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Édesanyák ünnepe a világ körül
Boldog anyák napját! Happy Mother's Day!
Feliz Dia de las Madres! Furaha Ya Mama
Siku! Nem számít, hogyan mondják, az
üzenet mindenhol ugyanaz: így fejezzük ki
hálánkat édesanyánk felé, éljünk bárhol is
a világban.
Az anyák napi ünnep eredete az ókori Görögországba nyúlik vissza, ahol az istenek
anyját, Rheát köszöntötték. Később az istennőkultuszból nőtte ki magát az anyák
napja. Bár az ünnepi szokások alapvetően
hasonlóak, vannak azonban érdekes egyedi
szokások is a világon.
Anglia: Bár a név, Mothering Sunday
meglehetősen hasonló az anyák napjához,
eredete teljesen más. A történelmi beszámolók szerint Anglia egyháza hozta létre, hogy
megtisztelje Anglia édesanyáit, illetve, hogy
megemlékezzen az anyaszentegyházról. Az
anyák napját virágokkal, apróbb ajándékokkal ünneplik nagyobb családi körben.
Franciaország: Az ünnepnapot először
Napóleon hirdette ki, aki a családok anyáit akarta jutalmazni. A modern anyák napját
1950-ben alapították. A francia gyermekek
hagyományosan házimunkát végeznek ilyenkor és ajándékokat: saját verset, virágot, süteményt adnak édesanyjuknak. A napot ünnepi vacsorával fejezik be.
India: A változatos indiai kultúrában május
2. vasárnapján ünneplik az anyák napja nyugati változatát, amikor az indiai emberek elgondolkodnak az anyák életben betöltött fontos szerepéről és az általuk tett áldozatokról.
A hinduk azonban hivatalosan októberben

ünneplik az anyákat, vagyis Durga istennőt,
az isteni anyát egy 10 napos fesztiválon.
Spanyolország: A 19. század elején a Spanyolországtól való függetlenségért folytatott
küzdelem során számos ország apái, fiai,
férjei sérültek vagy haltak meg a csatatéren.
A bolíviai nők – megelégelve a helyzetet- ös�szeálltak, hogy harcoljanak a spanyol hadsereggel a Coronilla-hegyen. Az ő örökségük az
Országos Anyák Napja, a Coronillák hősnőinek tiszteletére.
Brazília: A Dia das Mães hihetetlenül népszerű ünnep. Május 2. vasárnapján ünneplik
az anyákat a gyerekek különleges előadásaival és egyházi összejövetelekkel, amelyek
gyakran nagy, többgenerációs grillezésbe
csapnak át.
Ausztrália: Anyák napján a gyerekek szegfűt, krizantémot adnak az anyukáknak, nagynéniknek, nagymamáknak is. Az anyák napját
az esős évszak végén, az anyáknak szentelt
háromnapos Antrosht fesztivál részeként ünneplik. Amikor az égbolt végre tiszta, a családtagok hazatérnek a szülői házba, hogy ezt
egy összejövetel keretében ünnepeljék meg.
Japán: Anyák napján gyönyörű szegfűket
adnak az édesanyáknak, amelyek a japán
kultúrában az anyák szelíd erejét képviselik.
A gyerekek lerajzolják anyjukat az iskolában.
Ahogy a legtöbb országban, úgy Japánban
is átvállalják a gyerekek az anyáktól a házimunkát, sőt a főzést is – sushit vagy tojást készítenek, és piros szegfűt vagy rózsát adnak
ajándékba.
Forrás: https://jateksziget.hu/blogs/blog/
igy-unneplik-az-anyak-napjat-a-vilagkorul

Önkormányzati hírek

Képviselő-testület üléseinek munkaterve (II. negyedév)
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.
A képviselő-testület 2022. évi munkatervének II. negyedévet érintő ülései, az
ülések tervezett napirendi pontjai, az II.
negyedévet érintő ünnepségek, megemlékezések:
2022. május 12.
Napirend:
1.) Beszámoló az ESZI 2021. évi tevékenységéről.
2.) Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
3.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadási
rendeletének elfogadása.
4.) Éves jelentés a 2021. évi belső ellenőrzés
eredményéről.
5.) Sebességellenőrző készülék lehetőségének
vizsgálata az 1. sz. főúton.
6.) Illegális hulladéklerakással szembeni védekezési lehetőségek.
7.) Szociális feladatok önálló ellátásának vizsgálata
7.) Egyebek.
7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.
7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
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Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Közmeghallgatás:

2022. május 12-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel
a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Az ülés után 17.00 órai kezdettel közmeghallgatás
a Közösségi Házban.

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi
működéséről.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről.
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések.
2022. június 9.

Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi működéséről
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
vár minden érdeklődőt!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Napirend:
1.) Beszámoló a település 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a körzeti megbízott
települést érintő munkájáról.
2.) A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről.
3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet aktuális módosítása.
4.) Igazgatási szünet elrendelése.
5.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023.
nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározása.
6.) Muhr am See testvértelepüléssel jubileumi
rendezvény megszervezése.
7.) Egyebek.
7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.
7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Megemlékezés:
Nemzeti összetartozás napja, június 4. (szombat)
18.00 óra, helyszín: Országzászló tér
Nagy Csaba polgármester

Közterületi játszótér fejlesztése
MFP-OJKJF/2021
MFP az.: 1005378016
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2021.
év végén sikerrel pályázott közterületi játszótér fejlesztésére a Magyar Falu Programon belül és nyert 4.999.996 Ft támogatási összeget. A képviselő-testület ezt az
összeget kiegészítette további 5.000.000 Ft-tal, így színes, több elemből álló játszótér épülhet a Hegyalja utca elejére. A kivitelezés 2022 tavaszán fog zajlani, amikor
is telepítésre kerül a kalandvár, egy kétszemélyes rugós mérleghinta, fészekhinta és
homokozó.

Tájékoztatás gallyazási munkálatokkal kapcsolatban
Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Vértesszőlős településen az E.ON megbízásából, április utolsó hetében a
0,4-22 kW-os hálózatok nyomvonalán a GTS Investment
Kft. gallyazási munkálatokat folytatott. A házak előtt a
fanyesedék még nem minden esetben került elszállításra. Az ezzel járó kellemetlenségek miatt szíves türelmüket kérjük! A vállalkozó az általa levágott fanyesedékek elszállítását legkésőbb 2022.
május 15-ig elvégzi.
Nagy Csaba polgármester
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Szlovák Önkormányzat hírei

Húsvétoló program a Közösségi Házban
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat idén is megszervezte
és finanszírozta régiós rendezvényét
a húsvéti jeles napi kézműves foglalkozást 2022. április 13-án a Közösségi
Házban.

Gasztronap és szlovák
nyelvű vetélkedő Jásdon
2022. április 21-én iskolánk négy, nyolcadik osztályos tanulója részt vett, a
Jásdon rendezett szlovák vetélkedőn-és
gasztronapon. A találkozóra 3 szlovák
nemzetiségi iskolából érkeztek vendégek: Tatabánya- Bánhida, Tardos és Vértesszőlős.

Vidám műsorral köszöntöttük vendégeinket: a tatabányai Jókai Általános Iskola,
valamint a tardosi iskola tanulóit, kísérő
tanáraikat, és nem utolsó sorban iskolánk
tanulóit. Harmadik osztályos tanulóink szlovák nyelven előadták a Rozprávka o maľovanom vajíčku (Mese a festett tojásról) című
jelenetet, majd szlovák nyelvű húsvéti dalokat énekeltünk. A gyerekek jókedvűen fog-

Az ünnepélyes megnyitó után szlovák vetélkedőn vehettek részt a vendégiskolák
tanulócsoportjai. A megmérettetést egy
előre kidolgozott projekt feladattal kezdte
minden csapat: egy plakát elkészítése és
az alapján egy szlovákiai vár bemutatása,

tak hozzá a húsvéti kézműves ajándékok
elkészítéséhez. Pillanatok alatt létrejöttek
az ügyes kezek között a húsvéti nyuszik és
ajtódíszek, húsvéti színezők, melyet örömmel vittek haza az ünnepre készülődve.
A kézműveskedés közben húsvéti kalác�csal, szörppel kínáltuk meg vendégeinket.
Köszönet a Közösségi Színtér és a Közösségi
Ház dolgozóinak, valamint Krajczárné Száraz
Erzsébetnek, Bedei Sándornénak, Szabó
Máriának és Szand Jánosnénak a segítséget.
Kutenics Szilvia
VSZNÖ

és szlovák nyelvű bemutatkozás. Ezután
tudást és ügyességet is igénylő feladatok
csoportos megoldása következett, amit
egy szakmai zsűri bírált el. A vetélkedő
utáni közös ebédre invitáltak bennünket,
a menü bográcsban készült „kapustnica”
volt. Megtekintettük a jásdi tájházat és a
Bodzaházat is. Iskolánk tanulói – Miletics
Lilla, Skrován Lídia, Szabó Fanni és Wéber
Kinga Panka – az előkelő második helyen
végeztek! Gratulálunk nekik!
Kutenics Szilvia
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TÁJHÁZAK NAPJA VÉRTESSZŐLŐSÖN
2022. április 23.
A Vértesszőlősi Közösségi Színtér, Kultúrház és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésben rendezte
meg április 23-án a Tájházak Napja programot.
A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása remek alkalom arra, hogy tájházunk az
érdeklődők figyelmének középpontjába
kerülhessen. A paraszti hagyományban
a legszélesebb körben ismerték Szent
György alakját, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. 2013 óta a jeles nap
hétvégéjén hagyományteremtő programokkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás
egykori emlékeire, hanem a megújulásra,

a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet kívánunk fordítani. Ennek
jegyében csatlakoztunk idén a Tájházak
Napja programsorozathoz. A rendezvén�nyel célunk volt, tájházunk élővé tétele,
hagyományaink ápolása. A délután folyamán fellépett a Vértesszőlősi Férfi Dalkör,
az Aszúszemek néptáncegyüttes, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, valamint az
Általános Iskola néptánccsoportja. Rendezvényünket táncházzal zártuk. Köszönjük a fellépő csoportoknak a részvételt és
a színvonalas műsort!
Kutenics Szilvia
VSZNÖ
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Közösségi Ház, Könyvtár és Közösségi Színtér hírei

3D nyomtató a könyvtárban!
2022. április 25-én megérkezett könyvtárunkba és nagy sikert aratott a 3D-nyomtató. Látogatók külön örömére szolgált,
hogy hosszabb időre (április 15-29.) vehették birtokba az eszközt, melyet több
korosztály nagy érdeklődéssel tekintett
meg, próbált ki. Többek között itt járt a
helyi Samufalvi Óvoda Cica csoportja is.
Az eszközt a Digitális Jólét Program keretein belül kaphatta kölcsön intézményünk.

Anyák napi kézműveskedés
Április 26. (kedd) 16.00 órától a Könyvtárban anyák napi kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Külön
köszönjük Scsribránné Goór Zsuzsinak
és Borbélyné Paxi Erika óvónőknek a
foglalkozás előkészítését, lebonyolítását, az ötletes, kedves ajándékok kivitelezésében való aktív részvételüket.

TISZTELT VÉRTESSZŐLŐSI LAKOSOK!
Tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket

Gyimesi-Nagy András
erdélyi festőművész
„AZ ÉN HEGYEIM”
című kiállítására,
a Közösségi Ház nagytermébe.
A kiállítás megnyitója: 2022. május 25. (szerda) 17.00 óra
A kiállítás megtekinthető: 2022. május 29-ig
Hétköznap: 12.00–18.00 óráig, szombat-vasárnap: 12.00–16.00 óráig
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Kedves Vértesszőlősi Diákok!

A 2022/23-as tanévben ismét lehetőség nyílik az 50 óra közösségi
szolgálat teljesítésére a Közösségi Házban, Könyvtárban
és a települési rendezvényeken.
Kérjük, hogy aki a közösségi munkát itt szeretné teljesíteni, jelezze szándékát Németh
Ferencnek az alábbi elérhetőségek egyikén: Tel.: 06-30/578-5116; kozhazszolos@gmail.com,
konyvtar@vertesszolos.hu; Könyvtár - Vértesszőlős, Múzeum utca 43.
Várjuk a diákok aktív részvételét a Könyvtáros táborban, Falunapon
vagy akár valamennyi közösségi rendezvényen!
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Óvodai hírek
„Elmúlt a tél, itt a tavasz,
minden bokor újra éled,
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.
Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánálvirágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.
Virágot hint a friss szélbe,
száll, a színek zivatarjas merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.”

című meséjét dolgoztuk fel, melyet nagy
örömmel és élvezettel néztek végig a gyerekek. Köszönet Póta Zoltánné Zita óvónéninek a szervezésért.
Óvodásaink a húsvéti jelképekkel kapcsolatosan bütyköltek, daloltak verseltek.
Volt tojásgurítás, nyuszi simogatás, locsolkodás, ajándékkeresés, legényavatás.
Idén újra lehetőség nyílt a Manó-tanoda
elindítására, melynek keretében óvodás
nagycsoportosaink heti egy alakalommal
találkoznak a leendő első osztályos tanító
nénikkel. Gombásné Bartal Zsuzsanna és
Tóthné Gombkötő Alexandra játékos keretek között ismerkednek meg a leendő iskolásokkal. A gyerekek minden alkalommal
mosolyogva mesélnek a foglalkozásokról
és már nagyon várják a következőt.

Végh György: Virághozó április
Megérkezett a tavasz, az év egyik legszebb, legcsodálatosabb évszaka. A természet felébred téli álmából, felélénkül az
élet, virágba borulnak a növények, kizöldülnek a fák. A tavaszi napsugárral mi magunk
is feltöltődünk, lelkünk derűsebbé válik és
megújul a bensőnk. A napfény hatására
vidámabbak, felszabadultabbak leszünk.
Óvodánkban is megindult a tavaszi nyüzsgés, tele programokkal, jeles napokkal, ünnepekkel.

Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, emellett az élet megújulásával is
szorosan összefonódik. Közismert jelképei: tojás, nyuszi, bárány, csibe, barka.
A tojás az élet keletkezésének szimbóluma
szerte a világban. Számos népszokás és
hagyomány köthető az ünnepkörhöz, mint
például a tojásfestés és a locsolkodás, komatál készítés, kalácssütés. Intézményünk
is készült az ünnepre. A bejárat, a folyosók,
a csoportszobák mind-mind az ünnep közeledtét jelezték. Zelk Zoltán: A három nyúl
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Dr. Kaizer Ákos támogatásának köszönhetően lehetőségünk volt egy nagyon
hasznos és gyakorlatias egészségügyi
előadáson részt venni. A mindennapi
életben előforduló gyermekbalesetekről
és annak ellátásáról kaphattunk információkat és gyakorlati tapasztalatokat a tatai
mentőállomás lelkes dolgozóitól. Köszönet
Kwittung Dánielnek, Végh Gábornak és
Valki Gábornak a kiváló déllelőttért. Nagyszerű előadók.
Április 22. a Föld napja, az egész világon ismert mozgalom. Célja, hogy felhívja,
a figyelmet a környezetvédelemre. A természetet szerető és védő ember személyiségjegyeinek kialakítását már az óvodáskorban megalapozhatjuk. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekeket már kiscsoportos koruktól fogva arra neveljük, hogy védjék
és óvják a Földet, a környezetünket ahol
élünk. Beszélgettünk velük a jeles dátumról, a környezetvédelemről, a növényekről
és a veszélyeztetett állatokról. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
különböző tevékenységekkel mi is megemlékeztünk erről a fontos napról. E zöld
jeles nap alkalmából virágültető programot
szerveztünk óvodásaink számára. Nagyon
élvezték a gyerekek a közös ültetést. A nap
végén megcsodáltuk a kivirágosodott udvarunkat, a teraszokat, mindenki büszke
volt a munkájára. Hálás köszönet családjainknak, akik biztosították a csodaszép palántákat. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a kezdeményezéssel is segítettük a környezet

12

szeretetére nevelést, valamint erősítettük
a környezetünk szépsége iránti felelősség
kialakulását.
Kádas Judit szociális segítőnk is hozzájárult a nap sikeréhez, aki papírszínház előadásával varázsolta el a gyerekeket.

Részt vettünk a Tájházak napján is, mely
remek lehetőséget biztosított arra, hogy
újra régi életünket élhettük és egy hosszú
korlátozások miatt bezárult világból újra
kitörhettünk. A néphagyományok ápolá-

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Húsvét az idősek klubjában
Népi hagyományainkat követve
készülődtünk legnagyobb keresztény ünnepünkre, a húsvétra.
Sokféle, egyénileg készített kreatív díszekkel tettük ünnepi hangulatúvá klubunkat és kötetlen
beszélgetés formájában felelevenítettük a talán már régen feledésbe merült népi szokásokat,
keresztény hagyományokat, illetve az ünnepkör szimbolikus jelentését is. A beszélgetés közben
finom libazsíros kenyér, lilahagyma és házi vörösbor is került az
asztalokra – köszönet érte Muk
Pista bácsinak és Zigó Lászlónak.
Klubtagjainknak apró meglepetéssel is készültünk, a gondozónők által készített nyuszikákat vehették át.
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

A Föld napja
DOTERRA – A Föld ajándéka

sa a mai rohanó világunkban óriási érték.
Az átélt tevékenységek és a közös élmények ereje hat a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Megismerkedhetnek elődeink életével, s a régi kultúra
értékeivel. Célunk hogy már kisgyermekkortól ápoljuk a különböző szokásokat, így
képessé váljanak a néphagyományok befogadására. Ezzel gazdagodik és színesedik a gyerekek élete, személyisége.

H-né A. Edinának és P. Viktória „illatozójának” köszönhetően ismerkedhettünk meg a
növényekből gondosan desztillált különféle terápiás minőségű illóolajokkal. Megtudtuk,
hogy ezeknek a termékeknek 3 fő használati módja létezik – aromatikusan azaz belélegezve, topical azaz helyileg és internal azaz belsőleg – melyet minden résztvevőnek nyílt
lehetősége kipróbálni. Adott volt a személyes megbeszélés, tapasztalatcsere is. A hasznos tanácsokon, útmutatásokon túl apró termékmintákat is kaptunk
ajándékba, melyek otthon biztonsággal kipróbálhatók. Köszönet Beke
Irénkének a program
szervezésében nyújtott
munkájáért!

Borbélyné Paxy Erika óvodapedagógus
a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevében

Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Bölcsődei hírek
A téli hónapok után, mozgalmasan telt a
tavaszunk a bölcsődében. A gyermekekkel egyre több időt töltünk a szabadban.
Megcsodáljuk az ébredező természetet,
a rügyező fákat, nyíló virágokat, a meleg
idő hatására előbújó kis bogarakat.
A tavasz sok ünnepet tartogat a gyermekek
számára. A nemzeti ünnephez készülődve,
tulipánokat készítettünk, nemzeti színekből. Már a bölcsődében is arra törekszünk,
hogy a gyerekekkel minél korábban megismertessük a környezetvédelem fontosságát. Erre ad lehetőséget tavasszal a Föld,
és a Víz Világnapja.

A Víz Világnapjáról megemlékezve, vízzel, kapcsolatos dalokkal, mondókákkal
ismerkedtek, és alkotó tevékenységként
halacskát nyomdáztak a bölcsődések.
A tavaszköszöntő foglalkozások megszervezésénél, a húsvéti ünnepre történő
felkészülés játszotta a főszerepet. Festett
nyuszikák, ragasztással díszített papírtojás, színes gipsztojás, és egyéb más sokféle locsolóváró kézműves alkotás készült
az ügyes kezecskék által, a szöszmötölő
foglalkozáson. Mondókáink is ehhez az
ünnephez kapcsolódtak, és a várakozás

nem volt hiába. Április 17-én a gyerekek
nagy örömére a nyuszi is megérkezett a
bölcsődébe, a nyuszi simogatás nagy élményt jelentett számukra. A Föld napja
alkalmából közösen virágokat ültettünk.
A szülők által felajánlott virágokkal szépítettük az udvart. Ezúton köszönjük a segítséget a szülőknek! A Pátria közösség
adományából vásárolt udvari játékokkal
szívesen játszanak a gyerekek! Köszönjük
az adományt!
Kuti Gabriella
kisgyermeknevelő

Álláslehetőség

A Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alkalmazottat keres

idényjelleggel kerti munka végzésére

Alkalmazás: megbízásos jogviszonyban, napi 4 órás munkaidővel. A munkaidő rugalmas, mivel több
tevékenység a gyermekek kint tartózkodása alatt nem végezhető. A munka jó fizikai állapotot igényel, mivel beletartozik a 3 db homokozó napi felásása, öntözés, kertgondozás, fűnyírás: fűkasza és
fűnyíró használatával. Fizetés munkaidő alapján, az elvégzett munka függvényében.

Érdeklődni lehet személyesen az intézményben az intézményvezetőnél
8.00–10.00 óra között, illetve a 06 70 335 0269 telefonszámon.
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A néma szerzetesek nyomában

Iskolai hírek

Másfélmillió lépés Magyarországon
A Másfélmillió lépés Magyarországon, Rockenbauer Pál nagysikerű gyalogos országjáró,
ismeretterjesztő sorozatát az egész ország
ismeri és szereti. Sokan éreztük, hogy elindulunk ezekre a csodás tájakra, és végig járjuk az
Országos Kéktúra útvonalát. Azonban sokunk
számára ez megmaradt az álmodozás szintjén.
Nem így Pethő Norbert 6. osztályos tanulónknak. Ő teljesítette a túrát. Fiatal kora ellenére
anyukájával kitartóan, lelkesen járták végig a
majdnem 1200 kilométert! Teljesítményükhöz
gratulálunk!

A tavaszi szünet előtti utolsó napon az iskola harmadik osztályosai már hajnalban
talpon voltak. Egy kora reggeli helyközi buszjárattal Majkra kirándultak, ahol a „Hajnalozó” címet viselő programon vettek részt. Két múzeumpedagógus – Kovács Éva
és Gombik Gabriella – segítségével megismerkedtek a néma szerzetesek mindennapjaival, bepillantást nyertek a cellaházakban folyó munkákba, illatoltak gyógynövényeket, a kis kápolnában imádkozni tanultak. A program végén az önfeledt játékra is maradt idő az újonnan átadott látogatóközpont melletti játszótéren. Köszönet
Szabó Marika néninek, aki elkísérte az osztályt erre a feledhetetlen napra!

Tanulmányi verseny
Idén is megrendezték a a Váci Mihály
Általános Iskolában a városi angol
tesztíró verseny. Ezen a versenyen
Hódosi-Végh Zsolt 7. osztályos tanulónk az előkelő 3. helyezést érte. Felkészítő tanára Makszimné Pálfi Enikő.
Gratulálunk Zsoltnak és tanárának!
Az Alapműveleti Matematika Verseny
Országos döntőjébe jutott Skrován
Lídia 8. osztályos tanulónk. Felkészítő
tanára Kornéli Ilona. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez!
16
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Áldás, békesség!
Hírek a református gyülekezetből

„Krisztus feltámadt!” „Valóban feltámadt!”
Ez a keresztyének ősi húsvéti köszöntése, a keresztyén örömüzenet, az evangélium alapja, amin a mi egész hitünk
alapszik. Ezzel az ősi öszöntéssel köszöntöttük egymást húsvét vasárnap is
gyülekezetünkben.
Az elmúlt két esztendőben a járványhelyzet miatt nem tarthattunk személyes jelenléttel húsvétkor istentiszteletet, csak online
istentiszteletek voltak református templomainkban (ha voltak). Nagy öröm volt ezért
számunkra, hogy idén újra személyesen
ünnepelhettünk együtt. Krisztus harmadnapra feltámadott, mi pedig harmadévre
újra együtt lehettünk.
2020-ban, amikor először zártak be a
templomok, a megrendültség, a totális bi-

zonytalanság jellemzett bennünket, átéltük
a nagypéntek bénultságát. A következő
évben, 2021-ben jött a kissé letargikus belenyugvás; megint bezárunk, megint nem
örvendezhetünk együtt. Ez volt a „nagyszombati év” csendje. Végül elérkezett az
idei esztendő, a harmadév, a „feltámadás”,
amikor kitárt ajtókkal, maszk nélkül, egymást átölelve üdvözölhettük egymást újra
húsvét szent ünnepén! Az istentisztelet
után pedig a kertben folytatódott az ünneplés, húsvéti tojás keresésre indultak a
gyermekek nagy izgalommal és lelkendezéssel.
Jézus Krisztus halálakor, majd feltámadásakor azt élték át a tanítványok, hogy a
nagypénteki bénultságból húsvéti örömteli
futás lett. Az a csoda, amivel szembesü-

lünk húsvétkor, az mindent megfordít, a
mi esetünkben is. Az egész életünknek új
irányt és lendületet ad. A feltámadás tényével lehet vitatkozni, de a Feltámadottal
csak találkozni lehet!
Jézus Krisztus feltámadásának teljes bizonyosságát csak Ő maga adhatja meg.
Az angyali híradástól megörvendeztetett
első híveknek is Ő maga mutatta meg,
hogy ő valóban feltámadt, valóban él.

Feltámadása nem azt jelenti, hogy kitört sírjának börtönéből és többé nincsen semmi
köze hozzánk, hanem azt, hogy hívei újra
találkozhatnak vele és megbizonyosodhatnak élő valóságáról. Jézus Krisztus ma is
él és szól hozzánk, megszólít, előttünk jár,
mennyei békességet és örömet teremtve
üdvözöl, és megváltó jelenlétével üdvözít.
Minden istentiszteleten valójában a feltámadást ünnepeljük, és ezek ma is lehetőségek arra, hogy az élő Úrral találkozhassunk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
felekezettől függetlenül a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkra!
Szabó Beatrix
lelkipásztor

Elérhetőségeink:
Vértesszőlős, Gagarin u. 10. • 06 30 514 3367
szolosgyulekezet@gmail.com
Youtube:
Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
Facebook: www.facebook.com/szolosgyulekezet

Gyereksarok
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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 Sportegyesület

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHKV Zrt
2022. januárban megküldte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
igazoló matricát a lakossági és közületi
partnerek számára. Az NHKV Zrt egyben
kérte, az érvényesítő matricák hulladéktároló edényzetre való felhelyezését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érvényesítő matricával nem rendelkező hulladéktároló edényzetek 2022. május
2-től nem kerülnek ürítésre.
Az érvényesítő matricával, vagy érvényes hulladékszállítási szerződéssel nem
rendelkező ingatlanhasználók részére az
alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre (az ügyfélszolgálatokon a személyes ügyintézés csak előzetes időpontfoglalás után lehetséges)
Továbbá tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy központi ügyfélszolgálati
irodánk 2022. január 1. napjával elköltözik és Társaságunk telefonos elérhetősége megváltozik. Az új ügyfélszolgálat
címe: 2800 Tatabánya, Erdész út E, Új
telefonszám: 34/801-040, e-mail: ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu

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!

Ügyintézés személyesen: (személyes
ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással intézhető). Hétfő: 7.00–16.00, kedd:
8.00–14.00, szerda: 9.00–17.00, csütörtök:
10.00–17.00, péntek: 8.00–12.00.

Adószámunk: 18606773-1-11

Ügyintézés telefonon: Hétfő: 7.00–19.00,
kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00.

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

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az
idei évben ajánlják fel a
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete Vértesszőlősi Alapszervezetének,

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
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

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatásai

Anderla Jenő Róbert
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület elnöke

Vértesszőlősi Sportegyesület

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület

Hulladékudvarok

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!

Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkező, tartozásmentes lakossági
ügyfelek számára lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:

Adószám: 19147606-1-11

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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Hulladék fajtája

Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

Veszélyes hulladék (festék, lakk,
motorolaj, akkumulátorok,
elemek)

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente
100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!

Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás előtt tájékozódjon
a nyitvatartás rendjéről,melyet lentebb olvashat!
A Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található Dubnik-völgyi lakossági
hulladékudvarunk esetén:
Keddtől–péntekig 10.00–18.00 és
szombat 8.00–15.00 óráig.
Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvar azbeszt tartalmú építőanyag
(pala) leadására a kapacitás erejéig áll
rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti lakossági
hulladékudvar esetén:
Keddtől–péntekig 10.00–18.00 és
szombat 8.00–15.00 óráig.
Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvarban csak „kis” méretű
elektronikai hulladék leadása lehetséges
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.)
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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!

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.)

www.vertesszolos.hu

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK
VÉRTESSZŐLŐSRE
2021. JÚNIUS 5.(SZOMBAT)

2022. MÁJUS 24.
8.30 - 10.30
(kedd)
2021. JÚNIUS 17.(CSÜTÖRTÖK)
8.30–10.00
8.30-10.00

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

WWW.KORMANYABLAK.HU
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KISKÖDMÖN NYÁRI TÁBOROK 2022-BEN IS!!!
IDÉN 13. ALKALOMMAL RENDEZÜNK NYÁRI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS TEMATIKUS TÁBOROKAT!

PROGRAMUNK:
1.

INDIÁNOK HETE

JÚNIUS 20-24
2. WESTERN HÉT

JÚNIUS 27-JÚL. 1
3. HONFOGLALÁS HETE

JÚL. 4-8
4. BETYÁROK HETE

JÚL. 1 1-15
5. CIRKUSZ HÉT

JÚL.1 8-22
6. KIRÁLYLÁNYOK, LOVAGOK HETE

JÚL 25-29

VÁRUNK MINDENKIT IDÉN IS A TEMPLOM U. 72-BEN!
ÁRAINK:

-

-

HETI TÁBOR: 35 EZER
HAVI BÉRLET: 120 EZER
NYÁRI BÉRLET: 160 EZER FT

-

AZ ÁRAK AZ ÖSSZES TEMATIKUS FOGLALKOZÁS, ÉS A NAPI EGY EBÉD ÁRÁT IS
TARTALMAZZÁK!
TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 20%
VÉRTESSZŐLŐSIEKNEK: 10% (NEM VONHATÓ ÖSSZE A TESTVÉRKEDVEZMÉNNYEL!)

JELENTKEZÉS A 0670/237-7733-AS TELEFONSZÁMON, VAGY FACEBOOK OLDALUNKON
PRIVÁT ÜZENETBEN LEHETSÉGES, EMAILBEN A kiskodmonvertesszolos@gmail.com-on!
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