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HIRDETMÉNY

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja: 2019. MÁJUS 26.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a
szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodákban (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi
választási iroda vezetőjétől (jegyző).
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. május 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár
több listát is ajánlhat.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26.
napjára kitűzött választásával kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket néhány fontosabb
információról, határidőről az Európai Parlament
tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásával kapcsolatban:
• Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019.
március 20-án a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda (nem a helyi választási iroda) értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
Az értesítőt a választópolgár értesítési címére,
ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig
kell megküldeni.
• A helyi választási iroda értesítő átadásával
vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
• A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig
– személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
• A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május
22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május
24-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
(e-mailben nem lehet a HVI-hez benyújtani
átjelentkezési kérelmet)

2

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell
benyújtani.
A mozgóurna iránti, a) pont aa)-ab) alpontja
szerinti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2019. május 24-én bírálja el.
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május
17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én
16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés szerinti adatot.
• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
• A választási kampányidőszak 2019. április
6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.
A szavazás
Szavazás helye
a) Szavazókörök:
Vértesszőlős község területén három szavazókör működik (001., 002. és 003. számú),
mindhárom a Vértesszőlősi Általános Iskolában
(Templom u. 41.).
b) A jogszabályban meghatározottak szerint
mozgóurnával.
Szavazás ideje:
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. május
26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazás módja:
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, a jelölt neve
melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet.
A Helyi Választási Iroda (HVI)
Hivatali helyiségének címe: 2837 Vértesszőlős,
Templom u. 57. Telefonszáma: 06-34-379-091;
06-30-579-3780. Elektronikus levélcíme: polg.
hivatal@vertesszolos.hu
A választásokkal kapcsolatban további információkat fenti elérhetőségeken nyújt Árva Lászlóné, a HVI vezető-helyettese.
			

Dr. Lázár Gabriella
HVI vezetője

A képviselő-testület március 14-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
•
		
		
		
		

Elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozással, óvodai jogviszony létesítésével
kapcsolatos hirdetményét. Ennek megfelelően az óvodai beiratkozás időpontja 2019. április 2425. napjai, 8.00–17.00 óráig. A hirdetmény tartalmazza a beiratkozással kapcsolatos legfontosabb
információkat, mely az önkormányzat és az intézmény honlapján és a hírmondóban is közzétételre
került.

•
		
		
		

Megállapította a bölcsődei gondozási díj alapját képező szolgáltatási önköltség összegét. A térítési
díj a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete. A jelenlegi adatok alapján a
bölcsődei gondozás után fizetendő díj 919 Ft/nap/fő összegről 1.365 Ft-ra emelkedne, de a
képviselő-testület úgy döntött, hogy nem emeli meg a térítési díj összegét.

• Elfogadta az önkormányzati adóhatóság 2018. évi tevékenységéről és a 2018. évi adóbevételek
		 teljesítéséről szóló beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki Pankotai Dóra adóügyi előadó
		 munkájáért.
•
		
		
		

A közbeszerzési törvény szerint dönteni kellett a 2019. évi közbeszerzési tervről. A jelenlegi
adatok alapján azonban a képviselő-testület 2019. évben nem tervezi olyan építési beruházás,
építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, árubeszerzés megvalósítását, mely a
törvények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását vonná maga után.

• Elfogadta Vértesszőlős Község Önkormányzatának a 2019-2023. közötti időszakra szóló Helyi
		 Esélyegyenlőségi Programját. A HEP az önkormányzat honlapján megtekinthető.
•
		
			
			
			
			
			
			
			
•
		
		
		

Elfogadta a civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolókat, valamint döntött a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról, az alábbiak szerint:
a) a Vértesszőlősi Sport Egyesület részére 2.750.000 Ft,
b) az Aszúszemek Néptánc Egyesület részére 400.000 Ft,
c) a PÁTRIA Faluközösségi Egyesület részére 400.000 Ft,
d) a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete részére 100.000 Ft,
e) a Nagykacsás Horgász Baráti Kör 250.000 Ft,
f) a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület részére 260.000 Ft,
g) a Református Egyház részére 200.000 Ft támogatást nyújt.
Elfogadta az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról szóló éves beszámolókat.
(Központi jogszabály rendelkezése alapján az Önkormányzatnak 5 éves energiamegtakarítási
intézkedési tervet kellett készítenie 2017. évben a hivatal, óvoda-bölcsőde, egészségház, közösségi
ház és sportcsarnok vonatkozásában, melyek megvalósításáról évente be kell számolni.)

•
		
		
		
		

A 2019. szeptemberi községi búcsú megrendezése céljából megállapodást köt a „Sipos
Vidámpark”-ot üzemeltető vállalkozóval. A képviselő-testület a területet kedvezményes áron
biztosítja a vállalkozó részére, melynek feltétele, hogy a közönség részére – a menetidő
csökkentése nélkül – minden mutatványos eszköz használati díjából a többi településen
általánosan megállapított díjhoz képest 50% kedvezményt biztosít.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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MEGHÍVÓ
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 11-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Baromállás-dűlői lakosoknak.
Helyszín: Bányász Művelődési Ház
(2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.)
Napirend:
1.) Baromállás-dűlőt érintő üzemeltetési kérdések
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a közmeghallgatásra tisztelettel meghív minden érdeklődőt.
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1848–49-es Forradalom és Szabadságharc
171. évfordulója az összefogás jegyében

Ünnepi délután
A Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
tagjaként azt látom, hogy
évről évre egyre többen
csatlakoznak ahhoz az
1848-49-es ünnepi megemlékezéshez, amely egykor
kicsiny közösségünk kezdeményezésére jött létre a
településen.
Nagyon nagy örömmel tölt
el, hogy azóta csatlakozott
a Pátria Faluközösségi Egyesület is a Fieba József Emlékmű felállításával, sőt mi több
felvállalta, hogy az ünneplés
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varázsa láthatóvá váljon a
huszárok meghívása, és a
Tájháznál megvalósuló kézműves foglalkozások, színes
programok által. Idén pedig
már több közösség együttes
összefogásával jött létre a
március 15-én megtartott ünnepség, amelynek kicsik és
nagyok is részesei lehettek.
Jó volt látni, hogy a reformátusok mellett, a Pátria
Faluközösségi
Egyesület
tagjai, a Férfi Dalkör énekesei, az általános iskola
diákjai is önzetlen szeretettel járultak hozzá az igazán
színvonalasan kivitelezett, kora délutáni
műsorhoz. A Rákóczi fanfár trombitán,
a Nemzeti dal 4. osztályos gyermekek
hangján szólalt meg. A Kossuth nótákat
erős férfihangok énekelték citera és klarinét kíséret mellett. Juvancic Ármin vértesszőlősi és Novotni László tatai diák
csodálatos szavalatai pedig még inkább
segítettek abban, hogy el tudjunk mélyülni az őseink és költőink által közvetített
eszmékben. A református lelkész (Papp
László tiszteletes) gondolatai az Isten,
haza, szeretet valósággal telt szavai köré
épültek. Míg Török Csaba (Pátria Faluközösségi Egyesület vezetője) elgondolásai
azt a hazaszeretet iránti elköteleződést
adták vissza, amit hősi katonáink és a
szabadságharcban résztvevők átéltek és
megtapasztaltak.
Ebben az évben sokkal több koszorút
tettek le az emlékoszlop és a Fieba József emlékmű köré is. Az önkormányzat
képviselői, az intézmények vezetői mellett
civilszervezetek, és egyesületi tagok is főt
hajtottak hőseink emlékére. Valóban úgy
éreztem, hogy emberbaráti szeretettel emlékezett meg mindenki az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcról.
A Vértes Egyesület hagyományőrző
huszárjai Vértesszőlős Község Önkormányzatának támogatásával érkeztek
községünkbe, akik díszsorfallal és dísz-

lövéssel tisztelegtek ünneplésünk során,
majd egy frappáns átvezetéssel lóra pattantak, és egy lovas katonai bemutatót
tartottak. A csatajelenet végén, lóháton
és gyalogszerrel átkísérték az ünneplőket
a Tájházhoz, ahol rengeteg huszáros, és
1848-49-es Forradalom és Szabadságharccal kapcsolatos program és kalács,
hájas, perec, kakaó várt mindenkit. A Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai saját
készítésű gyerekjátékokkal kedveskedtek a legkisebbek számára, a Samufalvi
Óvoda pedagógusai pedig segítettek
egy-egy játék állomás koordinálásában.
Sok-sok segítő közreműködött a programon résztvevők kínálásában, de ezen
kívül még volt segítség a konyhában és a
játéktéren is. A játékos ünneplés végén
vetélkedő volt, természetesen 1848-49es témakörben. A győztes családok belépőt és ingyenes utazást nyertek a Sárvári
Huszármúzeumba.
S bár az esemény vége felé elkezdett
szemerkélni az eső, amely végül elmosta
a fáklyás felvonulást és közös éneklést,
mégis azt gondolom, hogy egy remek délutánt tudhatunk magunk mögött, hiszen
az egyik legértékesebb ajándékot adtuk
egymásnak: a közösség összefogásának
erejét, amely szeretettel valósult meg 2019.
március 15-én Vértesszőlősön.
Bujdosné Pap Éva
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Óvodai beíratás
Vértesszőlős Község Önkormányzata az
általa fenntartott óvodában a beiratkozás
időpontját a 2019/2020-as nevelési évben
az alábbiak szerint határozza meg:
Időpontja:
2019. április 24–25. 8.00–17.00 óráig
Helyszíne: Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde (Vértesszőlős, Múzeum utca
32/A) – Vezetői iroda. Az óvoda felvételi
körzete: Komárom-Esztergom megye, de
elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe. Elsősorban a településen
lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint
a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén
más településről is vehető fel gyermek.
A beíratással kapcsolatos fontos
tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét
a hirdetményben meghatározott
időpontban!
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019.
augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától
(2019. szeptember 1-jétől) legalább napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni! A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. • Amen�nyiben az óvodai nevelésre kötelezett
gyermek óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt. • Azoknak a
gyerekeknek a beiratkozását is várjuk, akik
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2019. szeptember 1. és 2020. augusztus
31. között betöltik a harmadik életévüket és
az óvodai nevelésben részt kívánnak venni.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
felvételét is biztosítja. • Az óvoda szlovák
nemzetiségi nevelést is folytató kétnyelvű
óvoda, amely mindkét nyelv fejlesztését
szolgálja.
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznevelési tv.
37. § – 38. §- a az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határo-

Az óvodáztatási kötelezettség nem
teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik
az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be
kell mutatni:
A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy
személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a
gyermek TAJ kártyáját és a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető
dönt, melyről 2019. május 15-ig értesíti a
szülőt. Az alapító okiratban foglaltak szerint: • Az óvoda az integráltan nevelhető

zati formában közli a szülővel. Az óvoda
döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül a gyermek érdekében
eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést az óvodai felvétellel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics Erika intézményvezető asszony ad.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Óvodai hírek
„– Hóvirágom, virágom,
mi újság a világon?
– Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.
– Ó, be szép ez virágom!”
(Donászy Magda: Hóvirág)
Március a Gergely-naptárban az év harmadik, a tavasz első hónapja. Nevét Marsról,
a háború római istenéről kapta. A népi kalendárium Böjt máshavának (vagy Böjtmás
havának) nevezi. Ilyenkor már mindenki reménykedik abban, hogy hamarosan beköszönt a tavaszi időjárás, az idő melegebbre
fordul, a természet ébredésnek indul a téli
pihenő után. Ennek a varázslatnak minden évben tanúi lehetünk, amit igyekszünk
gyermekeinkkel megláttatni, érzékelhetővé, megfoghatóvá, és megtapasztalhatóvá
tenni. Az, aminek egy kisgyermek a részese lehet, sokkal közelebb jön hozzá, ta-

…folytatás a következő oldalon.
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pasztalatként épül be, és élménnyé alakul
életében. A közös, jó hangulatú, családias
kirándulásokat nagyon szeretik ovisaink.
Az ébredező kis hajtások vizsgálata, a már
felbukkanó apró bogarak, lepkék, valamint
a kiskertek szépítését végző gondos kezek látványa hozza közelebb egymáshoz a
bennünket körülvevő természetet, és gyermeki lelkivilágot. A frissen szántott határ
végtelennek tűnik a gyermekek számára,
valóságos szemtorna az óvodás korosztály
számára.
Az egészség héten a vitaminoké, a helyes táplálkozásé, a mozgásé volt a főszerep. A gyerekekkel közösen vontunk párhuzamot a tudatos táplálkozás, az egészség,
és egészségmegőrzés között. Rengeteg
zöldséget, gyümölcsöt kóstolgattunk, ízleltünk, még bekötött szemmel is. A szabadtéri edzőpark gépeit is kipróbáltuk.

A gyermeki találékonyságnak határa nincs!
– lógtak, függeszkedtek, ugráltak, másztak, és erősítettek. Egymásból merítettek
bátorságot, egy-egy vakmerő mozdulat elvégzéséhez.

„Eljött már, itt van március közepe,
a magyar lobogót mindenki lengesse.
Lendüljön magasra zászlóval a kar,
kiáltsa mindenki: éljen a magyar!”
Március 15-e Nemzeti ünnep. Ekkor ünnepli a magyar nép az 1848-49-es forradalom, és szabadságharc évfordulóját. Nincs
és talán soha nem is volt a világon olyan
népcsoport, amelynek ne lenne, ne lett
volna valamilyen jelképe, ami a közösségük együvé tartozását fejezi ki. Egyik ilyen
széles körben elterjedt jelkép a zászló. A
piros-fehér-zöld színhármas először 1848ban vált az ország hivatalos jelképévé, a
forradalom egyik jelentős eredményeképpen. A trikolor (azaz a háromszínű zászló)
a francia forradalom óta vált használatossá, így a magyar zászló is háromszínű lett:
a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a
zöld pedig a reményt jelképezi. Az ünnep
hangulatát közös díszítéssel alapoztuk
meg óvodásaink számára. Igyekeztünk
számukra minél több oldalról megmutatni,
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megfoghatóvá tenni múltunkat. Drámajátékok kezdeményezésével játszottuk el a
huszárok toborzását, hadba vonulását, és
győzedelmes hazatértét. Könyvek, és laptop képernyő elé kuckózva nézegettünk
korabeli képeket a huszárokról. Hallgattunk toborzó zenéket, majd a papírlovaik
hátán, fakardjaikat lengető kiskatonáinkat
búcsúztattuk lánykáinkkal. Benépesült a
kartonból készült vár is műanyag katonákkal.Nagycsoportosaink meghívást kaptak a Közösségi házba, ahol az iskolások
megemlékező műsorát tekinthették meg.
Köszönjük a meghívást, az intézmények
együttműködését!
Rohonczi Beáta
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

FELHÍVÁS
A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános
iskolákba történő beíratásra
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános
iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító
igazolványát
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát) és TAJ kártyát
 a gyermek óvodai szakvéleményét és amennyiben rendelkezésre
áll, a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvéleményt,
 a nyilatkozatot a törvényes képviseletről valamint a szülő(k)
személyazonosító igazolványát.
A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus
úton, előzetesen benyújtani a jelentkezést, melynek eredményeképpen jelentősen csökken az
ügyintézés ideje. A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos
okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása. Az
intézmények honlapján, egyéb webes felületén található az elektronikus jelentkezéssel
kapcsolatos tájékoztatás.
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója
részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.
A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes
Járási Hivatal felé kell jelezni.

Vereckei Judit
tankerületi igazgató
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Hogy jön össze a Mátyás emlékév és a mamutok?
Igaz, távoli a képzettársítás, de
képzeljük csak el, hogy másodikos
gyerekek vagyunk, és Budapestre
kirándulunk az osztály szülői munkaközösségének
támogatásából,
melyet a falukarácsonyon üzemeltetett Angyalcuki bevételéből szerveztek tanító nénijeik.
Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy
rájöjjünk, a gyermeki fejekben bizony
nem okoz problémát az időintervallumok pillanatok alatt történő átlépése.
Ha a délelőttöt a Természettudományi
Múzeumban töltjük, és múzeumpedagógiai foglakozáson tanulmányozzuk
a jégkorszak állatainak életét, majd
megtekintjük a kiállításban az ásványokat,
Noé bárkáját, Samu viaszszobrát – aki természetesen a mi falunkból került a múzeumba – és még rengeteg érdekes dolgot,
akkor a délutánba simán belefér a Budai
Vár bebarangolása. Sűrűn emlegetjük az
Igazságos Mátyás hőstetteit, aki természe-

tesen ilyen csodálatos palotában lakott,
felmászunk a Halászbástyára és még a
Mátyás templomot is megcsodáljuk a verőfényes februári napon. És hogy a címben
feltett kérdésre is választ kapjunk: hát régen volt mind a kettő…
Iványi Beáta

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén
is papírgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi időpontokban:

Papírgyűjtés: április 8-án, hétfőn 14–17 óra között, helyszíne: Tűzoltószertár
Elektronikai hulladék gyűjtése: április 15–16. (hétfő, kedd)
Ezeken a napokon a Templom utca 35. szám alatti üres telekre (az iskolától a főút felé a 3.
telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket (legkésőbb 16-án estig). A hulladékot háztól/címről nem áll módunkban elszállítani!
Kérjük, hogy kizárólag elektronikai hulladékot helyezzenek ki! A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így veszik át. Az elszállításról
az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.
Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: iskolavezetés
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A nagy nap
Ebben az évben március 14-én került sor az 1848-as ünnepi megemlékezésre.

Interaktív baleset-megelőző foglalkozást
tartottak a vértesszőlősi iskolásoknak
Baleset-megelőző előadáson
vehettek részt a vértesszőlősi
általános iskola második osztályos diákjai hétfőn délután.
A fiataloknak Benke Máté, a
MÁV Zrt. humánpolitikai szakértője,
közlekedésmérnöke
beszélt a közlekedésben való
biztonságos részvételről, különösen a vasútra vonatkozó
szabályokról.
– Sok olyan dolog van, amit
a gyerekeknek még másképp
kell vagy lehet csinálni, de az
önálló közlekedés nem tartozik ezek közé:
ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindannyiunkra – hangsúlyozta Benke Máté.
A foglalkozáson részt vevők játékos
formában ismerkedhettek meg és sajátíthatták el a helyes közlekedési magatartásformákat. Tanulmányozhatták a vasúti
fényjelző működését, felpróbálhatták a
vasúti egyenruhát, használhatták a jelzőtárcsát, valamint azt is megtudhatták, a
vonat nemcsak gyors közlekedési eszköz,
hanem a legkevésbé környezetszennyező
is egyben. A program különös figyelmet
fordított a fülhallgatóval való közlekedés
veszélyeire, hiszen egyre szaporodnak

Az előkészületek hosszadalmasnak bizonyultak, de megérte a sok fáradozás. A próbák eleinte a teremben, később a tornaszobában, és a Közösségi Házban zajlottak.
Az előadás előtt birtokba vettük a színpadot.
Mire szétgördült a függöny, a torkunkban
dobogott a szívünk. Petőfi Sándor Feltámadott a tenger című megzenésített művére
táncoltunk és szavaltunk a 171 évvel ezelőtti
eseményekről. Mindenesetre kitettünk ma14

gunkért. A nyolcadik osztályosok szereplése is színesítette a műsort. A visszajelzések
szerint különleges volt az előadásunk. Mindenkit megdicsértek és jutalmat kaptunk.
A negyedik osztály nevében köszönjük felkészítő tanárunknak, és egyben osztályfőnökünknek, Szalczinger Józsefné Gyöngyi
néninek és angoltanárunknak, Edó néninek
a sok-sok segítséget.
Bujdos Péter 4. osztályos tanuló

azok a balesetek, ahol az egyes érzékszerveink önkéntes kiiktatása miatt következik
be baleset.
A vértesszőlősi általános iskola igazgatónője, Paxy Éva lapunknak elmondta, sajnos
sokszor hallottak az elmúlt időszakban a
környéken történt vasúti balesetekről. Úgy
vélte, mindennél fontosabb, hogy diákjaiknál minél kisebb korban tudatosuljon, milyen szabályokat kell betartaniuk biztonságuk érdekében.
– Nem csupán a vasúti közlekedésről
hallanak a tanulóink az iskolában – hangoztatta az igazgatónő. – Vértesszőlős forgalmas hely, rengeteg az autó. A kollégáim
igyekeznek az osztályfőnöki
órákon vagy a projektheteink
alkalmával felhívni a figyelmet
arra, milyen fontos, hogy mindenki betartsa a közlekedési
szabályokat.
A hozzánk járó gyerekek
nyitottak az interaktív, balesetmegelőző
foglalkozásokra,
mint a hétfői volt, így boldogan
mondunk igent minden ilyen lehetőségre.
Forrás:
kemma.hu/Körtvélyfáy Dina (24 Óra)
Fotó: Zantleitner Ingrid (24 Óra)
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Március 22-től új helyen várja látogatóit
a Községi könyvtár

Március 22-én, pénteken ünnepélyes
keretek között nyitotta meg az új Községi Könyvtárat Nagy Csaba polgármester. A megnyitó ünnepségen köszöntőt
mondott Bencsik János országgyűlési
képviselő, és Mikolasek Zsófia, a József
Attila Megyei Könyvtár igazgatója is.
Az új könyvtár a régi óvoda épületében
került kialakításra. A belső terek felújításon estek át, és teljesen új bútorok kerültek beépítésre. Külön teremben kapott
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elhelyezést a felnőtt könyvtár, és otthonos
játékos szobába költözött a gyermekrészleg. Barátságos olvasószoba is várja a
könyvtár látogatóit. Itt 4 új asztali számítógép, beépített projektor is segíti a programok lebonyolítását. Kibővített folyóirat
állomány, és ingyenes wifi is az olvasók
rendelkezésére áll. Mód nyílik író-olvasó
találkozók megszervezésére és filmklub
elindítására is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, az új könyvtárban.
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„Múlt és jelen”
A Közösség Házban április 14-én vasárnap 9-12-ig
Húsvéti Kézműves foglalkozás lesz gyerekeknek.

NŐNAP AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
A Nemzetközi Nőnap a férfiak nők iránti tiszteletét és megbecsülését hivatott kifejezni. Ezt a napot a világon 1917. óta, Magyarországon 1948. óta minden év március
8-án ünnepeljük. Jelentőségét mi sem fejezi ki jobban, mint hogy az ENSZ is a világnapok között tartja nyilván.

A Tatabánya-Bánhida Magyarországi
Szlovákok Kulturális Intézete meghívására „Múlt és jelen” címmel kiállításon vettünk részt a Nyitra Megye
Önkormányzata által szervezett rendezvényen, ahol Jókai Mária „Szálszámozásos kézimunkák Zoboralján”
című könyve került átadásra, valamint
megtekinthettük a helyi, zoboralji
csipkeverők munkáit, és a zoboralji
népviseletet bemutató fotókiállítást.
A Magyar Csipkekészítők Egyesületének
Bánhidai Kézműves csoportja is kiállította
munkáit, valamint ismerkedhettünk a csipkeverés fortélyaival. Mi sem mentünk üres
kézzel. Bemutattunk több helyi, régi viseletet, kézzel hímzett és horgolt ruhaneműket, melyek nagy érdeklődést és sikert
arattak. Elismerés volt számunkra, hogy
megőriztük, és becsben tartjuk nagyanyáink ma már pótolhatatlan munkáit. Egy kis
kézműves foglalkozással zárult a rendezvény. Ki csipkét vert, ki horgolt, ki varrta
a tatabányai foltvarrók által előkészített
darabokat. Jó hangulatú rendezvényen
vehettünk részt.			
K.M.

A Nemzetközi Nőnap az egyszerű, de
mégis történelmet alakító nők napja, ami
a gyengébbik nem évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak és vívnak
napjainkban is. Ezen tevékenységéért az
elmúlt években nemzetközi jelölés alapján számos nő kapott például Béke Nobel
díjat is. Vértesszőlősön, az idősek klubjában a férfiak „megünnepelendő” jeles és
nevezetes napok között tartják számon
a Nemzetközi Nőnapot, ezért verssel,
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virággal és finom süteménnyel készültek köszönteni a hölgyeket. A közösség
hölgy tagjai nevében köszönjük szépen
Szabó Jani bácsinak, Muk Pista bácsinak, Zigó Lászlónak, Kovács Lajosnak
az igyekezetet, a szívhez szóló elismerő
szavakat, verseket és hogy színesebbé,
vidámabbá teszik mindennapjainkat. Továbbra is várunk minden időskorú nyugdíjast, aki szabadidejét szívesen töltené
el ebben a közösségben.
Klub dolgozói
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Farsang az idősek klubjában

Február 28-án a Vértesszőlősi Segítő
Szolgálat szervezésében, a tatabányai
Mentálhigiénés klub, a Környei Segítő
Szolgálat klubtagjai és dolgozói farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet
a Közösségi Házban.
Már a kora reggeli órákban kezdetét vette a farsangi fánkok előkészítése majd
sütése, az asztalok és a terem elrendezése. A jelenlévő vendégek, klubtagok
és dolgozók közül többen beöltöztek
valamilyen ötletes jelmezbe, vidám jelenetet adtak elő, verseltek, énekeltek ami
megalapozta a további jó hangulatot.
A műsort követően a táncé és mulatságé lett a főszerep, melyhez Bús Péter
szolgáltatta a remek zenét a bálozóknak.
Hasonlóan az előző évekhez, nagyon jó
hangulatban telt az a néhány óra, melyet
20

közösen töltöttünk el. A Hírmondó hasábjain is szeretnénk köszönteni Ocskai
Józsefnét, aki pontosan ezen a napon
ünnepelte 87. születésnapját. Kívánunk
a közösség nevében további jó egészséget és hosszú, vidám életet! Köszönet
Huzl Jánosnénak a fánksütésben nyújtott
segítségért; örömünkre szolgált, hogy
idén is velünk farsangolt. Köszönet Kozár
Józsefnének, Kutenics Miklósnénak, Muk
Pista bácsinak, Zigó Lászlónak a felajánlott italokért. Köszönet klubtagjainknak
akik szereplésükkel színesebbé tették
műsorunkat; Skrován Lillának pedig a vidám pillanatok megörökítéséért. Végül,
de nem utolsó sorban köszönet kollégáimnak a szervezett munkáért és minden
résztvevőnek a jó hangulatért.
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Hírek, események az
Aszúszemek Néptánc Egyesület életéből
Téltemető

Néptánc Egyesületünk célul tűzte ki a
régi népszokások újraélesztését, a hagyományok ápolását. A célkitűzés kapcsán került sor március 5-én Télbúcsúztató programunk megszervezésére.

A kiszebáb elégetése után, a hamvadó tűz
körül közös énekléssel és tánccal örvendtünk a tél végének, az egyre hosszabb és
melegebb napoknak, a tavasz érkezésének.
A tájháznál történt események után néptáncosaink „FARSANG FARKA” táncházba
invitálták a közönséget. A Közösségi Házba visszaérkező csoportot finom fánkkal,
zsíros kenyérrel és üdítőkkel vártuk. A vendéglátáshoz támogatást kaptunk a Vértes�szőlősi Szlovák Önkormányzattól, amelyet
ezúton is köszönünk. A táncház kezdetén
a legapróbbakkal játszottunk, aztán az iskolás korosztállyal, majd a legkitartóbbakkal és a vendégeinkként érkezett Bányász
Öregtáncosokkal közös tánccal és baráti
beszélgetéssel zártuk a napot. A jó hangulatú táncházat Gábor Klára, a tánccsoport művészeti vezetője tartotta. Örömmel
tapasztaltuk, hogy évről – évre nagyobb a
rendezvényünk látogatottsága. Reméljük,
jövőre Önt is vendégeink között köszönthetjük!

Vidám, családi délutánra hívtuk a község
apraját-nagyját. A Közösségi Háznál gyülekeztünk, innét télűző, jelmezes felvonulással vonultunk végig a Templom utcán át a
Tájházig. Menetünk hangos volt a kereplők,
Sámándobok hangjától. A gyerekek segítségével farsangi versikéket, mondókákat
kiabáltunk a tél elrettentésére, a tavasz köszöntésére.
A Tájház közben felállított kiszebáb mellett néptáncosaink humoros, jelmezes esküvői jelenetet adtak elő. A lánynak öltözött
fiúk, és a fiúnak öltözött lányok megnevették a szép számban megjelent nézőközönséget. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden
bútól, ezért a felállított kiszebáb mellé sokan elhelyezték gondűző céduláikat, illetve
a kisiskolások az általuk készített kisebb
kiszebábokat.
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Udvardi fellépés
Községünk testvértelepülésére, Udvardra kaptunk meghívót március 2-ára.

Gyűjtés a vértesszőlősi betlehemért!
Felismerve a folyamatosan jelentkező
igényt, a Pátria Faluközösségi Egyesület
képviseletében évek óta próbálom elérni
a megfelelő fórumokon egy alkotótábor
létrehozását a községi betlehem megalkotására.
Az idei évben vezetőségünk elé tártam a
továbbra is fennálló problémát és úgy döntöttünk, hogy összefogjuk a gyűjtést, megszervezzük, majd el is végezzük az építést.
Elképzelésünket több fórumon (egyesületi
közgyűlés, nyugdíjas klub összejövetel)
vázoltam, s örömmel tapasztaltam, hogy
hamarosan támogatás iránti érdeklődésről
kaptam hírt. Az egyesület az önkormányzattól pályázaton nyert 300.000 Ft támogatással indítja meg a projektet, amit további
– különböző jellegű felajánlásaink bővítnek
tovább. Ezen összeg a szétszerelhető fogadóépület mellett a főbb figurák öltöztetett bábukkal történő megjelenítéséhez
elegendő. Biztosan van, aki ennél komolyabban gondolkodik, ezért lehetőséget
szeretnénk biztosítani arra, hogy a falu –

adományok formájában – gazdagíthassa
betlehemünket.
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt. Vértesszőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát hozott létre, melyet
a gyűjtés céljából a lakóság részére megnyitunk. Az adományokat 2019. július 15-ig
fogadjuk, hogy ezt követően felmérhessük:
milyen jellegű betlehemet tudunk megvalósítani a templom előtti területen. Az anyagi
lehetőségekből megvalósulható betlehem
tervezetét igyekszünk már a mesterkezek
kiállításra a közvélemény elé bocsájtani.
Az adományokat a következő
számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Kiutazásunkat a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezte és fizette.
Támogatásukat ezúton is köszönjük! Az eseményt megnyitó kulturális programban szerepelt csapatunk. A fiúk kanásztáncot, a lányok üveges táncot adtak elő elsőként. Másodikként bukovinai táncunkat mutattuk be, melyet az őszi szüreti felvonulás alkalmából már
láthatott falunk közönsége is. Fellépésünket követően szíves vendéglátásban volt részünk.
A finom vacsora elfogyasztása után bekapcsolódtunk a mulatozásba. Együtt táncoltunk
a helyiekkel, megmozgatva a fiatalos, jókedvű udvardiakat. Köszönjük a meghívást és a
szeretetteljes vendéglátást!

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások
és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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A Pátria Faluközösségi Egyesület évek óta gyűjti az adó 1 százalékát,
melyet mindig a falu közösségének juttatott vissza adomány formájában.
A tavalyi évben beérkezett felajánlásokból a Tájházat támogattuk,
idén az általános iskola udvarának felújításához járulunk hozzá!
Köszönjük, hogy korábban is támogatta egyesületünket!
Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát
részünkre! A felajánlásokat legjobb tudásunk szerint
a felmerülő közösségi igényekre fogjuk fordítani!

Adószámunk: 19144067-1-11
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Folytatódik az M1-es autópálya felújítása
Tatabánya térségében
Az M1-es autópályán idén a tervek szerint 43 kilométernyi szakaszon indulhatnak el felújítási munkák. Az idei évre
tervezett beavatkozások első ütemeként
az 54-es és a 61-es kilométerszelvények
között, Tatabánya térségében zajlanak
majd munkálatok. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítását 2019. március 18-21.
között építik ki a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. bicskei mérnökségének szakemberei. A beruházás ezen üteme várhatóan
2019. június végéig tart majd.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2018-ban összesen 14,5 kilométeren
újult meg az M1-es autópálya. Ezek a munkálatok idén is folytatódnak, ugyanis a Kormány támogatásával, hazai költségvetési
forrásból, több mint bruttó 2 milliárd forintból
újul meg az M1-es autópálya Hegyeshalom
felé vezető oldala az 54-es és 61-es kilométerszelvények, vagyis a Harkályos pihenő és
a Tatabánya-Újváros csomópont között.
A munkálatok idén is sávelhúzás mellett valósulnak meg, úgy, hogy mindkét
irányban 2-2 forgalmi sáv álljon a közlekedők rendelkezésére, vagyis az autópálya
áteresztő kapacitása megmaradjon. Az
ideiglenes forgalmi rendet a március 15-ei
hosszú hétvégét követően, 2019. március
18-21., vagyis hétfő és csütörtök között
építik ki. Ezt követően 2019. május 17-ig
a kivitelezési munkák a Hegyeshalom felé
vezető oldalon a külső és a leállósávon
zajlanak. Majd 2019. május 17-20. között ismét átépítik a terelést, hogy a belső sávon
folytatódhassanak a munkálatok, a tervek
szerint 2019. június 27-ig.
A külső és a leálló sávon végzett munkák
ideje alatt a Hegyeshalom felé vezető olda-

lon az 58-as kilométerszelvénynél található
Turul pihenőhely zárva lesz. Időszakosan,
várhatóan 2019. március 21-31. között, a
tatabánya-óvárosi, míg 2019. május 7-17.
között a tatabánya-újvárosi csomópontot
is lezárják.
A felújítás alatt úgynevezett 2+1+1 sávos terelést építenek ki a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. bicskei mérnökségének
szakemberei az 54-es és a 61-es kilométerszelvények közötti üzemi átjárókban. A
Budapest felé vezető oldalon 2 sávon, a
leálló és külső sávokon haladhat a forgalom, a Hegyeshalom felé vezető irányban a
személygépkocsi forgalmat pedig átterelik
a főváros felé vezető pálya belső sávjára, a
tehergépjármű forgalom pedig a Hegyeshalom felé vezető pályaoldalon a munkák
ütemezésének megfelelően a belső vagy a
külső sávon haladhat.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a
közlekedőket az úton dolgozók és a többi
járművezető biztonsága érdekében, hogy
a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák
be! Tekintettel arra, hogy a munkálatok
idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak
ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk
az aktuális forgalmi helyzetről a www.
utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is
használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek a
munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik, a felújítási munkákat az ő érdekükben végzik.
További információk:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

2019. április 2-án kedden nyit
a Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi kiállítóhelye
A kiállítóhely nyitvatartása: április 1-jétől
augusztus 31-ig hétköznap: 10.00–15.00,
szombat–vasárnap: 10.00–18.00 óráig.
Szeptember 1-től 30-ig hétköznap: 10.00–
15.00, szombat–vasárnap: 10.00–17.00.
Október 1-től 31-ig hétköznap: 10.00–
15.00, szombat - vasárnap: 10.00–16.00.
SZÜNNAP: HÉTFŐ.
Információ kérhető: Zoltánfi Zsuzsanna
gondnok. Nyitvatartási idő alatt vezetékes
telefonon: 06-34/710-350, vagy mobilon
a: 06-20/3765-804 és a zoltanfizsuzsa@
gmail.com e-mail címen.

Szezonális nyitvatartás:
április 1-től október 31-ig

Szombat–vasárnap április 1-től augusztus
végéig 14.00–18.00-ig, szeptember 1–30ig 14.00–17.00-ig, október 1–31-ig 14.00–
16.00-ig. Csoportoknak hét közben előzetes
egyeztetéssel: Németh Ferenc kulturális
szervező. Telefon: 06 30 578-5116. E-mail:
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Köszönet – a régi óvoda épületéből kialakított könyvtárban megjelent –
összes véradónak, akik szabadidejüket áldozták fel és önzetlen
segítségüket nyújtották beteg embertársaik számára!
Ispán Mónika, a helyi Vöröskereszt Szervezet titkára

A Vértesszőlős Szőlőhegyi
Közösségi Egyesület
köszönetet mond az adózó
állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként
a 2018. évben 111.733 forintot
utalt az Adóhatóság.

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY A VÉRTESSZŐLŐSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok
felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2018. évben 469 608 forintot utalt az
Adóhatóság.

Kérjük, hogy az idei évben is
ajánlják fel adójuk
1 százalékát részünkre!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2018. évi
adójuk 1 százalékát ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a
hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli
tevékenységét fejlődésük érdekében!

Adószám:

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA:

19147606-1-11

18616576-1-11

Biczó Sándor
egyesületi elnök
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Tájház nyitvatartása
2016. április 1-jétől

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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SZERETET, ÉLMÉNY, BIZTONSÁG!

KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET VÉRTESSZŐLŐS
VALUSEK U. 77.
NYÁRI TÁBORAINK TEMATIKÁJA:
1. HÉT június 17-21: A NAGY HO-HORGÁSZ
2. HÉT június 24-28: INDIÁNOK
3. HÉT július 1-5: WESTERN FALU
4. HÉT július 8-12: HONFOGLALÁS
5. HÉT július 15-19: KIRÁLYLÁNYOK, LOVAGOK
6. HÉT július 22-26: CIRKUSZ
7. HÉT július 29-augusztus 2: MESEHŐSÖK
8. HÉT augusztus 5-9: SZTÁRBAN SZTÁR!
MENNYIBE KERÜL?
-

- Egy hét: 25.000 Ft
Havi (4 hetes) bérlet: 75.000 Ft
Nyári (8 hetes) bérlet: 125.000 Ft

Az árak éttermi étkezést IS tartalmaznak!

TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 20%

Kapcsolatfelvétel:
70/237-7733
Facebook: Kisködmön Gyermeksziget

VÉRTESSZŐLŐSI LAKOSOKNAK 10 % SZÜLETÉSNAPI
KEDVEZMÉNY, A HIRDETÉS BEMUTATÁSÁVAL!
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