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Vértesszőlős, a helyi, valamint
Baj, Kocs, Neszmély, Udvard,
és Gyimesbükk települések
csapatainak részvételével!

2019. január Ó26R.A
szombat 6.00

Kulturális programjaink a sportcsarnokban és a csarnok melletti rendezvénysátorban zajlanak
majd a nap folyamán. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a perzselés, bontás, feldolgozás
munkafázisaiba.

A helyszínen kóstolójegy (400 Ft) vásárolható,
a frissen készült toros finomságok megízlelésére.
Az esti bál kezdete 18.00 óra. A jegyeket a Közösségi Házban és a Községi Könyvtárban
csak elővételben árusítjuk. A belépőjegy ára 2000 Ft. A helyszínen nincs lehetőség jegy
vásárlására. A jegy tartalmazza a bálon felszolgált vacsora árát is!

Vendégelőadó humorista:
Gaál Dániel a Dumaszínházból
Zenekar: Mondschein Kapelle
Részletes időpontokról későbbi felhívásainkban tájékozódhatnak, valamint a
Vértesszőlős kultúr könyvtár tájház facebook oldalon, és a Közösségi Házban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Előzetes tájékoztató

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE
Vértesszőlős község településképi
rendeletének készítésével
kapcsolatos előzetes tájékoztatásra lakossági fórum keretében

hagyományt őrző építészeti arculatának és
szerkezetének – az építészeti, táji érték és az
örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.
A településképi rendelet állapítja meg

2019. január 17-én
(csütörtökön) 17.00 órakor,
a Polgármesteri Hivatalban
(Vértesszőlős, Templom utca 57.)
kerül sor,

a) a helyi építészeti örökség területi és
egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését;
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság
alapján a településképi szempontból meghatározó területeket;
c) a településképi követelményeket.

melyre tisztelettel meghívom.

A településképi követelmény lehet

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megkezdte a község településképi rendeletének elkészítését.
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet a 2016. évi LXXIV.
törvény alapján kell elkészíteni, melynek
célja az építési beruházások támogatása,
egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása
társadalmi bevonás és konszenzus által,
olyan módon, hogy
– egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei;
– a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva;
– az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép
védelmének és alakításának eredményes
érvényesülését az építmények tervezése
és kivitelezése során.
A településkép védelme a település vagy
településrész jellegzetes, értékes, illetve
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a) területi építészeti;
b) egyedi építészeti és;
c) a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra
alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a
továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre
vonatkozó követelmény.
A vonatkozó jogszabályok alapján a településképi rendelet készítésekor a partnereket
előzetes tájékoztató keretében, majd az elkészült tervezet véleményezéséről munkaközi tájékoztató keretében kell tájékoztatni:
a) a Templom utcai önkormányzati hirdetőtáblán;
b) a www.vertesszolos.hu honlapon;
c) a Hírmondóban, vagy ha ezt a Hírmondó aktuális megjelenésének időpontja nem
teszi lehetővé, a 24 Órában közzétett hirdetmény útján és;
d) lakossági fórum keretén belül szóban.
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet /4/2017. (III.10.)/
alapján fenti eljárásban partnernek minősül:
a) a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes
személyek,

b) a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek;
c) azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek,
amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön található és tevékenységük a község
településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható;
d) a községben székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek;
e) a községben székhellyel rendelkező
vallási közösségek.

meghatározott partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy 2019. január 25-éig
írásban nyújthatják be a Polgármesteri
Hivatalban (Vértesszőlős, Templom u.
57.) vagy a polg.hivatal@vertesszolos.
hu e-mail címre.
A lakossági fórumon a rendelet tartalmi
elemeiről a képviselő-testület által megbízott önkormányzati főépítész, Földi Zoltán
nyújt tájékoztatást.

Vértesszőlős, 2018. december 21.

A településképi rendelet készítésével
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, előzetes véleményeket a fentiekben

Nagy Csaba
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK
FENNMARADÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
Tisztelt Lakosság!
A Magyar Közlöny 207., december 20-ai számában
kihirdették a 2018. évi CXXI. törvényt, melynek 28.
§-a módosította a vízgazdálkodásról szóló törvényt.
A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31. napjáig kérelmezi. A legalizálás szabályozásának
egyszerűsítését illetően további egyeztetések folynak 2019. év elején a jogalkotóval.
Amennyiben a végrehajtási jogszabályok megjelennek, a részletes szabályokról
tájékoztatni fogjuk az érintett lakosságot.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Falukarácsony
a környezettudatosság jegyében
Ebben az évben december
15-én rendeztük meg az iskola udvarán és termeiben
az év egyik legnagyobb községi rendezvényét. Hogy
minél kevesebb műanyaghulladékot hagyjunk magunk után, az eddigieknél
olcsóbban kínáltuk bögréinket, illetve otthonról hozottban is kiszolgáltuk vendégeinket.
Az időjárás igazi karácsonyi hangulatot
teremtett: egész nap esett a hó. Délelőtt
serénykedtek az önkormányzat és az iskola dolgozói, a Szülői Munkaközösség
és a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai, hogy 16 órakor minden rendben várja
a vendégeket, a falu lakóit. Sült a lángos,
a kolbász, a gesztenye, gőzölgött a forralt bor és a tea, főtt a virsli. A tantermek-

ben és az udvari standoknál gyerek és
felnőtt árusok kínálták portékáikat. Paxy
Éva igazgató köszöntője után az ovisok
és az iskolások izgatottan készültek fellépésükre, amit szüleik, hozzátartozóik tapsa kísért. Ezután a Garabonciás
Együttes lépett a színpadra, nagy sikert
aratva. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub hölgyekből álló kórusa és a Vértesszőlősi

Férfi Dalkör tagjai meghitt műsorukkal
örömet varázsoltak a szívekbe. Örömmel
állapítottuk meg, hogy ennyi vendég még
sosem tisztelte meg téli rendezvényünket. Reméljük, sikerült ráhangolódniuk
a családi ünnepre! Köszönjük az ös�szefogást, a segítséget azoknak, akik
tettek a rendezvény sikeréért: az iskola
összes dolgozója és Szülői Munkakö-

zössége, Bartal Lajosné, a Közösségi
Ház munkatársai, Kutenics Gáborné,
Magyar Józsefné, Pátria Faluközösségi Egyesület, Pintérné Bartal Ágnes,
a Polgármesteri Hivatal irodai dolgozói és karbantartó csapata, Talliánné
Skrován Ildikó, Vértesszőlős Önkormányzatának képviselői.
Szabó Mária

Folytatás a következő oldalon
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Óvodai hírek
„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!”
(magyar népköltés)

S mind ez kezdődött az első gyertyagyújtással (B. Judit óvónéni ötlete alapján) Az
intézmény apró lakói megtanulták az „Ég a
gyertya ég” c. adventi éneket, s az ünnepi
ruhába öltözött tornatermünkben minden
pénteken közös énekszó kíséretében sorban gyúltak ki az adventi koszorú gyertyái.

Mikor a Kedves Olvasó kezébe veszi e sorokat, már az új, 2019-es évet írjuk. Szeretettel köszöntöm Önöket az Új esztendőben
a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde dolgozói
nevében. Engedjék meg, hogy egy kicsit
visszatekintsek az elmúlt év utolsó hónapjára, mert azt bizony mérföldkőnek tekintvén, nagyon nagy várakozással éltük meg.
A régi, és az új találkozása (épület, a benne
élők „új” szövetsége, hagyományaink…)
megannyi kérdést vetett fel, s rótt megoldandó feladatot ránk. Örömmel adok hírt
mindenkinek: GYÖNYÖRŰ ADVENTET
élhettünk meg az intézmény új, impozáns
épületében.

Köszönhető ez, minden itt dolgozó kolléganőnknek, akik szabadidőt nem sajnálva az
est leple alatt varázsoltak „csodaországot”
az épület minden termébe. Akik naponta
újabb és újabb meglepetésekkel szolgáltak a gyermekek számára, hogy a várakozás izgalmas feszültségét fenntartva a karácsonyig vezessék őket.
6

Folytatás a következő oldalon
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A gyertyagyújtás egy-egy meglepetést
tartogatott a gyerekek számára. A Mikulás
érkezését (Köszönjük az évről-évre visszatérő mikulásunknak!). Az óvónénik mese
színházát (B. Judit, Erzsike, Ildikó óvónénik). Gábor bácsi citera muzsikáját, óvónénik bábjátékát (B. Judit, Szilvi, Zsani nénik).

A karácsony közös ünneplését vendégeinkkel, s az óvónénik kórusmuzsikájával (Dominika óvónéni irányításával) mind telve örömteli percekkel, meghitt pillanatokkal.

Azonban a gyertyagyújtások közt is eseménydús napok vártak ránk. Régi hagyományunk a Szülői szervezet által kezdeményezett jótékonysági MIKULÁS Parti.
Köszönjük a Szülői Szervezetnek, hogy ös�szefogta, s aktív szervezőmunkájuk eredményeként egy nagyon vidám, aprónak, és
nagynak egyaránt élvezetes délutánt varázsoltak az óvoda épületébe. Köszönjük a
támogatást, és azt a meglepetést, amit a
nevelőtestületi szobába varázsoltak.

A Luca napjához kötődő népszokás felelevenítése (Hugi óvónéni irányításával)
az óvoda kapuin is túljutott, hiszen a fehér lepelbe öltözött gyermekek a község
számos intézményébe ellátogattak jókívánságmondó rigmusaikkal „kotyolni”.
A katica csoportosok az idősek napközijébe látogattak el (régi hagyományunk) és
kedves karácsonyi műsorukkal köszöntötték a község idős lakóit. Ugyan csak ŐK
örvendeztették meg a Falukarácsonyra
összesereglő együtt ünnepelni vágyó falubélieket. (Köszönjük a katicásoknak!).
A Közösségi Ház már évek óta szervezi, a
Süti Ház karácsonyváró programsorozatát,
mikor is szorgos kezű falubéli asszonyok
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helyben sütött finomságai kerülnek a sütire mindig „éhes” gyermekbendőkbe. Ez
évben külön meglepetés volt számunkra,
hogy a Süti Ház a régi óvoda épületébe
költözött, s furcsa, de jó érzés volt a régi falak közé belépnünk (Köszönjük a lelkes sütőasszonyoknak, és a Közösségi Ház szervező csapatának a szíves vendéglátást!)
Karácsonyhoz közeledve a Pátria egyesület hagyományos Betlehemes játékához
Erika vezető-óvónénink irányításával kapcsolódtak be ékes hangú gyermekeink
mindannyiunk örömére.

Nem is tudom, hogy fért el ennyi varázslat Advent idején, de ez a MI HAGYOMÁNYUNK, és most magunk számára is bebizonyosodott, hogy az új körülmények
között, új elemekkel gazdagítva FOLYTATNI IS TUDJUK. Ebbéli hitünkben megerősödve kívánok kolléganőim nevében is
Boldog Új Esztendőt a Hírmondó minden
kedves olvasójának!

Zsidek Judit óvodapedagógus
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KARÁCSONY AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Aranyosi Ervin
Karácsonyi üzenet
A szívedbe érkezett egy karácsonyi üzenet,
ami talán lángra gyújtja a szeretet tüzedet.
Fentről, elment szeretteid néznek rád: – A csillagok.
A lelkedet megnyugtatják: – Vigyázok rád, itt vagyok!
Nyugodj hát meg, s hagyd, hogy szíved átjárja a szeretet,
engedd, hogy a könnycseppjeid fürösszék a lelkedet,
oly jó érzés, ha van kivel megosztanod mosolyod,
ha szeretni, kedveskedni, s beszélgetni van okod.
Díszítsd hát fel fenyőfádat, s vele együtt szívedet!
Engedd be most azt az érzést, ami eddig kint rekedt!
Bocsásd meg a többieknek mindazt, ami fájt nagyon,
sértődöttség bús madarát engedd ki az ablakon!
Öltsd magadra legszebb ruhád, és a legszebb mosolyod,
nem létezik annál szebb arc, mint amelyik mosolyog!
Melegíts át szép szavakkal, dicsérj, szóval simogass,
hagyd a látszat okosságot, inkább csak a szívre hass!
Ha elmúlik a karácsony, így folytasd a dolgodat,
így lehetsz majd szeretettebb, így lehetsz majd boldogabb!
Szíveden át üzenj másnak, érj el fáradt lelkeket!
Egész évben legyen vendég szívedben a szeretet!

Szeretettel kívánunk áldott karácsonyt, és
békés, boldog újesztendőt mindenkinek,
aki olvassa ezeket a sorokat. Lehetnek köztük, akiknek ez a karácsony egy a sok közül,
olyan, mint a többi. Nekik azt kívánom, találjanak rá az ünnep fényére, ne engedjék
ezeket az időket köznapivá lenni. Keressék
és találják meg, aminek igazán örülhetnek,
ami fontos és figyelemre méltó ezekben a
napokban – talán éppen az, hogy adhatunk
egymásnak valami jót. Karácsony szent ünnepére készülve azt kívánom, hogy legyünk
egymásnak jobb embertestvérei, akik nem
nehezítik és keserítik egymás életét, hanem
erőik szerint jó szándékkal javára vannak
egymásnak. Köszönet Vértesszőlős Kö10

zség Önkormányzatának és a Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezetének az egész
éveben nyújtott anyagi támogatásáért. Köszönet Dr. Kaizer László háziorvosnak és
asszisztenciájának az együttműködésért.
További köszönet illeti meg Kozár Józsefnét, Kutenics Miklósnét, Muk Istvánt és Zigó
Lászlót a rendezvényeinkhez nyújtott önzetlen támogatásért; a jótékonysági kézimunka szakkört az egész éves munkájukért.
Köszönjük a Samufalvi Óvodának és Bartal
Vilmosnénak hogy elfogadták meghívásunkat és szebbé tették az ünnepet! 2019-ben
is szeretettel várjuk Önöket a Vértesszőlősi
Segítő Szolgálat idősek klubjában!
Klub dolgozói
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NÉVNAPI KÖSZÖNTÉSEK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Karate hírek
December elején barátságos karateversenyt rendeztünk a vértesszőlősi sportcsarnokban, a tatabányai Kerecsen Dojo-val közösen. Az első edzés január 7-én lesz a
sportcsarnokban. Szeretettel várunk mindenkit!

„Egy nap, majdnem olyan mint a többi,
De az emlék már a holnap poharát tölti,
És a holnap most még csak álomvilág,
Ám a perc itt van, mosollyal nyit rád,
Hogy legyen erőd, legyen hited,
Amíg utadon terhedet viszed,
És tudj nevetni, játszani örömmel,
Hogy a holnap szeretni jöjjön el,
Napsugárral, esővel, szivárvánnyal,
A szívben tűzzel, a kertben száz virággal,
S hogy legyen aki szeret, ott van Veled,
Boldog névnapot kívánok Neked!”

Az idei évben utolsó alkalommal, ám nagy szeretettel köszönthettük névnapjuk alkalmából: Ocskai Józsefnét, Tomasik Bélánét, Muk Ferencnét, Lévai Miklósnét, Szabó Jánost
és Muk Istvánt. Közösségünk nevében kívánunk nagyon jó erőt, egészséget és hosszú,
boldog életet!
Klub dolgozói
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25 éves a mazsorett csoport
2018. november 24-én tartotta a VSE Mazsorett Szakosztálya fennállásának 25.
éves évfordulóját. 25 év eseményeit felsorolni is nehéz lenne, nemhogy bemutatni.
A rengeteg fellépést, versenyt és egyéb
rendezvényt már össze sem lehet számolni. Mennyi-mennyi munka, öröm, harc, türelem, remény, szenvedés, siker, csalódás,
élmény, kitartás, álom van az elmúlt negyed
évszázad mögött. Szinte már nem is nagyon
emlékszünk arra, hogyan is indult, milyen
volt az első próba, az első fellépés. Ezt igazán csak azok tudják elmesélni, akik akkor
a próbákra jártak, ők, akik izgatottan készültek a színpad mellett egy-egy fellépésen.
Az eltelt negyed évszázad felelevenítése a
kisfilmek mellett a régi koreográfiák bemutatásával történt. A jelenlegi tagok megmutatták, hogy ők már más stílusban, más
zenére is táncolnak. A születésnapi rendezvény végén közösen táncoltak az egykori és
a jelenlegi csapat tagjai. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben segítette a csapatot.
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MUHR AM SEE-I LÁTOGATÁS
November elején delegáció
járt a németországi testvértelepülésünkön, Muhr am
See-ben. A helyi Vértesszőlős-Muhr am See Baráti Kör
meghívását elfogadva részt
vettünk az évente megrendezésre kerülő Magyar Est-en.
A mazsorett csoport fellépése és a finom vacsora elfogyasztása után késő estig
beszélgettünk vendéglátóinkkal. A másnapi, rothenburgi kiránduláson szakavatott
vezetővel ismerhettük meg
a városka nevezetességeit
és ámultunk az egész évben
nyitva álló karácsonyi díszeket árusító bolt hangulatán.
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Közgyűlés februárban
A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör
Egyesület 2019. február 3-án
17.00 órától közgyűlést tart
a Vértesszőlősi Közösségi házban!
Cím: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.

Téma: • Alapszabály módosítása
• 2018-évi zárás • Zöldterület
rendezés • Társadalmi munka
• Tagdíjbefizetés • Stég fenntartás
• Telepítés • Egyebek

ADOMÁNY
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, idén is tartós
élelmiszer csomaggal támogatta,
tette szebbé a szociálisan rászoruló családok karácsonyát. Mint
minden évben, idén is hozzájárult a
Segítő Szolgálat Idősek Klubjában
tartandó Karácsonyi ünnepséghez,
melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.

Minden kedves tagunkra számítok!

Tótné Magdi

Anderla Jenő Róbert

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

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: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu

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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