Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2022. március, XXVIII. évfolyam, 3. szám

Ünnepi megemlékezés
Vértesszőlős Emlékpark
2022. március 15. 14 óra
Program:
14.00 Ünnepi megemlékezés
14.45 Lovas csatajelenet
15.00 Átvonulás a
huszárokkal a
Tájházhoz
15.20 Fegyverzet és
technikai bemutató
Kézműveskedés

A Tájháznál tartandó program
ideje alatt a résztvevőket
kakaóval és kaláccsal kínáljuk!

(Ady Endre u.)

A képviselő-testület 2022. január 28-án
tartott ülésén hozott döntései

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület 2022. január 20-án
tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•		 A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi zárva tartását az alábbiak szerint hagyta jóvá: a nyári
		 időszakban augusztus 08-26. között, a téli időszakban december 27-30. között lesz zárva az intézmény.
• Módosította az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a
		 bölcsődei gondozási díjat nem kell megfizetnie a szülőnek, ha gyermeke a covid-19 vírus miatt elrendelt
		 zárva tartás, vagy karanténkötelezettség miatt nem veszi igénybe a bölcsődei ellátást.
•		 Felülvizsgálta a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve a Vértesszőlősi Roma
		 Nemzetiségi Önkormányzattal 2019. évben kötött megállapodást. A felülvizsgálat során megállapította,
		 hogy a megállapodások módosítása nem szükséges.
• Az önkormányzat gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából a Vértesszőlősi
		 Általános Iskola tálalókonyhájába 1 db 30 kosaras mosogatógép vásárlásáról döntött.
•		
		
		
		

A Narmer Építészeti Stúdió által megküldött tervezési javaslat alapján hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum által megvalósítandó „Vértesszőlősi Előember-telep Látogatóközpont” beruházás
kapcsán a Múzeumhoz tervezett körforgalom tervezési területe a Vértes László park 35 m2 nagyságú
részét igénybe vegye.

•		 Elfogadta az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv a Baromállási dűlőben
		 építendő bölcsőde közbeszerzési adatait tartalmazza, mely az önkormányzat honlapján az
		 önkormányzat/közbeszerzés/közbeszerzési tervek/közbeszerzési terv 2022. elérési útvonalon található.
•		 A „vértesszőlősi bölcsőde építése” tárgyú, nemzeti eljárásrendben bonyolított, nyílt közbeszerzési
		 eljárás megindításáról döntött. Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül megindításra.
•
		
		
		

A Magyar Nemzeti Múzeum által tervezett múzeumfejlesztési projekthez (Vértesszőlősi Előember-telep
fejlesztése) kapcsolódóan a tervezési feladatokat végző Narmer Építészeti Stúdió kérelmét támogatva
döntött a településkép védelméről szóló 12/2019. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosítására
irányuló eljárás megindításáról.

•

Pályázat benyújtásáról döntött:

			 a) Az Ady Endre utcai alsó járdaszakasz térkövezésének és a Szamos dűlő szilárd burkolattal történő
		 megvalósításának céljából.
			
		
		
		

b) Az Önkormányzat belterületi közterületeinek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda
melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához szükséges eszközök (kétütemű
lombszívó-fúvó, akkus lombfúvó+akku öv, benzines fűnyíró, kétütemű ipari fűkasza, kétütemű ipari
motorfűrész, akkus fűrész, akkus magassági sövényvágó, akkumulátor) beszerzése céljából.

			 c) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (kotlinák, tányérok, poharak, evőeszközök,
		 padok) és közösségszervező foglalkoztatása céljából.
			 d) A Baji, Sólyom, Szarvas és Kánya utcák felújítása céljából.
•		 Elutasította Markó Andrea képviselőnek a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
		 szabályzatáról szóló 19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítására irányuló javaslatait.
•		 Elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi munkájáról készült beszámolót.
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A képviselő-testület:
•
		
		
		

A pályázat benyújtásának előkészítése során felmerült okok miatt visszavonta a január 20-ai ülésén
hozott döntését mely szerint az Ady Endre utcai alsó járdaszakasz térkövezésének és a Szamos
dűlő szilárd burkolattal történő megvalósításának céljából pályázatot nyújt be. Ehelyett az Árpád utca
alsó járdaszakaszának térkövezésére és a Nószádi dűlő szilárd burkolattal történő ellátására pályázik.

•		
		
		
		

Döntött egyes, ingatlan-nyilvántartásban szükséges átvezetésekről: Baji utca, valamint Kánya utca
részét képező közutak tulajdoni lapjain az utcák elnevezésének feltüntetéséről, a közutak megfelelő jogi
kategória szerinti feltüntetéséről. Ez utóbbi a Szarvas utcát is érinti. (Ezek a döntések pályázatok
benyújtása céljából voltak szükségesek, hogy a nyilvántartási adatok rendezettek legyenek.)

A képviselő-testület 2022. február 10-én
tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta Barta László képviselőnek a Baromállási dűlői ingatlanok és lakosok helyzetének felméréséről
		 szóló tájékoztatását.
•		 Módosította az önkormányzat helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról szóló rendeletét.
		 (A módosítás csupán technikai jellegű volt, érdemi változást nem eredményezett.)
• A képviselő-testület munkatervében a március 17-ei Baromállási dűlőben tartandó közmeghallgatás
		 napirendi pontjai közé felvette a „Kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos tájékoztatás” c.
		 napirendi pontot.

A képviselő-testület 2022. február 24-én
tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•		 Elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését, 576.549.750 Ft bevételi, 996.549.751 Ft
		 kiadási főösszeggel. A költségvetési egyenleg összegének fedezete 420.000.000 Ft, mely a 2020. évi
		 pénzmaradvány összege.
• A Vértesszőlősi Sport Egyesület kérelmére hozzájárult, hogy a látvány-csapatsport támogatása keretében
		 igénybe vett támogatás felhasználásával az önkormányzat tulajdonát képező,
			 a) Hegyalja u. 1. szám alatti ingatlanon a VSE egy 12×24 méteres műfüves labdarúgó pályát építsen;
			 b) a Sporttelep centerpálya villanyvilágítását kiépítse.
•		 A Helyi Választási Iroda vezetőjének (jegyző) indítványára megválasztotta a vértesszőlősi
		 szavazatszámláló bizottságok tagjait. A megválasztott tagok közül az egyes választásokon a
		 szavazatszámláló bizottságokba a tagokat a HVI vezetője osztja be.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Avar és kerti hulladék égetésének tilalma
Tisztelt Lakosság!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2021. március 1. napjától községünkben TILOS az avar és kerti hulladék
égetése. Fenti időponttól a központi jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, helyi önkormányzati
rendelet községünkben már nem állapít meg azoktól
eltérő, megengedő szabályokat. Ennek megfelelően
az avar, kerti hulladék égetése nem lehetséges,
a zöldhulladék kezeléséről komposztálás vagy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak történő
átadás útján kell gondoskodni.
A közszolgáltató (NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
tájékoztatása szerint a zöldhulladék
gyűjtése-szállítása az alábbiak szerint történik:
A zöldhulladékot a gyűjtés napján legkésőbb reggel
6 óráig kell az ingatlan elé helyezni oly módon,
hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad
el. Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó
anyagok: az ingatlanoknál keletkező
falevél, fűnyesedék, gyom, kisebb
ágak és gallyak. A közszolgáltató
csak a bezsákolt vagy kötegelt zöldhulladékot szállítja el. Gallyak, ágak
kötegelése max. 1 méter hosszúságig és max. 5 centiméter átmérőig
megengedett. Egy gyűjtés során
legfeljebb 5 db zsák helyezhető ki
az ingatlan elé. Szállítási napok: április 8., május
5., június 3., július 7., augusztus 10., szeptember
7., október 13., november 10.
A közszolgáltatótól további információ kérhető az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen,
a 34/801-040 telefonszámon, valamint a Tatabánya,
Erdész út E. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.
Az ingatlanonként kihelyezhető zöldhulladékon felül
keletkezett hulladékot szerződéssel rendelkező
ügyfelek a tatabányai lakossági hulladékgyűjtő
udvarokban adhatják le díjmentesen.
A központi jogszabályok rendelkezéseiről,
azok megsértésének következményeiről,
az eljáró haságokról az alábbiakban
tájékoztatom Önöket:
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet 4. §-a kimondja, hogy „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezést okoz”. A Korm. rendelet 27. §
(3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy „lábon
álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”
Fenti szabályok megsértése esetén a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztálya (2800 Tatabánya, Fő tér 4., 34/795-170,
hulladekgazdalkodas@komarom.gov.hu) jár el, és
100.000 forintig terjedő levegőtisztaság-védelmi
bírságot szabhat ki.
Ezen túlmenően az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet is tartalmaz
tiltó szabályokat, mely szerint „ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.”
Fenti jogszabályhely alapján a
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége (2800 Tatabánya,
Szent Borbála út 16., 34/513-210,
tatabanya.kk@katved.gov.hu), mint
tűzvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel és tűzvédelmi bírságot
szabhat ki eljárásában. A tűzvédelmi bírság összege
a tűzgyújtás körülményeitől függ, de ha súlyosabb
következményekkel jár, akár 1.000.000 forint összegű
is lehet.
A fenti két hatóság egymással párhuzamosan is
eljárhat, az első a levegő-védelmi szabályok, míg
a másik a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek figyelemmel a megváltozott jogi környezetre, az avar
és kerti hulladék égetését korábban megengedő
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
és a zöldhulladék kezeléséről az e tájékoztatóban
meghatározott egyéb módokon gondoskodjanak.
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztató
Országgyűlési képviselők választása
és országos népszavazás
2022. április 3.
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök 2022. április 3.
napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását, valamint négy kérdésben országos népszavazás megtartását.
A fontosabb választási tudnivalókról az
alábbiakban tájékoztatom Önöket.
Átjelentkezés iránti kérelem
Amennyiben a választópolgár a választás
napján más településen tartózkodik és ott
szeretne szavazni, átjelentkezésre irányuló
kérelmet kell benyújtania a helyi választási
irodához. A kérelemnek legkésőbb március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
A kérelem benyújtható:
– személyesen,
– levélben,
– elektronikus azonosítását követően
elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu,
epapir avdh-s azonosítással),
– elektronikus azonosítás nélkül
elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu,
epapir).
A kérelem személyesen a lakóhely vagy
bejelentett tartózkodási hely szerinti
HVI-nél is benyújtható. Ha nem a választópolgár nyújtja be személyesen a kérelmet,
hanem más személy, akkor azt kizárólag
zárt borítékban lehet leadni a HVI-nél.
A (nem elektronikus azonosítással benyújtott) kérelemnek tartalmaznia kell a
választópolgár:
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.

Az elektronikus azonosítással benyújtott
kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár:
a) nevét,
b) személyi azonosítóját.
A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá annak a településnek a megnevezését, ahol a
választópolgár szavazni kíván!
Fontos, hogy a kérelemben szereplő
adatok az érvényes hatósági igazolványokban szereplő adatokkal egyezően kerüljenek kitöltésre!
Az átjelentkező választópolgár
a) március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) április 1-jén 16.00 óráig – személyes
vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a fentiekben felsorolt adatokat.
Mozgóurna iránti kérelem
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (valasztas.hu,
mo.hu, epapír) legkésőbb március 30-án
16.00 óráig
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (valasztas.hu,
mo.hu, epapír avdh-s azonosítással) április
1-jén 16 óráig, vagy
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ac) április 1-jén 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus
úton április 3-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb április 3-án
12.00 óráig kell megérkeznie.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell az átjelentkezésnél ismertetett
személyes adatokat, továbbá
a) a szavazókör területén lévő címet,
ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől
eltér, valamint
b) a mozgóurna-igénylés okát.
A választópolgár április 1-jén 16.00 óráig
kérheti, hogy
• a korábbi kérelmében megjelölt cím
helyett másik címre kapjon mozgóurnát,
vagy
• a korábban igényelt mozgóurna helyett
mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha
a) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
b) levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2022. március 30-án
16.00 óráig beérkezett kérelme alapján a
választópolgár nemzetiséghez tartozását
a választási iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy
módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben, hogy nemzetiségi
választópolgárként történt névjegyzékbe
vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem
terjed ki.
A kérelem-nyomtatványok a valasztas.hu
vagy az mo.hu oldalról letölthetőek, online
beküldhetőek, továbbá papír alapon a polgármesteri hivatalban is igényelhetőek.

Külképviseleti névjegyzékbe
való felvétel kérelmezése

A kampányidőszak február 12-től április
3-án 19.00 óráig tart. Április 3-án nem folytatható kampánytevékenység.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb
2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgár legkésőbb 2022.
március 25-én 16.00 óráig módosíthatja
annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol szavazni kíván. A külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Nemzetiség megjelölése
A választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig nyújthat be kérelmet,
hogy az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatál�lyal nemzetiségi választópolgárként kíván
szerepelni a központi névjegyzékben.
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engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11., vagy
azt követő időpont. ÉRVÉNYTELEN a
személyazonosító igazolvány, a vezetői
engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. előtti
időpont.
A személyazonosság igazolása mellett a
magyar hatóságok által kiállított érvényes
igazolvánnyal kell igazolnia a választópolgárnak lakcímét, vagy e helyett hatósági
bizonyítvánnyal/igazolással a személyazonosító jelét.
A választópolgár a lakcíme szerinti egy
egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. Fontos: A szavazóköri
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a pártlista

helyett a nemzetiségének listájára szavazhat. Amennyiben nemzetiségének nincs
listája, ő is pártlistára szavaz.
A népszavazás szavazólapján érvényesen szavazni kérdésenként csak egy
válaszra lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt, lista neve,
népszavazási kérdés melletti/feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet.
További kérdés esetén tájékozódjanak a
valasztas.hu oldalon, vagy helyi választási
irodánknál (polgármesteri hivatal, Templom u. 57., polg.hivatal@vertesszolos.hu,
telefonszám: 34/379-091/111; 06-30-5793780.
dr. Lázár Gabriella
Helyi Választási Iroda

A kampányidőszak

A szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni április 3-án
6.00 órától 19.00 óráig lehet. Vértesszőlős
község mindhárom szavazóköre (az eddigi
gyakorlatnak megfelelően) a Vértesszőlősi
Általános Iskolában (Vértesszőlős, Templom u. 41.) kap helyet.
A választópolgár akkor szavazhat, ha a
szavazatszámláló bizottság előtt a magyar
hatóságok által kiállított, alábbi érvényes
igazolványok egyikével igazolja személyazonosságát: személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, ideiglenes
útlevél.
A veszélyhelyzettel összefüggésben
a választás napján ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. március 17-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel,
a Baromállási dűlői lakosok részére
a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban
(Tatabánya, Hadsereg u. 98.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1.) Kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos tájékoztatás
2.) Beszámoló a Baromállás-dűlőt érintő, 2022. évi fejlesztésekről
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések

A képviselő-testület
a KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
vár minden érdeklődőt!
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„Vértesszőlősért Emlékplakett”
kitüntetés
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2021. (XI.11.) sz. határozata alapján Skrován József vértesszőlősi lakos
részére „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetést adományozott, amelyet Nagy Csaba polgármester úr a 2022. január 29-én megtartott
Böllérversenyen át is adott a díjazott részére.
Skrován József évtizedek óta segítője a falu rendezvényeinek, melyet anyagi ellenszolgáltatás
nélkül, szabadidejében, lelkesen végez. Állami ünnepek települési megemlékezését és a település
minden hivatalos és civil rendezvényét felvételek
készítésével dokumentálja. Emellett a robotok programozásának oktatásával kiemelkedő
sikereket tudhat maga mögött. Tanítványaival 2016-ban, az indiai New Delhiben megrendezett, majd 2017-ben a Costa Ricai világdöntőn képviselte hazánkat. Tanítói munkásságával és a civil életben a közösségért vállalt tevékenységével, emberi tartásával példaként
állítható a település minden lakója elé.

Gratulálunk Skrován Józsefnek a megérdemelt kitüntetéséhez!
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Óvodai és bölcsődei hírek
„Ahogyan a kisze ég,
úgy tűnjön el minden jég.
Csorduljon a jégcsap könnye,
éltet adjon minden csöppje”

Az ünnepek kiemelten fontos események a
gyermekek és az óvodánk életében. Nemzeti kultúránk értékeit közvetítjük, a jeles
napok kapcsán felidézzük néphagyományainkat. Fontosnak tartjuk a ráhangolódás időszakát, amely számos komplex és
differenciált fejlesztési lehetőséget biztosít
gyermekeink számára. A legkedveltebb

időszak a gyermekek körében a farsangra,
amely a tél búcsúztatását is jelenti. A közös
előkészületek, a játékba beépülő énekestáncos gyermekjátékok elősegítik az átélt
pozitív érzelmek beépülését. A csoportszobák közös feldíszítése során a gyermekek
kreativitására építünk, megerősítjük a közösséghez tartozás érzését.
Idén a kiszebábot közösen készítettük a
gyerekekkel. Csoportról-csoportra haladva
kelt „életre”. A színes szalagok feltűzése
során kívánságok fogalmazódtak meg;
• minden rosszat vigyen el, vigye el a koronavírust, vigyen el minden betegséget,
hozza be az egészséget, jó időt….
Az égetésre Mátyás napján került sor,
megismerkedtek a gyerekek néhány időjóslással is. „Mátyás ha jeget nem talál,
akkor csinál.”
Szeretnénk köszönetet mondani a kedves Szülőknek a sok ötletes jelmezért, támogatásukért, amely emlékezetessé tette
gyermekeik számára a farsangi mulatságot. Sajnos ebben az évben is elmaradt a
közös játék. A csoportokban vidám hangulatban, sok-sok érdekes játékkal, finom
ételekkel búcsúztattuk a telet. (Képgaléria
a következő oldalon.)
9

Óvodásaink kiemelkedően szerepeltek a
TSC által szervezett téli futball teremtornán.
Aranyéremmel büszkélkedhetnek! Szeretettel gratulálunk a teljesítményükhöz.

Intézményünk dolgozói nevében kívánok
mindenkinek csodálatos tavaszvárást, jó
egészéget, szép időt a kerti munkálatokhoz.
Szőke Róbertné óvodapedagógus
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Farsangi mulatság a bölcsődében
„Csinos jelmezt vegyetek, mulassunk ma,
gyerekek! Hogyha velünk együtt járod, csuda
vidám lesz a bálod. Aki táncol, énekel, pufók
fánkot érdemel.”
Mentovics Éva
Az idei évben február 25-én rendeztük
meg a farsangi mulatságot a Samufalvi
bölcsődében.

Nagy készülődés előzte meg az eseményt, farsangi díszbe öltöztek az intézmény helyiségei, színes szalagok, lufik,
bohócok, álarcok jelezték a közelgő ünnepet. A kisgyermekek farsangi maszkot ragasztottak, díszítették a bohócok
nyakkendőjét. Az elkészült alkotásokat
a szülők az átadó helyiségekben csodálhatták meg. Heteken keresztül énekszó

és hangszer hangja hallatszott a csoportszobákból, a kicsinyek pedig vidáman daloltak. A Samufalvi óvodások hagyománnyá vált télűző kiszebáb égetést
tartottak. A tavaszköszöntés jegyében
közös énekkel, rigmusokkal, kiabálással,
tapsolással, hangszerek kíséretével égették el a bábot. Az apróságok az udvaron
figyelték a téltemetést. Csak úgy zengett
a mondóka, ének, bízva abban, hogy a
tavasztündér is meghallja, és minél hamarabb beköszönt a napfényes idő.
12

A várva várt napon a csoportok szobái
megteltek a legkülönfélébb jelmezekkel.
Ezen a hagyományőrző ünnepen a gyermekek szebbnél szebb ruhákat öltöttek
magukra, amelyekben egyre otthonosabban érezték ukat, mulattak, mozogtak,
játszadoztak. A járványügyi szabályokat
betartva, felszabadultan élvezhették a
kicsinyek a farsangot. A gyermekek délután vidám élményekkel telve meséltek
szüleiknek az izgalmasan telt napról.
Szentkutiné Anderla Anita

13

A magyar kultúra napja

Iskolai hírek

Rendhagyó farsang
Sajnos a vírushelyzet idén sem tette lehetővé számunkra, hogy hagyományos
módon rendezzük meg a farsangi bált.
Az alsósok osztálykeretek között öltözködtek jelmezbe, de szerepelt a műsoron még
zenehallgatás, és tombolahúzás is. A felső
tagozat osztályai a tatabányai műjégpályára tettek egy kirándulást, ahol a korcsolyázással egybekötve a vállalkozóbb kedvűek
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jelmezt is öltöttek magukra. A program végeztével a kijelölt zsűri díjazta a jelmezeket.
A győzelmet Ármai Ágnes szerezte meg,
aki unikornisnak öltözött, a képzeletbeli
dobogó második fokára Szabó Bora 7-es,
a harmadikra pedig Vörös Zita 5. osztályos
tanuló léphetett fel. Nagyon várjuk már,
hogy a farsangot végre a régi formájában
rendezhessük meg, ahol önfeledt és vidám
maszkabállal búcsúztathatnák el a telet!

Idén is megemlékeztünk iskolánkban a
magyar kultúra napjáról. 1823. január
22-én Kölcsey Ferenc tollából megszületett a Himnusz, ez előtt az esemény
előtt tisztelgünk minden évben.
Az alsósok számára Lőke-Szabó Krisztina szervezett egy rendhagyó vetélkedőt.
Az egyes osztályok a tanítónők vezetésével a faluban tettek egy rövid időutazást.
A gyerekeket 4 állomáson különböző, a
falu történetével, múltjával kapcsolatos
feladatok várták. A játékos feledatokon keresztül kisdiákjaink megismerkedtek többek között a templom és a helyi szlovák

nemzetiség múltjával, vagy az egykor itt élt
előember, Samu mindennapjaival.
A felső tagozatosok egy hagyományos
vetélkedőn vettek részt. Ennek első fele a
pontgyűjtés jegyében telt, volt itt keresztrejtvény, totó, régi mondókák, versek felismerése, vagy éppen szókirakó. A második
körben a megszerzett pontokból lehetett
licitálni az egyes feladatokra, és aki nem
jól sáfárkodott, vagy nem volt elég bátor,
az könnyen elveszthette az első fordulóban
megszerzett előnyét. Végül a győzelmet a
8. osztályosok (Hajdás-Földi Dalma, Wéber
Panka, Szabó Fanni és Dines Leon) csapata nyerte meg.
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Farsangi mulatság az Idősek Klubjában

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Közérdekű információk
A vírushelyzet még ma is meghatározza mindennapi életünket, így továbbra is be kell tartanunk
az előírt szabályokat, korlátozásokat. Ennek figyelembevételével látogatható az idősek klubja hétköznapokon 7-15 óra között. Belépéskor kötelező a
kézfertőtlenítő használata és szájmaszk viselése,
lehetőség szerint a 1,5 méter távolság megtartása.
Várjuk olyan leendő klubtagok jelentkezését, akik
szeretik a társaságot és szeretnének egy összetartó, vidám és segítőkész közösséghez tartozni.
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.
Szociális segítés keretében biztosítjuk:
a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködést. b) A háztartási tevékenységben való
közreműködést. A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást. d) szükség
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esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítjuk:
a) Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat
kialakítását és fenntartását. b) A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, illetve az orvosi ellátáshoz
való hozzájutást.
A házi segítségnyújtás díjának megállapítása
szociális alapon történik, jövedelem alapján, sávos
rendszerben, melynek legmagasabb összege 920
Ft/óra. 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)379-500-as számon. Email 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 településén dolgozó szociális gondozónőnek személyesen is felteheti kérdéseit.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem keressen minket a fentebb említett elérhetőségek valamelyikén!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv
jut eszünkbe e szó hallatán. A farsangi
ünnepléseket és mulatozásokat sokan
kedvelik. Vannak, akik szívesen és aktívan részt is vesznek benne, míg mások
inkább csak lelkes szemlélőként járulnak hozzá az ünnep sikeréhez.
A farsang hossza és naptári zárónapja
minden évben más és más. Nevezetesen
a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt közé
esik. Idén ez az időszak január 6-tól március 2-ig tartott. Nálunk erre a programra
február 23-án került sor. Sajnos még mindig nem a hagyományos módon sikerült
megrendezni a mulatságot, ezért mókás

vetélkedőkkel és a régi farsangi felvételek
újra nézésével varázsoltunk jó hangulatot.
Sokat beszélgettünk és a videók megtekintése közben újra láthattuk régi, kedves
klub tagjainkat, akik sajnos már nincsenek
közöttünk. Jó volt őket kicsit újra látni és
emlékezni a régi szép időkre. Ezután egy
kis fánk is került az asztalokra. Bár nem
a rendhagyó módon tartottuk meg farsangunkat, reméljük mindenki jól érezte magát! Bízunk benne nemsokára eljön az az
idő is, mikor a hagyományos módon ünnepelhetünk.
Mindenkinek további jó egészséget
kívánunk!
A szolgálat dolgozói (lányok)
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Farsang az Aszúszemekkel
Az év legrövidebb hónapjában sem
unatkoztak néptánccsoportunk tagjai.
Szokásos farsangi összejövetelünkön a
tréfálkozással együtt a tánc játszotta a
főszerepet.
Az elmúlt időszakban kicsit háttérbe szorult
moldvai körtáncok felidézése és új táncok
tanulása volt a célunk. A közösségi jellegű
körtáncok mellett, az egyszerű, de kötött
szerkezetű páros táncokból is felelevenítettünk néhányat Szabó Tibor vezetésével.
Hihetetlen sebességgel repült az idő, s bőven maradt tanulnivaló, így mindenképpen
tervezzük a folytatást.
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola évek óta szervezi Tatán a böjti
karikázót, amit eddig külső szemlélőként figyeltünk. Februárban, a kedd esti próbáink
egyikén Pőcze Gyöngyi segítségével megismerkedtünk az idei évre tervezett neszmélyi karikázó dalaival, és az alaplépésekkel. S hogy résztvevői leszünk-e az idei év
forgatagának, még nem biztos, de az már
igen, hogy más szemmel fogjuk nézni, más
füllel hallgatni a táncosokat.
A tánctanulás mellett ez a hónap sem
múlt el közös kulturális program nélkül.

A hónap zárásaként megszerveztük hagyományos téltemető rendezvényünket.
A Közösségi Háztól indulva hangos kerepeléssel, síppal, dobbal, gordonnal felszerelkezve vonultunk a Tájházhoz, ahol a patak
mellett felállított kiszebáb várta a csoportot.
A közös táncokat követően mindenki feltűzhette a gondűző céduláit a kiszebábra
vagy elhelyezhette saját kiszebábját a nagy
lábaihoz. A délután legörömtelibb pillanatai következtek, amikor lángra lobbantottuk
a máglyát, kántálva a télűző és tavaszcsalogató rigmusokat. Bízunk benne, hogy a
füsttel együtt elszállt minden gond, probléma, amely megnehezítette az elmúlt évet.
Az egyesület tagjai meleg teával várták
a gyerekeket és felnőtteket, s meglepetésként Szűcsné Posztovics Ilona jóvol-

tából egy-egy finom, szalagos fánkkal is
megvendégelhettük a velünk ünneplőket.
A program ezt követően táncházzal folytatódott, amelyet az idei évben csak felnőtteknek szerveztünk meg. Vendégeink
voltak a Bányász Öregtáncosok és a Tatai
Szarkalábak. Németh Dénes és zenekara
húzta a talpalávalót. A rendezvényünk forrását a Csoóri Sándor Pályázaton elnyert
összeg biztosította.
A farsangi időszak végén egy rövid időre
a testi, lelki befelé fordulásnak, a megtisztulásnak az időszaka következik, amelyet
csoportunk tagjai is eltérő módon valósítanak meg. Ehhez kívánok mindenkinek
kitartást és jó egészséget:
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

FÖLD ÓRÁJA
Idegenvezető kalauzolásával ismerkedtünk
meg a tatai Esterházy-kastély értékeivel,
majd sétáltunk egy kicsit a tóparton, amelyet a naplemente festményre illő színekkel
világított meg.

A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület felhívással fordul a község lakóihoz,
hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz!
Csatlakozz a Föld Órájához, és vedd ki a részed az éghajlatváltozás elleni küzdelemből!
A WWF idén 15. alkalommal szervezi meg a világ legnagyobb civil önkéntes akcióját, a WWF Föld Óráját,
amikor arra kérjük a csatlakozókat, hogy március utolsó szombatján 1 órára kapcsolják le a világítást otthonukban.

2022. március 26. szombat 20.30 óra
EGY ÓRA A FÖLDÉRT, ÉS AZ ÉLETEDÉRT!
Tekerjünk mi egy órát, és ne a villanyórád!

Csökkentsd villanyszámla és egészségügyi költségeidet! Növeld kondíciódat, tégy az egészségedért is!
Program: 20.30–21.30 – egy óra kerékpáros teker(g)és a faluban, a falu körül. 20.15 – Gyülekező a Tájháznál. Útvonal:
Tájház-Jókai-József-Sport-kerékpárút Tatabánya felé-„Ker-Est-kör”-vissza Vértesszőlős-Valusek-Templom-Tájház-Templom
alsó út-forduló-felső út-Ady-Homoki dűlő-Sólyom-Domb-Vértes-Vértes L. park. A meredekebb szakaszokon (gyalogosan
bicajt tolók!), élesebb kanyarokban is óvatosan közlekedjünk! Figyeljünk egymásra! 21.00–21.30 – érkezés a Vértes László
parkba: tábortűz, forralt bor, tea, gyerekeknek csokoládé. Kérjük hozz magaddal poharat, hogy a rendezvényt a műanyagmentes és fenntartható életmód jegyében tarthassuk!
Gyere velünk tekerni, hogy a villanyórád ne tekerjen! http://www.foldoraja.hu/index.
Jöjjenek kicsik és nagyok, ne hagyják otthon barátaikat, szomszédaikat se!
FONTOS! Biztonságos, közlekedésre alkalmas kerékpárral jöjjenek, megfelelő első-hátsó világítással, esetleg plusz
világításokkal is ellátva, valamint láthatósági („kukás”) mellényben, (vagy + fényvisszaverő csíkokkal). Lényeg, hogy jól
lássunk, és jól látszódjunk! Fejvédő/kerékpáros sisak viselését javasoljuk! Minden résztvevő saját felelősségre vesz részt
a kerekezésen. Az időjárásnak megfelelően öltözzünk! Esőnap nincs!
A FÖLD ÓRÁJA –EGY ÓRÁS KERÉKPÁROS TEKER(G)ÉS 2022. március 26-án,
szombaton 20.30-kor indul a Tájháztól, a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület kezdeményezéseként.
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Évadnyitó teremtornát nyert
a Vértesszőlősi SE utánpótlás csapata
Az elmaradt téli Bozsik rendezvények hiánypótlásaként a Tatabányai Sport Club
téli teremtornát, kupát szervezett azon
csapatok részére, akik január hónapban,
együttműködési szerződést kötöttek a
megyeszékhely csapatával.
Az együttműködési szerződés, – melyet a
klub elnökei írtak alá – lehetőséget biztosít
a sportvezetők, edzők és sportolók részére a tapasztalatok megosztására, továbbképzések, közös rendezvények és egymás
edzéseinek látogatására, esetleg mentorálásra.
A február 6-án megrendezett utánpótlás tornát két korcsoport – U-7, U-9, – részére szervezték, az U-7-es csapatunk az
Árpád gimnáziumban mérkőzött meg az
ellenfelekkel, míg az U-9-es gyermekeink

a Földi Imre Sportcsarnokban csaptak ös�sze a B csoportban szereplő csapatokkal.
Az U-7-es gyermekek már korán reggel izgatottan várták a mérkőzések kezdetét, melyet
két csoportba szerveztek. A VSE fiataljai a
B csoportban a Tatabánya, Környe, Vulkán
és Baj csapataival néztek „farkasszemet”.
Első mérkőzésükön a Tatabánya csapatát
6:1-re verték, a másodikon a Környe ellen
7:1-re nyertek, a Baj ellen 5:0-ás eredmény
született, míg az addig veretlen Vulkán
csapatát 4:0-al küldték a dobogó második
fokára. Így, természetesen a VSE fiataljai
veretlenül emelhették a magasba a győzelemért járó kupát. A szervező bizottság
külön díjakat is osztott, melyet csapatunkból, mint a torna legjobb játékosa Török Tamásnak ítéltek oda. Gratulálunk a csapatnak és Tominak a külön díjhoz!

Az ezüstérmes csapat tagjai:
Major Nolen, Trenka Levente, Kónya Kristóf,
Tamasics Nándor és Marci, Bujdos Mátyás,
Bognár Bence, Szente Ádám

Az ezüstérmes csapat
tagjai: Major Nolen, Trenka Levente, Kónya Kristóf,
Tamasics Nándor és Marci, Bujdos Mátyás, Bognár
Bence, Szente Ádám

Ahogyan az U-7-es tornán, úgy az
U-9-esek esetében is osztottak külön díjakat a délutáni kupát követően. A szervező bizottság, a Vértesszőlős csapatából választotta a legjobb kapust Szente
Ádám személyében!

U-7-es csapat: Szám Zsombor, Bognár Gergő,
Török Tamás, Stróbl Benet, Szinger Dominik
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Gratulálunk Ádám!

Szusszanásnyi szünet után az U-9-es korosztály mérkőzéseivel folytatódott a küzdelem immár a Földi Imre sportcsarnokban.
Sajnos a Baj csapata nem tudott eljönni,
ezért a TSC kettő csapatot indított. Rögtön
az első mérkőzésen összekerültünk a TSC
első számú csapatával, ahol nagy küzdelemben ugyan, sokáig gólnélküli meccsen,
de a végén sajnos alul maradtunk. Semmi
baj, rögtön a következő mérkőzésen lehetett
javítani a Bakonysárkány csapata ellen, amit
meg is tettek a gyerekek, hiszen győztesen
vonultak pihenőre. A következő meccsek
már az éremről szóltak és a kezdeti megszeppentség után, előbb a TSC második
csapatát győztük le simán 3:0 arányban,
majd pedig a Vulkán csapata ellen győzedelmeskedtünk! így, a csapat ezüstérmet
szerzett az első alkalommal megrendezett
TSC téli kupán, melyhez szívből gratulálunk!
Köszönettel tartozunk a szülőknek is,
akik kitartóan hozzák gyermekeiket a VSE
foglalkozásaira, illetve várjuk a további érdeklődőket, a 06 30 382 93 84-es telefonszámon. Hajrá VSE!
Szőke Róbert szakosztály vezető
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Áldás, békesség!

Hírek a református gyülekezetből
„Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!”
(Zsoltárok 90,13)
A zsoltáros imádságába kapcsolódva könyörgünk a mostani válsághelyzetben minden szenvedőért, menekültért, kárpátaljai testvéreinkért és a békéért.
A Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve adománygyűjtésbe is
kezdett gyülekezetünk, a menekültek megsegítésére tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket gyűjtünk a gyülekezeti házban (Gagarin u. 10.). Hálás szívvel
köszönjük az eddig beérkezett adományokat!
Felhívjuk a figyelmet a Szeretetszolgálat honlapjára is, ahol minden információ
megtalálható a pénzadományokkal, szállásfelajánlásokkal kapcsolatban: www.
jobbadni.hu.
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2022. március 15-én a 14 órakor kezdődő ünnepi megemlékezésre az Ady Endre utcai Emlékparkba. Az ünnepi műsor
szervezését és lebonyolítását évek óta gyülekezetünk nagy odaadással végzi.
A megemlékezés résztvevői idén is helybéli lakosok, civilszervezetek tagjai, zenészek, népművelők, és fiatalok lesznek.
Örömmel adunk hírt arról is, hogy gyülekezeti házunk felújítása a Magyar Falu
Program nyertes pályázatának köszönhetően megkezdődött. Az ablakok cseréje megtörtént, a további munkálatok is rendben haladnak. A külső felújítási munkák nem befolyásolják az istentiszteletek megtartását, így azok a szokott rend
szerint, vasárnaponként 10 órai kezdettel kerülnek megtartásra a Gagarin utca
10. szám alatt. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra!
Szabó Beatrix
lelkipásztor

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
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Múzeumi hírek

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
Értesítjük Vértesszőlős
Tisztelt lakosságát, hogy
az NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2022. április 11-12-én
LOMTALANÍTÁST végez
Vértesszőlős településen
az érvényes hulladékszállítási
szerződéssel rendelkező lakossági
ügyfelek részére.
Kérjük azon ingatlanhasználókat, ahol
COVID fertőzöttek, vagy karanténban
vannak, azok ne helyezzenek ki lomhulladékot a közterületre saját és közvetlen környezetük megóvása érdekében.
Ezesetben javasoljuk a lomhulladékok
az egészségügyi veszélyhelyzet feloldását követően a tatabányai hulladékudvarokba való beszállítását.
Tisztelt Látogatók!
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye 2022.
április 1-jével megnyitja kapuit a látogatók előtt. Az idei évben is lehetőség
lesz szezonális bérlet vásárlására,
Családi bérlet vértesszőlősi lakosok részére: a kiállítóhely korlátlan látogatására ad lehetőséget nyitvatartási időben, a bérlet megvásárlásától 2022. október
31-ig, 2 fő felnőtt és 5 fő gyermek részére. A bérlet ára 3000 forint. Lakcímkártya
felmutatásával érvényes.
Családi bérlet nem helyi lakosoknak: a kiállítóhely korlátlan látogatására ad
lehetőséget nyitvatartási időben, a bérlet megvásárlásától 2022. október 31-ig,
2 fő felnőtt és 3 fő gyermek részére. A bérlet ára 5000 forint. Személyi igazolvány
felmutatásával érvényes.
A bérlet mindkét esetben névre szóló és nem átruházható.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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2022. április 11.
Valusek Dezső utca, Templom utca, Szabadság telep, Sport utca, József Attila
utca, Vörösmarty Mihály utca, Jókai Mór
utca, Múzeum utca, Kánya utca, Szarvas
utca, Mókus utca, Reiner köz.
2022. április 12.
Gagarin utca, Rákóczi Ferenc utca, Petőfi
Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Akácfa
utca, Rózsa utca, Erdősor utca, Sólyom
utca, Domb utca, Vértes utca, Arany János
utca, Homok utca, Hegyalja utca, Kertalja
utca, Sánc utca, Halastó utca, Baji utca,
Kavics utca, Kispatak utca, Csalogány
utca, Rigó utca, Árpád utca, Rákóczi utca,
Meredek utca, külterületi zsákos hulladékgyűjtés területe.

Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé
vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). A kis
darabos lomhulladékokat a szétszóródás
megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként maximum 2 köbméter lom helyezhető ki.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai
közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor,
üveggyapot, festék, hígító), elektronikai
hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
túlméretes lomhulladék.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elszállítandó lomot a gyűjtés napján
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el
az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer
halad el.
Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail
címen, a 34/801-040 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Erdész utca E. ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll
rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket
előre is kérjük és köszönjük.
Tatabánya, 2022. február
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Adója 1 százalékával a vértesszőlősi szervezeteket támogassa!
Tisztelt Támogatóink!
Kedves Ismerőseink, Barátaink!

A „GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY”
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az
idei évben is ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük
érdekében!
Köszönettel a „Gyermekszem Alapítvány” kurátorai nevében:

A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
idén is jogosult az SZJA 1 százalékának fogadására. Ha
megtisztelnek bennünket támogatásukkal, kérjük, a rendelkező nyilatkozaton a 18623307-1-11 adószámot tüntessék fel. Az összeget a 2022-es évben is szeretnénk a
viseletek kiegészítésére, rendezvényeink szervezésére
fordítani, amellyel színesíteni tudjuk településünk kulturális életét. Köszönjük bizalmukat!
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

Paxy Éva intézményvezető

Köszönjük, hogy az ADÓ 1 százalékának felajánlásával
idén is támogatja közösségünk fejlesztését!
ADÓSZÁM: 19144067-1-11

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete Vértesszőlősi Alapszervezetének,

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Pátria Faluközösségi Egyesület

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

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK
VÉRTESSZŐLŐSRE
2021. JÚNIUS 5.(SZOMBAT)

2022. MÁRCIUS 24.
8.30 - 10.30
(hétfő)
2021. JÚNIUS 17.(CSÜTÖRTÖK)
8.30–10.00

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben
213.190 forintot utalt az adóhatóság. 30.000 forintot a vértesszőlősi védőnői szolgálatnak adtunk, kézfertőtlenítő és egyéb higiéniás eszközök vásárlására.
A maradék 183.190 forintot, valamint a 2020. évi adófelajánlásból kapott 224.651 forintot kiegészítette egyesületünk, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola udvarára homokozót, valamint hintaállványt, hintákat vásárolhassunk,
összesen 510.400 forint értékben.

hogy itt helyben minél több véradást és ruhagyűjtést
szervezhessünk, illetve továbbra is támogathassuk a Vértesszőlősön lakó időseket, szociálisan rászorulókat, segíthessük a helyi iskolai és óvodai egészségnevelést.
Adószámunk: 19145178-1-11
Köszönettel a KEM Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezete nevében:
Ispán Mónika titkár

PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

Tisztelt vértesszőlősiek!
Kedves vértesszőlősi polgárok, horgásztársak!
A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki adójának
1 százalékával támogatta egyesületünket, melyből a 2021. évben 153.092 forint bevételünk keletkezett. Továbbra is várjuk
az szja 1 százalékos felajánlásotokat, melyet az idei évben is
haltelepítésre és útkarbantartásra fogunk fordítani.
Adóazonosító: 18849745-1-11

A Vértesszőlősi Sportegyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben 155.000
forintot utalt az Adóhatóság a számlánkra. Tisztelettel
kérjük Önöket, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk
1 százalékát részünkre! A felajánlásokat az utánpótlás támogatására fordítjuk ebben az évben is! Köszönjük, hogy
korábban is támogatta egyesületünket!
Adószámunk: 18606773-1-11

Anderla Jenő Róbert
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület elnöke

Vértesszőlősi Sportegyesület

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület

8.30-10.00

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben 86.907 forintot utalt
az Adóhatóság. Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

Adószám: 19147606-1-11

WWW.KORMANYABLAK.HU
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Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az
idei évben ajánlják fel a

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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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: (Fodor Bernadett) 379-091/106-os mellék –fodor.bernadett@vertesszolos.hu:,
birtokvédelmi ügyek, panaszok, közérdekű bejelentések, földművelésügyi igazgatási, növényvédelemi feladatok,
állatvédelmi hatósági ügyek, vadkár-ügyek, ebnyilvántartás, kóbor ebek, kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezési eljárás,
környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelmi feladatok, vízgazdálkodási
hatósági feladatok

• Egyéb hatósági ügyek: (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu
talajterhelési díj, helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településkép védelmével kapcsolatos ügyek (településképi
konzultáció, -bejelentés, -véleményezés, -kötelezés), nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok, pályázatok,
közbeszerzés, civil szervezetek, termőföld adásvételével-bérbeadásával kapcsolatos feladatok, közterület-használati engedély,
közútkezelői nyilatkozatok, tehergépjárművek tárolása

Hirdessen
a Hírmondóban!
Továbbra is várjuk reklámjaikat,
hirdetéseiket a Hírmondó újságba!
Fizetett lakossági, vállalkozási
hirdetés díjszabása:

Méret
A/5
A/6
A/7

Bruttó ár
7.620 Ft
4.570 Ft
3.050 Ft

A hirdetések díját a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőjénél kell befizetni, a szöveget, képet a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címre kell elküldeni. A hirdetés a befizetést követő
számban jelenik meg. A jószolgálati közleményeket ingyenesen jelenttetjük meg.
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Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

