetve az orvosi ellátáshoz való hozzájutást.
A házi segítségnyújtás díjának megállapítása szociális alapon történik, jövedelem
alapján, sávos rendszerben, melynek legmagasabb összege 920 Ft/óra. Az ellátás
megkezdéséhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya és a legfrissebb nyugdíjfolyósító által kiadott jövedelemigazolás („zöld”
nyugdíjas szelvény).
Az ellátások iránti kérelem benyújtható
az Ady Endre utca 2/D. szám alatti telephelyünkön hétköznapokon 7 és 15 óra között.
Telefonon érdeklődhet a (34) 379-500as számon. E-mail címünk: vszolos.ik@
gmail.com.
Szeretném figyelmükbe ajánlani jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat, mely egy adó-vevő rendszeren
történő jelzés alapján 24 órán keresztül
nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén
az ellátott saját otthonában. A szolgáltatás célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással a saját otthonukban élő,
önellátásra képes időskorú (65. életévét
betöltött) vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján,
az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket elhárítsa. Szociálisan nem rászorult személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást teljes összegű

térítési díj megfizetése ellenében. 2022.
évben 90 Ft/nap (de nem haladhatja meg
a jövedelem 2%-át). Várjuk jelentkezésüket, hogy biztonságos, nyugodt időskort
biztosíthassunk az önök részére. Bővebb
információért, vagy készülék igényléséért
hívja a 06-30-697-0474-es számon Sterczer Nóra jelzőrendszeres koordinátort
hétköznapokon 7-15 óráig vagy a tele-

pülésén dolgozó szociális gondozónőnek
személyesen is felteheti kérdéseit.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem keressen minket a fentebb említett elérhetőségek valamelyikén!
Ellátottjainknak, klubtagjainknak köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmukat!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Jótékonysági vásár
Advent idején az idősek klubja adott helyet a Vértesszőlősi Jótékonysági Kézimunka Szakkör által
készített szebbnél szebb kézműves darabok jótékonysági vásárának.
A gyermekek lelkesen válogathattak a közkedvelt mesefigurák széles választékából, Barbie babaruhákból,
karácsonyi horgolt díszekből. A jótékonysági vásáron
befolyt összeg egy részéből a Samufalvi Óvoda és
Bölcsőde részesült mikulás csomagok felajánlásával.
Azok a darabok, melyek a vásár ideje alatt nem leltek gazdára, átadásra kerültek a tatabányai Család és
Gyermekjóléti Központ munkatársának, hogy a szegényebb körülmények között élő gyermekek karácsonyát
is megszépítsék.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük a felajánlott fonalakat, és továbbra is szeretettel fogadjuk a felajánlásokat! Adományaikat átadhatják a Vértesszőlősi Segítő Szolgálatnál (patikával szemben) minden hétköznap 7-15 óra között. Jelenleg azon
dolgozunk, hogy az elkészült kézműves darabok folyamatosan elérhetőek legyenek az
érdeklődők számára az idősek klubjában.
A szolgálat dolgozói
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Adventi hangolódás az Aszúszemek
Néptánc Egyesületnél
Vírus ide – vírus oda, életkor ide – életkor oda december hetei a felnőtt közösségekben is a várakozás jegyében
telnek. Nagyon vigyázva egymásra, de
mégis önfeledt, jóleső mozgással folytak a kedd esti táncpróbák. Ismételtük
a régi táncainkat, csiszoltuk tovább a
nyári tánctáborban megalapozott új koreográfiát.
Egy próba végi beszélgetés során merült
fel, miként tudnánk kapcsolódni valamelyik
jótékonysági akcióhoz. A társadalmi felelősségvállalás jegyében az idei évben csomagjainkat településünk kiválasztott családjaihoz juttattuk el, és reményeink szerint
legalább akkora örömet szereztünk vele a
gyerekeknek, mint amilyen lelkesedéssel
mi állítottuk össze azokat.

Az idei év utolsó kedd estéjén szerveztük
meg a csoport karácsonyi rendezvényét.
Napjaink legnagyobb kihívása: időt tölteni
azokkal az emberekkel, akik fontosak számunkra. Mi kezdetektől figyelmet fordítunk
arra, hogy ilyenkor néhány pillanatra megálljunk. Az előkészületek során Gabi által

felajánlott anyagból Marika ünnepi asztalterítőket varrt. Finomabbnál finomabb,
házi készítésű falatok, gyümölcs, édes és
sós sütemények kerültek a svédasztalra.
A fogyókúrásnak nem mondható falatozást
követően egyesével osztottuk ki apró meglepetéseinket. Mindenki mindenkinek. Ezt
a hagyományt Mártinak köszönhetjük, aki
a megalakulásunk évében apró ajándékkal
kedveskedett a csoport tagjainak. A második évben már nem volt kérdés, jött minden
magától.
Kimondatlanul is mindannyian értjük és
érezzük Csitáry-Hock Tamás gondolatait:
„Az igazi ajándék az ajándékban van. Abban, amit látsz, amit kezedben tartasz. Ott
van benne, de láthatatlanul. A szeretet, a
jószándék, a Rád gondolás, amivel ezt az
ajándékot adták neked. Az ajándékban az
igazi ajándék a benne rejlő odafigyelés,
szeretetet.” S bár munkanappal folytató18

dott a hét, mégis éjszakába nyúló beszélgetéssel, karácsonyi dalokkal, s Gyuszi révén az ünnepkörhöz kapcsolódó rigmusok
megismerésével telt az este.
A csoport férfi tagjai Török Csaba vezetésével – néhány óvodással és iskolással
kiegészülve – rövid betlehemi pásztorjátékot mutattak be azoknak a lakóközösségeknek, akik vállalták, hogy fogadják őket.
Csanálosi Laci harmonikán kísérve a csoportot emelte az este hangulatát. Az idei
évben a Sport utcában, a Templom utcában és Busch Klári néninél jártak.
A rendezvényeinken készült fotók segítségével településünk minden lakójának jó
egészséget, és vidámságban, mozgásban
bővelkedő újesztendőt kívánok a Vértes�szőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
tagjai nevében
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke
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Áldás, békesség!

Hírek a református gyülekezetből
Az adventi időszakban gyülekezetünk
újra részt vett a Magyar Református
Szeretetszolgálat karácsonyi „szeretetdoboz” akciójában, amelynek keretében
tartós élelmiszereket gyűjtöttünk rászoruló családok részére. Köszönet mindenkinek az adományokért!
Megtartottuk adventi kézműves alkalmunkat, ahol idősek és fiatalok együtt
készülhettek karácsony ünnepére mézeskalácsok díszítésével és üdvözlőkártyák
készítésével. Nagyon szép alkotások születtek! A mézeskalácsok a gyülekezeti karácsonyfára kerültek, az üdvözlőlapokat
pedig vendégeink kapták meg. Jó volt időt
tölteni egymással ilyen formában is!
Az ünnepi lelki hangolódás jegyében
adventi zenés áhítatot is szerveztünk a
gyülekezeti házban. Nagy örömünkre a
Vértesszőlősi Férfi Dalkör is elfogadta a
meghívásunkat, betlehemes rigmusokkal
és énekekkel gazdagították a programot.
Nagyon jó volt hallgatni, ahogy a gyülekezeti termet bezengte a férfikar erős hangja.
Várjuk őket szeretettel máskor is! A programban elhangzottak még adventi versek
és idézetek gyülekezeti tagok előadásá-

hangzottak a karácsonyi versek, zenedarabok, énekek a gyerekek előadásában,
illetve a tavalyi évhez hasonlóan egy videós üdvözletet is készítettünk. Ez YouTube
csatornánkon elérhető, megtekinthető.
Az ünnepkör keretében óévi hálaadó
istentiszteletet tartottunk december 31-én
kivetítéssel az év eseményeiből – rengeteg
mindenért hálásak lehetünk, hiszen a nehézségek közepette is velünk volt, velünk

ban, valamint együtt énekeltünk református adventi énekeket is. Reméljük, jövőre is
szervezhetünk egy hasonló zenés áhítatot!
A hittanos gyermekek karácsonyi műsora idén „hibrid” formában került előadásra a járványhelyzetre való tekintettel.
A szentesti istentisztelet keretében is el-

Vöröskeresztes
hírek
A Vértesszőlősi Vöröskereszt Alapszervezete tagjaival a Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde gyermekeit
Mikulás nap alkalmából
egy kis ajándékkal leptük meg. Majd karácsony alkalmából 12
helyi lakosnak, családnak, tartós élelmiszer csomagot készítettünk és adtunk
át az Idősek klubja dolgozói segítségével. Ezúton szeretnénk megköszönni a
szolgálat dolgozóinak a közreműködést.
Az Adventi Sütiház alapanyag beszerzését pedig pénzadománnyal támogattuk.
Segíteni mindig öröm!
Sikerekben gazdag Boldog Újévet kívánunk!
Vértesszőlősi Vöröskereszt
Alapszervezete nevében:
Ispán Mónika
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van az Isten, érezzük megtartó kegyelmét
és áldásait.
A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleteinkre szeretettel hívunk és várunk
mindenkit az új évben is felekezeti hovatartozás nélkül az imaházba (Gagarin u.
10.)! Minden kedves olvasónak boldog új
esztendőt kívánunk!
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és
adjon neked békességet!” (4Mózes 6,24-26)
Szabó Beatrix
református lelkész
Elérhetőségeink:
Vértesszőlős, Gagarin u. 10. • 06 30 514 3367
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Youtube:
Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
Facebook: www.facebook.com/szolosgyulekezet

Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület
felhívása
A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület
2022. február 19-én 16.00 órakor

KÖZGYŰLÉST
tart a Közösségi Házban

(2837 Vértesszőlős Templom u. 75.)
Napirendi pontok:
• Pénzügyi beszámoló 2021-év
• Vezetőség választása
2022-2027.évre
• Engedélyek leadása, kiosztása!
• Zöldterület kezelés
• Egyebek
A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület nevében:
Anderla Jenő Róbert

21

VSE Karate Szakosztály hírei
A Koryu Karate Szövetség országos
bajnokságot rendezett 2021. december
4-én utánpótlás kategóriában. Az első
Mikulás kupának Tatabányán a sárberki
Pólya György Általános

Gyere és sportolj velünk! Mozgás
kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek!

Iskola biztosította a helyszínt. Házigazda a
Kerecsen Dojo volt. A meghívásos versenyre 10 csapat 78 versenyzője érkezett, 157
nevezés mellett a vértesszőlősi gyerekek 6
fővel vettek részt.
Eredmények:
Sütő Marcell kibadachi 3.hely
Juhász Attila kibadachi 3.hely
szivacskumite 3.hely
Szitás Vanda kibadachi 3.hely
szivacskumite 3.hely
Kis Hanga kibadachi 2.hely
szivacskumite 3.hely
Hajdás-Földi Gellért kibadachi 3.hely
szivacskumite 1.hely
Hermann Tibor kata 2.hely
kumite 1.hely
Összesen:
11 érem (2 arany, 2 ezüst, 7 bronz).
2021. december 20-án évzáró övvizsgát
tartott a vértesszőlősi karatésoknak Gott
Zoltán sensei a Magyar Koryu Karate Szövetség elnöke és segítője Gott Dániel sensei.
A hosszú és kemény megmérettetés eredményeként mind a 15 karatéka sikeres vizsgát tett. Külön köszönet Hufnágel Lívia senseinek, aki a kezdőket készítette fel a vizsgára.

Shotokan karate és Koryu Karate Jutsu
oktatás kortól és nemtől független a
Vértesszőlősi Sportcsarnokban

A vizsgázók névsora:
Juhász Attila gyerek 1.
Tóth Márton gyerek 1.
Sütő Marcell gyerek 1.
Nagy Alex gyerek 2.
Zaccomer Albert gyerek 2.
Hajdás-Földi Gellért gyerek 2.
Kis Hanga gyerek 3.
Szitás Vanda gyerek 3.
Farkas Botond gyerek 3.
Lőke András gyerek 3.
Zaccomer Benedek citromsárga öv
Iványi Gergő citromsárga öv
Ponyori Márk narancssárga öv
Lőke Vince narancssárga öv
Iványi Zsolt zöld öv
A sikeres vizsgát egy jó hangulatú
bankettel zártuk!

Egy sport, amely megtanít önmagad és
mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra,
és a becsületes munkára. A gyerekekkel
játékos formában edzünk, ahol a gyermek
jól érzi magát, megszereti a mozgást és
a sportot, valamint ezek mellett fejlődik a
figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont,
hogy mindeközben edződik a teste és a
lelke. Nálunk a hölgyek megtanulhatják az
önvédelmi fogásokat. A férfiak levezethetik
mindennapi feszültségüket!

Rendkívüli oltási napok

2022. január 28-29-én rendkívüli oltási napok lesznek a Vértesszőlősi
Háziorvosi Rendelőben! (Vértes�szőlős, Ady Endre u. 2/D.)

2022. január 28.
péntek 14.00–18.00 óra
2022. január 29.
szombat 10.00–18.00 óra

között bármelyik Covid-19 koronavírus elleni védőoltás felvehető! Ezeken a napokon csak a 12 év felettiek
oltására lesz lehetőség!
Az oltóanyagok igénylése miatt legkésőbb 2022. január 19. napján, 16 óráig
rendelési időben személyesen, vagy telefonon (06/34 786-216) előzetes bejelentkezés szükséges.

Korhatártól függetlenül csatlakozz hozzánk minden hétfőn és szerdán 17.30
órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban az edzésvezetőknél, vagy az
alábbi telefonszámokon:
sensei Molnár István: 06 20 962 0921
sensei Hufnágel Lívia: 06 20 943 2089
sempai Hoffmann Sándor:
06 30 445 2044

Háziorvosi rendelési idő
változása
Informatikai rendszerünk
telepítése miatt
2022. január 19-én
11.00–14.00 óra között
lesz rendelés,
2022. január 20-án
a rendelés elmarad.
A rendelő csak sürgős, életveszélyes esetben hívható. Ezen a napon beutaló, recept, táppénzes papír kiállítására sem lesz lehetőség.
Dr. Kaizer László háziorvos
és a rendelő dolgozói

Dr. Kaizer László háziorvos
és a rendelő dolgozói
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NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft.

Gyereksarok

2022. évi hulladéknaptár
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.)
Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700
telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
e-mail címen érhető el.
Köszönjük együttműködését,
tegyünk együtt a
tisztább környezetért!

Szelektív

Fenyőhulladék gyűjtés

2022. január 10.

2022. január 18. és január 31.

2022. február 7.
2022. március 7.

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

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.

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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PROGRAMOZÁS
+ƈ`Fƈ«jbƈXƈb
DIGITAL DISCOVERY
7 – 11 éveseknek
A Digital Discovery kurzus témaköreit
úgy állítottuk össze, hogy gyermeked
megtanuljon tudatosan és
QEKEFM^XSWERQS^SKRMEHMKMX§PMW
ZMP§KFER^ºcPIW^TVSKVEQS^§WVºP
VSFSXMO§VºPcHIcJSKPEPOS^YROcE
)cQSHIPPI^¯WWIPEW^½ZIKW^IVOIW^X¯WWIP
és sok más hasznos témával is.

PROGRAMOZÁS
7 – 18 éveseknek
EN§XJINPIW^X¯WĿSOXEX§WMQºHW^IVÃRO
EOSVSW^X§P]LS^MPPIW^OIHğQSHYP§VMW
XERER]EKYRO¯WE2]1SKMWGSSPXERYPºM
közösségi platform segítségével diákjaink
N§XW^ZEWEN§X´XN§OIPEOºHSP§WEPETNEMX
0MWGWSTSVXSWSOXEX§WYRO¯WǰEXEPSOXEXºMRO
ENºLERKYPEXQIPPIXX¯ZIOMKX§QSKEXN§O
GSSPIVIMROJINPğH¯W¯X

PROGRAMOZÓ ÉS DIGITÁLIS
J~%ƈ8)IX)«rƈU~«jUƈ

13 – 18 éveseknek
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logiscool.com
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Python kurzusunkat azoknak ajánljuk,
akiknek nem ismeretlen a programozás világa
és szeretnének megismerkedni egy olyan
TVSKVEQR]IPZZIPEQMXO¯WğFFMXERYPQ§R]EMO
során vagy akár munkahelyükön is
hasznosíthatnak.
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Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében
boldog, egészségben 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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