Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. április, XXII. évfolyam, 4. szám

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre
egyre többen érzik úgy,
legalább
megpróbálják
– és legalább a Föld napján, április 22én tesznek valamit ennek érdekében:
fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek,
környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöld
szervezethez csatlakoznak, vagy saját
szervezetet alapítanak.
Vértesszőlős Község Önkormányzata is
csatlakozik hagyományosan e jeles naphoz. Falutakarítást, szemétszedést és
rajzpályázatot hirdetünk! Délelőtt a diákoknak, délután a felnőtteknek! Aki teheti
a háza előtti terület rendbetételével is támogathatja programunkat. Kérjük a boltok,
üzletek tulajdonosait is, hogy fordítsanak
ezen a napon több időt környezetük megszépítésére, szemétmentesítésre. Aki a
szervezett szemétszedéshez kíván csatlakozni, találkozó 16 órakor a Polgármesteri
Hivatal előtt. Kérjük láthatósági mellényt
hozzanak magukkal, a kesztyűt, zsákokat
biztosítja az önkormányzat. Várjuk településünk lakosait, a vértesszőlősi civil szervezeteket és mindenkit, akik tenni szeretné-

nek környezetünk szépítéséért! Köszönjük
támogató együttműködésüket!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata
rajzpályázatot hirdet az oktatási
intézményeiben a Föld Napja alkalmából
Az óvodában egyéni és csoportos a nevezés
A/4 és A/3-as lapra. Díjazás az 1., 2., és 3.
egyéni helyezett valamint a négy óvodai csoport,
mind díjazásban részesül.
Az iskola diákjai nevezhetnek egyéni és
csoportos kategóriában A/3-as lapon,
díjazás az 1., 2., és 3. egyéni és
az 1., 2., és 3. csoportos helyezett.

Téma: A Föld Napja

(A Föld napja – április 22. – alkalmából különféle
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel
felhívják a figyelmet a Föld természeti
környezetének megóvására).

Technika: bármilyen
Leadási határidő: 2016. április 18. hétfő
Kérjük, hogy a pályázatok hátuljára kerüljenek
a készítők adatai (név, kor, csoport, osztály).
A kiállítás megnyitó és díjátadó ünnepség
a Közösségi Házban április 26-án lesz, a képek
április 29-ig tekinthetők meg nyitva tartási időben.
(A díjátadó időpontját hamarosan
a vertesszolos.hu honlapon tesszük közzé).

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2016. március 10-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását, mely szerint az intézmény 2016. augusztus 8. – augusztus 26. között tart zárva.
2. …meghatározta a Samufalvi Óvoda és Bölcsődébe való óvodai beíratás időpontját, mely:
2016. április 25-26. napjai, 8.00–16.30 óráig. Helyszíne: Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde (Vértesszőlős, Múzeum utca 43.)
3. …elfogadta az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét. (A közbeszerzési terv az
önkormányzat honlapján megtalálható.)
4. …döntött a Határ úti szennyvízelvezető rendszer fejlesztéséről.
5. …elfogadta az önkormányzati tulajdonban lévő, 0194/26 hrsz-ú ingatlanra (Barom-állás
dűlőben lévő, 1079 m2 nagyságú szántó) vonatkozó vételi szándékot, a vételár meghatározása érdekében értékbecslést rendel el, melynek költségeit a vevő fizeti meg.)
6. …elutasította az ún. „szpodecskák” területén lévő, 3 db önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanra vonatkozó vételi szándékot.
7. …2016. évben is biztosítja a „Tiszta Udvar, Virágos Ház”, valamint a „Virágos utca”
pályázatok meghirdetéséhez szükséges költségvetési keretösszeget.
8. …a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelettervezet” elfogadásához hozzájárult. (A kistérségben lévő települések, így Vértesszőlős
esetében is ez a rendelet adja meg az igénybe vehető egyes szociális ellátások alapvető
szabályait. A rendelet az önkormányzat honlapján megtalálható.)
9. …döntött a szabályozási terv módosításáról.
10. …döntött egy új, műfüves sportpálya létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról, és az
ehhez szükséges önerő elkülönítéséről. (A sportpálya az iskola és a létesítendő új óvoda
közös udvarán kerül majd kialakításra.)

Tájékoztatás!
2016. április 1-jén nyit a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Kiállítóhelye
Nyitva tartás: április 1-jétől augusztus 31-ig hétköznap 10.00–
15.00, szombat-vasárnap 10.00–18.00 óra. Szeptember 1-jétől
30-ig hétköznap 10.00–15.00, szombat-vasárnap 10.00–17.00.
Október 1-jétől 31-ig hétköznap 10.00–15.00 szombat-vasárnap 10.00–16.00. SZÜNNAP: HÉTFŐ. Hétközi ünnepeken a
MNM rendelkezésnek megfelelően. Információ kérhető: Zoltánfi Zsuzsanna gondnok. Nyitva tartási idő alatt: 06-34/710350, vagy mobilon a: 06-20/3765-804 és zoltanfizsuzsa@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, iskolai csoportot, szakmai szervezetet!
2

Felhívás
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Egész évben TeNeDobdEl!

„Gondolkodj globálisan
és cselekedj helyben”
Összefogás a tiszta
Vértesszőlősért!
Az elmúlt években országos kampányt,
szemétgyűjtő akciót hirdetett TeSzedd
szlogennel az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. Az ismert logó:

A TeSzedd! egy szemétszedési akció,
amelynek célja, a már eldobott, nem megfelelő helyre került szemét összegyűjtése,
megfelelő szemétgyűjtőbe való juttatása.
A globális gondolkodás, és helyi szintű cselekvés jegyében, az ismert logó, és
mondanivaló „átfordítását”, a megelőző
szemlélet kialakítását kell javasolnunk.
Az egy napos, mások által termelt, és
nem megfelelő helyre elhelyezett szemét
gyűjtése helyett egy egész évre kiterjedő,
a helyes szemléletet formáló, jó példával
elöljáró cselekvés-sorozatot ajánlunk.
Az emberek gondolkodását nem lehet
egyik napról a másikra megváltoztatni, de
ha pozitív üzenetként a megelőzés fontosságát látják, ez az egész éves akció jó alkalom arra, hogy mindenkiben tudatosodjon,
saját magunk környezetéért mi magunk
vagyunk a felelősek.
A részvétel egy ilyen akcióban nem követel meg konkrét fizikai munkát, de elgondolkodtat, példamutatásra ösztökél,
és ezen keresztül sokkal inkább a magunkénak érezzük majd mi, lakosok, a köztereket, közterületeket, parkokat, erdőket,
utcákat.
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A TeNeDobdEl! Összefogás a tiszta
Vértesszőlősért akció célja, hogy minél
több ember figyelmét hívja fel a környezet
megóvásának fontosságára, és ez a tudatosság a mindennapok részévé váljon.
A megelőzés fontosságát, a képződő
szemét elkerülését hangsúlyossá tévő, példamutató magatartás kialakítására, ezt a
megközelítést ajánljuk. Ha nem képződik
szemét, mert van hová tenni, és így azt
nem kell másoknak összeszedni!
Fogjunk össze és előzzük meg, hogy
köztereinket, közösségi helyeinket a
szemét ellepje.
Mindenki segítségére szükség van, hogy
szép, tiszta, élhető legyen a közvetlen környezetünk. Az így szervezett akció nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy az országos kampányhoz a továbbiakban is csatlakozzunk, de a hangsúlyt a megelőzésre
kell fordítani. Az egy napos mozgalomban
gyűjtendő szemétnek így évről-évre kisebb
lesz a jelentősége és a mennyisége is.

Kedves Barátunk!
Községünk egész évben
részt vesz a
TeNeDobdEl mozgalomban.
Kérjük, csatlakozz hozzánk!
Összefogás a tiszta
Vértesszőlősért!
Dr. Bogár István
Pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke

Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2016. évre meghirdeti a „Tiszta udvar,
virágos ház” pályázatot. A Pénzügyi és
településfejlesztési bizottság a kulturális bizottsággal együttműködve írja ki a
pályázatot.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat,
kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és szeretnének benevezni a versenyre.

A pályázat kiírása
• Azon házakat, portákat fogja felkeresni
a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket a megadott határidőig.
• A pályázat során kategóriákat nem
képzünk, mivel a pályázat kiírásában a ház
virágosítása és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés, beköltözés évétől. A bíráló
bizottság feladata, hogy az eltérő korokban
épült házaknál figyelembe vegye a környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
• A folyamatosságot kívánjuk elérni, és
rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak
egyszer fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját.
• A Bíráló bizottság legalább 2 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről
előzetes értesítést a pályázónak időben
küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a pályázók – saját ingatlanukról – külön kérésre megtekinthetnek.
• A pályázatra jelentkezők igazoltan
részt vesznek a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtésben.

A bírálat szempontjai
• A ház karbantartottsága és a kert rendezettsége.
• A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága.
• Az udvar rendezettsége, tisztasága.
• Növényzet, virágosítás.
A pályázókat egy – a civil szervezetek által
delegált és önkormányzati képviselőkből
álló – bíráló bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis
az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és a költségigényesség,
hanem az egyéni ötletek, a saját munka,
a tenni akarás és a lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és
a Vértesszőlősi Hírmondóban is ismertetésre kerül, valamint a község honlapján
is megtekinthető az eredmény, valamint a
nyertes porták.

Eredményhirdetés
A díjazottak jutalmukat augusztus 20án a Falunapon kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint
letölthető honlapunkról (www.vertesszolos.hu), illetve interneten is eljuttatható a
jelentkezés.

A jelentkezési határidő
2016. május 10.

• A jelentkezési határidő: 2016. május
10.
• Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz
rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak
megfelel, az előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta udvar,
virágos ház” feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
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Pályázati felhívás
a virágos Vértesszőlősért
VÉRTESSZŐLŐS Önkormányzata Képviselő-testületének felhívása a falu lakosságához, közösségeihez
A képviselő testület Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága által kiírt pályázat elsődleges célja a lakókörnyezetünk
szebbé tétele, a lakótársak és lakóközösségek közreműködésével.
A virágosításra, környezetszépítésre felhívó pályázattal a célunk egy tisztább,
rendezettebb, vendégváró virágos falukép
kialakítása, a falusi környezet minőségének és a lakosság közérzetének javítása a
zöldfelületek példamutató kialakításával,
karbantartásával. A résztvevők közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő munkájukkal javítják falunk jó hírét, az itt
élők életminőségét, a közízlés, az igényes
lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek
védelmét, növelését.

Kik vehetnek részt
a programban?
A versenyben vértesszőlősi lakóközösségek indulhatnak. A közösségnek legalább
10 ingatlantulajdonos összefogásával kell
létrejönnie. Nem kell szomszédos ingatlanoknak lenni, de egy jól behatárolt terület
megjelölése szükséges. A választott képviselőnek (utcafelelősnek) kell beneveznie a
pályázatra, a megadott jelentkezési lapon.
A jelentkezési lapot alá kell íratni a pályázatban részt vevő legalább 10 fővel.
A résztvevők legalább 75 százalékának igazoltan részt kell vennie a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtésben.
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A pályázatok elbírálása,
értékelése
A benyújtott pályázatokat a Tiszta Udvar
Virágos Ház pályázatot elbíráló bizottság
fogja értékelni. A helyszíni szemle megtartása legalább 2 alkalommal történik, előzetes egyeztetés után. A Bizottság helyszíni
értékelése után a legtöbb pontot gyűjtő
pályázat nyeri el a „VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/UTCARÉSZE – 2016.”
címet. A címet elnyerő pályázat a „VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/UTCARÉSZE – 2016” feliratú, kerámia/fém táblát
kap, melyet a házfalon vagy kerítésen kell
elhelyezni. Ezen kívül a közösség előre
meghatározott céljait megvalósítandó, a
támogatott keret összegéig, 2016. év végéig felhasználható díjat kap a nyertes.
Minden induló közösség egy elismerő
oklevelet kap, hiszen a pályázat elsősorban azoknak biztosít nyilvános elismerést,
akik lakókörnyezetük közterületein kulturált és magas színvonalú zöldfelületeket,
virágosítást hoznak létre, gondozásukat
végzik.

Óvodai hírek
Barkabontó napsugárka,
mézet gyűjtő kis bogárka,
rügyfakasztó boldog zápor,
csöpp levélke almaágról,
fehér szirma meggyvirágnak,
tavasz éke a világnak.
(Donkó László: Tavasz éke)

Tavasz első hónapja beköszöntött, mely
óvodánkba is meghozta a „zsongást”.
Március gazdag programkínálatot tudhat maga mögött.
Izgatottan vártuk a március 10-ei délelőttöt,
hiszen a mi kis óvodánkban láthattuk vendégül a méltán nagyhírű Döbrentey Ildikó
és Levente Péter művészházaspárt. Ildikó
nénje Pötyi című meséjével varázsolta el
az apróságokat. Péter bátyó pedig a JÁTÉK titkát tárta fel nekünk. A gyerekek
aktív részesei lehettek ennek a titoknak, s
a mosoly a jókedv ott ragyogott az arcukon. A műsor végén még Hakapeszi Maki

is előkerült, és vendégművészeink vele
együtt, mindenkitől személyes kézfogással
köszöntek el, ezzel is megkoronázva előadásukat. Köszönjük Mazán Tibor fényképésznek, hogy a műsoron készített fotóival
megajándékozott bennünket.
				

Az ünnepélyes eredményhirdetés és
díjátadás tervezett időpontja: 2016. augusztus 20. FALUNAP.
A pályázatra elkülönített keret 200 000 forint, melyet az oklevelekre, a táblára, és a
nyertes pályázat jutalmazására fordítunk.

Hogyan lehet
a versenyre nevezni?
A versenyfelhívás és a Nevezési lap letölthető Vértesszőlős honlapjáról, ill. megkérhető a Polgármesteri Hivataltól. A kitöltött,
aláírt nevezési lapot a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni 2016. május 10-ig.
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Március 11-én pénteken ünneplőbe öltözött az egész óvoda, s kokárdát tűztünk
a szívünk fölé. Csoportonként szerveztük
meg az ünneplést, ahol a versek, dalok és
játékok mellett felcsendült: a Himnusz a
Szózat és a különböző katonaindulók. Az
ősszel iskolába induló gyermekeink kisebb
csoportja képviselte intézményünket a Közösségi házban, az iskolai ünnepségen,
ahol csodálkozó nagy szemekkel nézhették meg a 4. osztályosok ünnepi műsorát.
A hónap során óvodásaink két rajzpályázaton is megmérettették magukat. Az
egyik a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódott, melyben a locsolkodást lehetett le-

rajzolni. Ebben a maci és a katica csoport
adott le pályamunkákat. Izgalommal várjuk az eredményhirdetést. A másik pedig
a Víz világnapjára meghirdetett „Régi vizes mesterségek „című pályázat volt. Itt a
maci és a nyuszi csoport készített kreatív
alkotásokat. Büszkén mondhatjuk. hogy a
maci csoport az óvodás kategóriában első
helyezést ért el; a nyuszi csoport pedig a
külön díjat nyerte el. Március 21-én hétfő
délután az önkormányzat kisbuszával beutaztunk a vízmű Tatabányai telephelyére
ahol a csoportok képviselői részt vehettek
a díjátadó rendezvényen. Gratulálunk az alkotóknak és a felkészítőknek egyaránt.

Március a húsvéttal zárult. Hagyományainkhoz híven, szerdán délelőtt tojásgurítással indult a programsorozat, majd
délután a Tájházban folytatódott, ahová óvodásaink már
szüleik társaságában érkeztek.
A húsvéti hagyományőrző rendezvényt a Bányász táncegyüttes műsora indította. A rendezvényen részt vett Bencsik János
országgyűlési képviselő, majd
sorra következtek a színesebbnél színesebb programok. A tisztaszobában Kelemen Petra népmesemondó várta
az apróságokat, a konyhában tojásírással
próbálkozhattak a gyerekek, míg a nyitott
színben az ünnephez kapcsolódó dísze-

ket készíthettek az óvó nénik segítségével.
A bátrabbak a kisállatokat is megsimogathatták, közben pedig a kemencében
sült friss kalácsot kóstolhattuk.
A délután jó hangulatban telt el,
a szép számban megjelent „Samufalvis” gyermekek, szüleik, és
mi magunk számára is. A Tájház
és udvara méltó helyszíne volt a
tavasz egyik legszebb ünnepének megrendezésére. Köszönjük
mindenkinek önzetlen munkáját,
mellyel a rendezvény sikerességéhez hozzájárultak. Az eseményről készült montázs
a következő oldalon látható.
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Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevében
Borbélyné Paxy Erika
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Iskolai hírek

A 2016/2017-es tanévre az általános iskolai beiratkozás ideje

Ünnepi műsor
Az 1848-as márciusi forradalomra és az azt követő szabadságharc hőseire emlékeztünk március 15-én.

• 2016. április 14-én (csütörtökön)
8.00-19.00 óráig
• 2016. április 15-én (pénteken)
8.00-19.00 óráig
Helyszíne:
Vértesszőlősi Általános Iskola,
Vértesszőlős, Templom utca 41.
„B” épület emelet, Iskolatitkári iroda
A tankötelessé váló, azaz a 2010. augusztus 31ig született gyermekét a szülő köteles beíratni
a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási
helye szerint illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévet
2016. december 31. napjával tölti be. A felvételről
vagy elutasításról szóló határozatot az iskola
igazgatója legkésőbb 2016. április 29-ig küldi
meg a szülő részére.

A jelentkezéshez az alábbi
dokumentumok szükségesek:
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a negyedikesek emlékműsorral készülnek erre a
napra. A tanulók már hetekkel az ünnep előtt izgatottan tanulták a verseket, szövegeket,
melyet a Közösségi Házban adtak elő megható ünnepélyességgel. Méltón emlékeztünk
meg a nemzet nagyjairól, akik a szabadság, egyenlőség, testvériség zászlaja alatt harcoltak hazánkért. Idén is vendégeink voltak a rendezvényen a nagycsoportos óvodások, akik
az iskolásokkal együtt érdeklődve figyelték a műsort. Az izgalom ellenére mindenki jól
szerepelt, a gyerekek büszkén álltak a tapsoló közönség előtt, örültek a sikernek.
Csizmaziáné Magyar Monika tanító

Iskolavezetés

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2015. évben 349 684 forintot utalt az Adóhatóság.

Ebben a tanévben is megrendezték Tatabányán
a Bolyai matematika versenyt
A három forduló után Juvancic Attila Ármin (3. osztály), Buzási Zora (4. osztály),
Andai Márk (5. osztály), Galgán Dorka és Németh Márk (7. osztály) jutott be a
döntőbe. Andai Márk immáron második alkalommal megnyerte évfolyamának
döntőjét. Márk a nagyon nehéz versenynek számító Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában is jól szerepelt, 3. helyezést ért el, 1 ponttal maradt
csak le a holtversenyben győztes két tanulótól. Minden versenyzőnknek szívből
gratulálunk!
Kornéli Ilona
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• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• A gyermek TAJ kártyája.
• Az óvodában kapott oktatási azonosítóról
igazolás.

• A gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya).
• Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására
(2014.03.15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. XVIII fejezet alapján).
• Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodás
helyéről.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás, ez lehet: – óvodai szakvélemény, – tankerületi szakértői bizottság szakértői
vélemény, – sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
• A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is a beíratáskor kell megtennie a szülőnek.
• Az Okmányirodában kapott igazolás a diákigazolványhoz (16 karakterből álló NEK azonosító).
Időpont kérhető Tatabányán a 06-80-204 064
vagy Tatán, a 06-34-586 617-es telefonszámon.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját kell bemutatni. A törvényes képviselőnek kell a gyermeket elkísérni, aki vigye magával a
személyi igazolványát. A diákigazolvány kiállítása
2016. január 1-től díjmentes.
Felhívom a figyelmét, hogy tanköteles gyermekét
szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait nem kezdi meg a 2016/2017. tanévben akár
szülői kérésre, akár az óvodai szakvélemény alapján.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2015. 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!

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA: 18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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A Közösség Ház hírei
Márciusban a heti csoportfoglalkozások
mellett önkormányzati és civil programoké volt a főszerep. Pátria Közgyűlés,
Közmeghallgatás, Március 15-i ünnepség, Véradás, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat húsvéti rendezvénye követte egymást sorjában.
A hónap végén ismét útnak indult a színházrajongó csapat – ezúttal a pesti Broadway
vendégei lehettünk egy estére. A Thalia
színház Boeing, Boeing című előadását
nevettük végig. Április-május hónapban
a keddi napokon kis és nagy mazsoret-

tek próbálnak nálunk – ezzel 11-re nőtt a
heti rendszerességgel működő csoportok
száma – mondhatni, elértük a telt házat.
Új hangosítással gazdagodtunk! Hangfalunk kezelése egyszerű, mikrofon és laptop köthető rá, illetve sztereóra bővíthető,
könnyű, mégis van benne erő. Az új technika az ovis Húsvétváró rendezvényen
szépen debütált, reméljük, jól teljesít majd
a házban zajló rendezvényeken is. A kiválasztás és beszerzés Skrován József és
Nagy Zsolt érdeme, köszönjük a segítséget. A finanszírozás az önkormányzatnak
köszönhető!

Áprilisi naptárunk
Április 2. szombat

Őszirózsa Nyugdíjas Klub Bál

Április 8. péntek

Hegyközség Borverseny

Április 14. csütörtök

Természetjáró klubdélután

Április 16. szombat

Nagykacsás-Tó tulajdonosi megbeszélés

Április 17. vasárnap

Nagykacsás-Tó Horgászegyesület alakuló ülés

Április 23. szombat

Vértes Agórája Barangoló

Április 29. péntek

Hangfürdő

Könyvtári hírek
Gőzerővel zajlanak a Net-nagyi foglalkozások és mi is rákattantunk az internetre a Megyei Könyvtár által szervezett internet Fiesta
vetélkedő keretében. Az adott időpontban –
március 22-én 16.30-tól – egy órán keresztül
jelent meg a 20 kérdés az online felületen,
amire 3 perc megoldási időt kaptunk. 10 fős
vállalkozó kedvű csapatunkkal változatos
kérdésekre komoly keresőmunkával találtunk választ és talán elértünk volna a dobogóra,
ha azonnal be tudunk lépni a rendszerbe… mindent egybevéve a tartalmas, szórakoztató
délutánon sokat és játszva tanultunk. Köszönjük az élményt – várjuk a következő kihívást!
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Egyórás teker(g)és a Földért
Az Aszúszemek Néptánc Együttes felhívására Vértesszőlős is csatlakozott
a Föld Órája globális akcióhoz. Március 19-én a világ 178 országában több
mint 10 000 helyszínen nyilvánították
ki sok millióan elkötelezettségüket az
éghajlatvédelem mellett! Falunkban
kerékpártúrán vehettek részt az érdeklődők, a biciklisek biztonságáról a
rendőrség és a polgárőrség gondoskodott.
Amikor az újságírást tanultam, a riportról
azt tanították nekem, hogy az író bele
kell helyezkedjék a történetbe. A sűrűjében kell lennie, hogy aztán személyes
élményeivel színesítve úgy énekelje meg
a történetet, hogy az olvasó úgy érezze,
ő is ott volt.
Nahátkérem. Akkor, kedves Olvasó,
legyen kedves veszettül lihegni, enyhén
szidva kiváló barátját, aki forralt bort
ígérve „belerángatta” az egészbe, aki
Ön mellett vigyorogva teker felfelé a tizensokfokos emelkedőn, miközben Ön
alig tudja még csak feltolni is a saját biciklijét ugyanazon az emelkedőn, ugyanis mindkét combja besavasodott, meg
amúgy is két perccel korábban tűnt el
térdig a töksötétben a kukoricásban egy
traktorkerék-nyomban.
Nem tudom, Ön észrevette-e már, de
Vértesszőlős egy nagy domboldalba
épült. Persze, nem vagyok én sem teljesen hülye, lévén apró korom óta előbb
állandó látogatója, több mint 10 éve meg
lakosa vagyok a falunak. Szóval persze,
én is észrevettem ezt. Csak hát teljesen
más tudni azt, hogy az izzó vasdarab rettentő forró, meg teljesen más kézbe véve
erről meg is győződni.
Közelítsük tehát meg Vértesszőlős
fekvését pozitív oldalról: szinte végig
lejt! Közelítsük meg ugyanezt negatív

oldalról: végig emelkedik… A biciklitúrán meg valahogy olyan érzésem volt,
hogy igazából csak emelkedik. Nem tudom, miért, de valahogy sikerült olyan
túraútvonalat összerakni, ami végig
emelkedett. Kivéve az elején, de akkor
még én is nagylegény voltam. Hellyelközzel.
A menet 20:30-kor indult a Tájháztól,
majd a Jókai-József-Sport utcákon át a
bicikliútig szinte csak gurulni kellett. Na
igen, de a Valusek utcából a Tájházig is
el kellett jutni, az ebbe az irányba meg
emelkedik. Szóval már a kezdési helyszínért is meg kellett dolgoznom. Úgyhogy miután a fészerből x+1 (x>10) év
után előkotortam apukám előkotorta tinédzserkori biciklimet, majd óvatos 20
percig pumpáltam a kerekeket, hogy
guruljon is, észrevettem, hogy a régi
„Gazdálkodj okosan!”-ban plusz dobásért felsorolandó „kötelező kerékpáros
felszerelések” közül a kerekeken és a
kormányon kívül semmim sincs. Illetve
hát… lámpám volt, csak éppen az elem
merült le benne. Úgyhogy a sötétben
szépen elverekedtem magam a Tájházhoz, nagy örömmel már abban elfáradtam, hogy kivilágítatlanul a Tájházig felbicikltem feltoltam a bringát.
A Tájháznál mintegy félszázan lehettünk – pontos számot ne várjanak, nem
újságírói attitűddel érkeztem, csak túl
akartam élni a kihívást. Csak már a „célban”, a forralt bor mellett szólt Zoltánfi
Zsuzsi, hogy ha már hónapok óta nem
írtam egy sort se, esetleg megtörhetném
a csendet, de mire ott megszámoltam
volna magunkat, már nem volt ott mindenki. Készültek fényképek és videó is,
aki nagyon érdeklődik a pontos számszakiságért, számolgasson azon.
Az útvonal: Tájház - Jókai u. (le) - József A. u. (vízszint) - Sport u. (vízszint)
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- kerékpárút Tatabánya felé (vízszint)
-„Ker-Est-kör” (vízszint) -vissza Vértes�szőlős (vízszint)- Valusek u. (vízszint)
- Templom (fel) - Tájház (nagyon fel a
murván) - Templom alsó út (szörnyen
fel)- forduló (még mindig felfelé)- felső
út (lefelé, ja, meg a posta körül kicsit
azért felfelé)- Ady u. (fel-le-fel-le – észrevették már, mennyire hullámzik az
Ady?!) - Homoki dűlő (vízszintesen a sötétben a szántásban) - Sólyom u. (hos�szan és szörnyen felfelé, Peti barátom
meg jó sokat ezt is végigtekerték, én itt
adtam fel) - Domb u. (vízszint) - Vértes L.
u. (vízszint) - Vértes László park (búcsúzóul egy kis fel, mert a park tetején volt

a cél…). Úgy éreztem magam a végére,
mint a filmcím, csak visszafelé: az ember, aki dombról jött le, de hegyre ment
fel…
Szóval köszönet a szervezőknek, gratuláció a résztvevőknek: az egész program végig jó hangulatban telt, a múzeumnál pedig tényleg egy kis forralt bor
várta a csapatot. Szóval azon túl, hogy
sportoltunk egy jót, még tettünk is valamit a Földért. Hiszen amíg tekertünk,
addig egy gramm áramot nem fogyasztottunk el. Én meg főleg nem, még a lámpám sem világított! Már csak a lemerült
elemet kell környezettudatosan az arra
kijelölt kukába hajítanom.

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:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Károlyné Bujáki Brigitta) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Imre Brigitta) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 106-os mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Zúzapörkölt
kagylótészta

Főétel

Csütörtök

Cordon Bleu
burgonyapüré

Rakott kel

Sajtos
pogácsa

Csontleves
Kacsanyak leves Alföldi gulyás
csiga tésztával

Szerda

2016.04.07

2016.04.19
Kedd
Karfiol Leves

Gyros hús
hasábburgonya

2016.04.18
Hétfő
Gyümölcs
leves
Rántott szelet
rizs

16. hét
Leves

Főétel

Csirkepörkölt
tészta

Sárgaborsókrém
leves

Tárkonyos
sertésragú
leves

Szilvás gombóc

Péntek

2016.04.22

Sajtos csirkemell
roston
rizi-bizi

Zeller Leves

2016.04.15
Péntek

Csütörtök

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes kiszállítás, más esetben +100 Ft

Töltött csirkecomb
gombás rizs

Májgomboc
leves

Szerda

2016.04.21

Meggyes
mákos rétes

Rántott
csirkeszárny
francia saláta

Kijevi csirkemell
rízs

Párizsi szelet
sült burgonya
Főétel

2016.04.20

Marha gulyás
leves
Tojás leves

Tejfölös
gomba leves
Zöldborsó leves

Leves

2016.04.14
Csütörtök

2016.04.13
Szerda

2016.04.12
Kedd

2016.04.11
Hétfő

15. hét

850

Disznótoros
főtt burgonya
párolt káposzta

Gyöngybab
leves

Péntek

2016.04.08

Zöldborsós
sertés csík
párolt rizs

Póréhagyma
leves
burgonyával

Kapros zúza
leves

Gránátos
kocka

2016.04.01
Péntek

2016.03.31
Csütörtök

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes kiszállítás, más esetben +100 Ft

Burgonya leves

Kedd

Hétfő
Leves

2016.04.05

2016.04.04

14. hét
2016.04.06

Gombás szelet
rízzsel

Sertéspörkölt
törtburgonya

Főétel

2016.03.30
Szerda
Zöldség leves

2016.03.29
Kedd
Bableves leves

2016.03.28
Hétfő

Leves

13. hét

850



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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Márciusban is ünnepeltünk!

A Vértesszőlősi Segítő szolgálat klub tagjai és dolgozói, nagy szeretettel köszöntötték születésnapjuk alkalmából Muk
Istvánné Marika nénit és Ocskai Józsefné Erzsike nénit. Még sok ilyen boldog,
körünkben eltöltött szülinapot kívánunk
számukra! Vértesszőlős Község polgármestere Nagy Csaba, klubunk hölgy
tagjait Nőnap alkalmából köszöntötte,
melyet szívből köszönünk. Névnapjuk
alkalmából az Ildikó és Zsuzsanna nevű
klubtagjainkat és dolgozóinkat köszöntöttük. Boldog névnapot, jó egészséget
kívánunk számukra!
Tótné Magdi

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A TJ Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Vértesszőlősön minden hétfőn 13.30–
15.30-ig tart ügyeletet az alábbi helyen:
Idősek Klubja (A Közösségi Házban).Cím:
Vértesszőlős, Templom u. 75. Telefon.: 0634/379-500 Mobil: 06-30/846-0066. Gyermekjóléti Központ: Valent Virág. Családsegítő Szolgálat: Somossy-Bartal Brigitta.
A TJ Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani
Gyermekjóléti Központ a személyes gondos-
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kodást nyújtó alapellátó rendszer egyik intézménye. Feladatait tekintve alkalmas az emberi különbségek, a társadalmi átalakulás, a
szociális rendszer változása és a családi gondok miatt fellépő, az életvitelt hátrányosan
befolyásoló okok feltárására és megszüntetésére. Minden csütörtökön 13-tól 15 óráig
Somossy-Bartal Brigitta családgondozó várja
a hozzájuk fordulókat a Vértesszőlős Templom u. 75. szám alatti irodában. Kollégáinkat
anyagi, lakhatási, gyermeknevelési, ügyintézési és egyéb problémákkal is kereshetik.
Somossy-Bartal Brigitta családgondozó

Sürgős esetben
A TJ Egyesített Szociális Intézmények
Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ: Tatabánya V., Platán tér 10. Telefon.: 06-34/512-890,
06-34/512-895. Fax: 06-34/512-894. E-mail:
csaladsegito.tatabanya@gmail.com. Gyermekjóléti központ: Telefon: 06-34/512-895.
Célja: • a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése. Feladata: • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése;
• a családból kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése; • válás vagy különélés
esetén a szülő és a gyermek kapcsolattartás
elősegítése (kapcsolatügyelet); • iskolai problémák megoldásának segítése (magatartási
zavarok, hiányzások); • konfliktuskezelés;
• gyermeki és diákjogok érvényesítésének támogatása; • a tankötelezettség megszegése
esetén közvetítő funkció a család és az oktatási intézmény között, szükség esetén hatósági
intézkedés kezdeményezése.
Pszichológus: előre egyeztetett időpontban fogad. Gyógypedagógus: előre egyeztetett időpontban fogad. Kapcsolat ügyelet:
hetente szombaton 9.00-13.00 óráig.
Családsegítő Szolgálat: A családsegítés
családoknak, családban élő vagy egyedülálló
személyeknek nyújtott professzionális segítés,
támogatás ahhoz, hogy az életüket emberi
módon élhessék. A szociális munkások szociális, egzisztenciális, mentálhigiénés problémák megoldásához nyújtanak segítséget.
Szolgáltatások: • segítő támogatás;
• tanácsadás: szociális, pszichológiai, jogi,
gyermeknevelési, életvezetési; • szociális
ügyintézés; • mentális gondozás; • információközvetítés; • érdekképviselet mozgáskorlátozottaknak,
nagycsaládosoknak;
• adománygyűjtés, adományközvetítés;
• csoportos klubfoglalkozások. • Adósságkezelési tanácsadás: 06-34/512-890 minden
nap ügyfélfogadási időben előre egyeztetett
időpontban fogad.
Jogász: Minden héten csütörtökön 16.00
órától.
Irodák: Tatabánya, Platán tér 10. Tel/fax.:
06-34/512-890. Tatabánya, Füzes u. 40/B.
Tel.: 06-34/512-750. Tatabánya, Szent György
út 43. Tel.: 06-34/425-055.

Idősek Klubja

(a Közösségi Házban)
Cím: Vértesszőlős, Templom u. 75.
Telefon.: 06-34/379-500
E-mail: vszolos.ik@gmail.com
Vezető: Kőhalmi Andrea
Szociális gondozók: Tóth Antalné
Házi gondozó: Bernthaller Zsuzsanna,
Ponyoriné Mucha Ildikó
Nyitva tartás: 7.00–15.00-ig
Ebéd befizetés minden hónap
5–10. között 8.00–11.00 óráig.
Szolgáltatások:
Nappali ellátás: A saját otthonukban élő, idős koruk, vagy egészségi
állapotuk miatt szociális és mentális
támogatásra szorulók napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatok ápolására ad lehetőséget az Idősek Klubja. A programokról a klubban kérhető
részletes tájékoztatás.
Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étkeztetés lehetőségét jelenti. A Kölyök
Kft. Tatabánya, által elkészített ebéd
elvitelének, szükség esetén házhoz
szállításának, illetve a klubban történő
elfogyasztásának feltételeiről, a fizetendő térítési díjról az Idősek Klubjában adnak felvilágosítást. Az ebédet
nem helyben fogyasztók, legkésőbb
13.30-ig szíveskedjenek megjelenni
az éthordókért.
Házi segítségnyújtás: A házi gondozó
segítséget nyújt az arra rászorulók részére az önálló életvitel fenntartásában,
alapvető gondozási, ápolási feladatokat
lát el a gondozott saját lakókörnyezetében. Az igénybevétel feltételeiről, a fizetendő térítési díjról az Idősek Klubjában
adnak felvilágosítást.
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Húsvétolás

A tollfosztás hagyománya

Az idei évben is megszerveztük a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével és a Bánhidai Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve a húsvéti kézműves
foglalkozást március 22-én délután a
Közösségi Házban.
Iskolánk 3. osztályos tanulóival szlovák
nyelven adtuk elő a „Rozprávka o maľovanom vajíčku” – „Mese a festett tojásról”
című rövid jelenetet, mely vidámságával
megalapozta a hangulatot. Ezzel a műsorral
köszöntöttük iskolánk tanulóit, vendégeinket a tatabányai Jókai iskolából, Tardosról
és Jásdról. A gyerekek nagy kedvvel fogtak
hozzá a húsvéti ajándékok elkészítéséhez.

2016. február 26-án a
helyi nemzetiségi önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete és a Bánhidai
SZNÖ harmadszor szervezte meg megyei támogatással a hagyományápoló tollfosztást régiós
szervezésben.

Az ügyes kezek között pillanatok alatt jöttek létre a húsvéti nyuszik, díszes tojások,
csibék, ajtó és virágdíszek, melyet készítőik
örömmel vittek haza az ünnepre készülődve. A munkálkodás közben húsvéti kalác�csal, szörppel kínáltuk meg őket. A vendégeknek megmutattuk a Tájházat, Skrován
Józsefné Márika néni szlovák nyelvű, élvezetes vezetésével. Köszönjük Kutenics
Kinga, Komlóssy Mariann, Kovács Enikő,
Eszlári Erika, Jenei Valéria, Bedeiné Edit,
Csanálosi László, Magyarné Márta, Kutenics Szilvia és Szabó Mária segítségét.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

Vendégeink voltak az oroszlányiak Szabó Istvánné, a
tardosiak Árendás Zoltánné, a bánhidaiak Izingné
Pruzsina Rózsa vezetésével, valamint az
érdeklődők, akikkel megtelt a Közösségi
Ház. A helyi iskola Ogyevacska néptánc�csoportja szlovák és magyar táncokat
mutatott be. A vidám hangulatról a Zimozeleny asszonykórus és vendégeink gondoskodtak nótázással, Urbanics Vilmos
és Csanálosi László harmonikakíséretével.
Az áldomásként elfogyasztott italok és finom
sütemények mindenkinek nagyon ízlettek.
A vendéglátáshoz hozzáértő asszonyok
készítették a fánkot, azaz a siskát, a káposztás és paprikás lepényt, az oszuchát.
Köszönjük Skrován Józsefné Márika néninek, Slezákné Marikának, Szabóné Panni
néninek és Kutenics Máriának a finomságokat, a Közösségi ház dolgozóinak, Kute-

nics Kingának, Komlóssy Mariannak, valamint Skrován Józsefnek, Bedeiné Editnek,
Magyarné Mártának a segítő munkáját.
A fosztani valót egyre nehezebb beszerezni, így külön köszönet Krupánszki Mihálynénak és Kutenics Péternek, hogy kaptunk tőlük libatollat.
Nagy öröm számunkra, hogy idén is
jó hangulatban, nagy létszámmal tudtuk
megszervezni nosztalgikus programunkat.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ elnök
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Egyházi énekek
Kesztölcön
A Zimozeleny asszonykórus és néhány vértesszőlősi lakos 2016. február 28-án idén is
kedves meghívásnak tett eleget a Megyei
Szlovák Önkormányzat (Szabó Istvánné)
és a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete-Tatabánya-Bánhida (Izingné Pruzsina Rózsa) szervezésében Kesztölcön a
Szent Kelemen Római Katolikus Plébániatemplomban. Egyházi és népi énekekkel
melegszívű, áhítatos koncertet hallgathattunk a Gímesi Alapiskola Gyermekkarától,
a Berencsi Fidelitas Vegyeskartól, Zsérei
Zoboralja Női Kar előadásában. A vendégek közt köszöntötték a Budapestről
érkezett Hollerné Racskó Erzsébetet, az
Országos Szlovák Önkormányzat elnökét.
A programot jóízű megvendégelés zárta.
A Kesztölcre vezető úton a már jól ismert
társaság tagjai – oroszlányi, tardosi, tatabánya-bánhidai, vértesszőlősi meghívottak
– vidáman énekeltek közismert szlovák és
magyar dalokat.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

A Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
és a Közösségi Ház szeretettel várja
az érdeklődő gyerekeket
és felnőtteket a

„Tájházak napja” alkalmából
a Tavaszváró programra
2016. április 24-én 15 órától
Májfaállítás 15 órakor az önkormányzat
és a Hegyközösségi Egyesület szervezésében
Tavaszváró táncok, énekek:
• Zimozeleny asszonykórus
• Óvoda kistáncosai
• Vértesszőlősi Általános Iskola
Ogyevacska néptánccsoportja
• Jakab András és Kelemen Petra
szólótánca
• Nagybődi tavaszköszöntő
(menyasszonykészítő karikázó)
• Aszúszemek tánccsoport
• Kalácssütés a Tájház kemencéjében
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kedves gyerekek, felnőttek!
A vértesszőlősi Karate szakosztály kis csapata szeretettel vár minden
6–99 éves korú embert, a hétfőn és szerdán 17.30-tól 19.00-ig tartandó
shotokan karate edzésünkre.
Legyél gyerek, férfi vagy nő, ha szeretnél ennek a jó hangulatú csapatnak a tagja lenni látogass el hozzánk a Vértesszőlősi Sportcsarnokba. Edzéseinken jó erőlétre, kikapcsolódásra
lelsz. Csapatunk a gyermekeknek segít a fizikai, szellemi felkészítésben, növeli az akaraterőt,
koncentrációs képességet, szorgalmat, csiszolja a jellemet, megtanít magad és mások tiszteletére. Gyertek el hozzánk akár egyedül vagy családostul!
Garantáljuk, hogy jól érzitek majd magatokat.

Elérhetőségek:
Hoffmann Sándor • Tel.: 06 30 498 9305
Molnár István • Tel.: 06 20 962 0921

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)

Vöröskereszt hírek
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi
Alapszervezete köszönetét fejezi ki a véradóknak, hogy jöttek, vért adtak és ezzel
életeket mentettek és természetesen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik
hozzájárultak a véradás sikeres lebonyolításához.
A véradók: Molnár Tiborné, Gombás Lajosné, Borsos Gergely, Szaniszló Marianna,
Dr. Nagy Sándor, Rorhbacher Ferencné,
Gáspár Edit, Pintér Ildikó, Török Csaba,
Csémy Károly, Rákóczi Ferenc, Magyar Józsefné, Egri Zoltán, Barassó Zita Tünde,
Ifj Velencei Vilmos, Sneider Gábor, Jurasek
Dániel, Árki Róbert, Horváth Csenge Mira,
Ispán Mónika.
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Tisztújító Közgyűlés
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete tisztújító közgyűlést tartott. Ispán
Mónika titkár, megtartotta éves beszámolóját. Zoltánfi Zsuzsanna elnök, egyéb elfoglaltságai miatt lemondott tisztségéről, megköszönte a tagság bizalmát, elmondta hogy
a továbbiakban is lehetősége szerint mint
tag, támogatni fogja az alapszervezet munkáját. Egyetértett azzal, hogy Tóth Antalnét
javasolják az elnöki posztra, melyet a tagság
egyöntetűen megszavazott. Búsch Józsefné
Klári néni a közgyűlés levezető elnöke megköszönte Zoltánfi Zsuzsanna munkáját és
gratulált Tóthné Magdikának és Ispán Mónikának megválasztásához.

Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét

Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.
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Március 15-ét ünnepeltük!
Az idei ünnepre hónapok óta készültünk, hisz új emlékmű építése és a régi
átköltözetése is napirenden volt.
Az egyesületünk rendelkezésére álló dokumentumok alapján terveztük meg községünk 1848-as vértanújának – Fieba
József plébánosnak – a visszavezetését a
köztudatba. Ennek megfelelően kerestük a
kapcsolatot mind a katolikus, mind pedig
a református egyházzal, hogy együttműködésre lépve kérvényezzük a képviselőtestületnél az emlékhely létrehozását. Megkeresésünket mindkét egyházközösség
jó szívvel fogadta, így kezdetét vehette az
engedélyezés folyamata.
A választásunk az Ady Endre utca, temető feletti parkjára esett, mely terület – szerintünk – elhelyezkedésében, nyugalmában jobban megfelelt egy ilyen emlékhely
létrehozásának. Kérvényünk két részből
állt: Egyrészt kértük magának az emlékhely
kialakításának az engedélyét, másrészt pedig a park elnevezését 48-as emlékparkká.
A képviselő-testület mindkét kérésünket
támogatta, azonban a jelenlegi helyzet
szerint az ünnepig csak az emlékművek
elhelyezésére volt reális lehetőség, ugyanis az elnevezéshez korábbi rendeletet kell
módosítani, valamint a jelenlegi helyrajzi
egységet – amely a teljes temető körüli területet egy hrsz. alá helyezi – bontani kell.

A folyamat ebben az irányban is megindult,
de a befejezése sok időbe telhet.
Az emlékmű fedőlapját és a rajta lévő
nyitott könyvet ábrázoló emléket Ózdon
készítették el számunkra, majd egy felajánlott fuvart követően érkezett községünkbe. Egyesületünk lelkes tagjai készítettek
azután lábazatot és névtáblát is! Az emlékművön elhelyezett Fieba arckép Biczó
Sándor közreműködésével az Efeser Reklámiroda Kft által valósult meg. Köszönjük!
A református kopjafa áthelyezésében is
közreműködtünk, ebben az esetben segítségünkre volt az egyház képviseletében
Ferenczi Sándor is, aki az első állításon is
részt vett már.

A Fieba emlékmű segítői voltak: Török Csaba, Scsibrán Zoltán, Kovács István, Laczó
Péter és Nagy Imre. Köszönet érte! További
köszönet illeti Törökné Pátrovics Erikát és
Bottyán Mária Veronikát is, akik az építkezés végén frissítő festéssel és virágok ültetésével tették még szebbé emlékhelyünket
valamint Bartal Vilmosnét és a Török családot is, a virágok jelentős részének adományozásáért!
Az ünnepségre a jeles napon került sor
11 órai kezdettel. Az alkalomra a zord időjárás ellenére is kiemelkedően sokan érkeztek. Az programot Bánáti Norbert rézfúvós zenekarának kísérete színesítette.
A Himnuszt követően Török Csaba, a Pátria
Faluközösségi Egyesület elnöke beszélte
el Fieba József élettörténetét, valamint az
emlékmű létrejöttének körülményeit. Ezt
követően Gedő Attila katolikus plébános,
majd Dr. Márkus Mihály református püspök, vértesszőlősi lelkész szentelte fel az
emlékhelyet. A szózat elhangzása után
koszorút helyezett el Vértesszőlős Önkor-

Tavaszi
Nagytakarítás!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
2016. április 9-én 9.00 órai kezdettel tartja „Tavaszi Nagytakarítás” elnevezésű programját a Vértes László parkban.
Feladatok: • a park és környékének

rendbetétele • a színpad festése • a
parkban lévő asztalok-padok karbantartása • nagyobb létszám esetén
egyéb helyszínekre is kiterjesztjük a
programot.

A munka elismeréseként minden
résztvevőnek egy kis ebéddel
kedveskedünk!
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
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mányzata nevében Nagy Csaba polgármester úr, valamint a Pátria, a katolikus és
református egyházak képviselői, továbbá a
Samufalvi Óvoda és Bölcsöde képviseletében Törökné Pátrovics Erika óvodavezető
és egy kisóvodás.
Örülünk, hogy jelenlétével ilyen sok lakótársunk megtisztelt bennünket és bízunk
benne, hogy a jövőben tovább szépülő,
alakuló emlékparkba még sokan el fognak
látogatni!
Pátria Faluközösség Egyesület
vezetősége

Helyreigazítás!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
által a Hírmondó 2016. márciusi
számában megjelent „Disznóvágás és Torosbál Vértesszőlősön”
című cikkében a segítők névsorában hibát ejtettünk: Horváth Imre
helyett helyesen Nagy Imre volt
segítőnk! Köszönjük a munkáját
és elnézést kérünk a tévesztésért!
Török Csaba
elnök
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Történelmet írt a Vértesszőlősi
Sportegyesület labdarúgó szakosztálya
A Komárom – Esztergom Megyei Labdarúgó Igazgatóság decemberben hirdette
meg a megyei téli műfüves bajnokság
2015/16-os mérkőzéssorozatát, melyre
a megyei csapatok jelentkezését várták.
A három éve megrendezendő bajnokságnak kettős célja volt: egyrészt játéklehetőséget biztosítani a téli felkészülési időszakban a csapatok számára „ideális” műfüves
körülmények között, másrészt pedig hogy
az alacsonyabban rangsorolt csapatok is
megmérethessék magukat a versenysorozat során. Az idei évben négy csoportban,
négy helyszínen 20 csapat részvételével
kezdődtek meg a küzdelmek.
A Kiprich József vezette Vértesszőlős az
„A” jelű csoportba került a Vértessomló,
Baj, Környe, valamint Vértesi Erőmű társaságába, ahol a csoportmérkőzések során
simán, elsőként jutottak tovább, a három
győzelem mellett ugyan egy vereség is becsúszott, de a +13-as gólkülönbség árulkodó a csapat teljesítményével kapcsolatban. A csoportküzdelmeket követően
kezdődött az egyenes kieséses szakasz,
a negyeddöntő ahol a Kecskédi csapattal
kerültünk össze. A nagy ellenfél elleni küzdelmet meggyőző teljesítménnyel, kettő

gól különbséggel húztuk be, ami a csapat
küzdeni tudásának és kiemelkedő teljesítményének egyaránt köszönhető. A döntőbe kerülésért azzal a Sárisáppal kerültünk
össze, akivel évek óta nagy küzdelmet
vívtunk és rendszerint egy gól különbség
dönt a végelszámolásnál. Így történt ez a
mostani alkalommal is, amikor Bognár és
Szőke góljára csak az utolsó percben tudott válaszolni a Sárisáp, így készülhettünk
a téli műfüves bajnokság döntőjére.
A döntőre 2016. február 21-én került sor
a tatabányai Grosics Gyula Stadion műfüves pályáján, szépszámú közönség előtt az
Oroszlány csapata ellen. A csapat jól kezdte
a mérkőzést, már a 4. percben megszerezte
a vezetést büntetőből és több gólszerzési

lehetőségünk is volt, azonban az Oroszlány egyenlített. A második játékrészben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, amikor
azonban legjobban kellett, a csapat erősíteni tudott és Bognár a 83. percben megszerezte a győztes gólt és ezzel a kupát.
Egy ilyen kupagyőzelem és a mutatott
teljesítmény után kijelenthető, hogy Kipu
jól összerakta a csapatot a tavaszi idényre.
A fiúk képesek egymásért küzdeni, megtenni mindent a csapat sikeréért és elnyerni
a nézők bizalmát, hogy minél többen kilátogassanak a csapat tavaszi mérkőzéseire. A mostani győzelem a csapat diadala,
azonban két játékos teljesítménye mellett
nem lehet elmenni szó nélkül. A védelem
tengelyében Kuglics Dávid kiemelkedőt
produkált, míg a szőlősi Bognár Ferenc
egyenletes teljesítménye és góljai nélkül

ma nem örülhetnénk a sikernek. Az eredmény akár meglepetés is lehetne, azonban
a 1,5-2 éve elkezdődött tudatos munka és
kiegyensúlyozott háttér sokkal inkább a
siker titka, mint bármi más. Az utánpótlás
területén dolgozó edzőink, gyerekek és
szülők nélkül bátran kijelenthető, hogy ez a
siker nem történt volna meg, amiért köszönettel tartozunk mindenkinek.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat,
hogy labdarúgó szakosztályunkba további
gyerekeket toborozzunk heti 2 edzéssel az
óvodás kortól egészen 19 éves korig. Érdeklődés esetén kérjük, hogy keressék az
egyesületet vagy hívják a labdarúgó szakosztály vezetőjét Ubornyák Attilát a 06 30
594 7373-as telefonon.
Hajrá Vértesszőlős!

BUNDSCHU KÚT TÚRA
A VSE Természetjáró és Túra szakosztálya március 19-én tartotta soron következő túráját, melynek uticélja: Bundschu
kút volt.
Reggel 9 órakor a Tájház előtt gyülekeztünk, s immár megnövekedett létszámú
15 fős csapatunk vidám hangulatban indult
el. Utunk a Kovács-hegy alatt, a Csemetekert, a Kis réti vadászház érintésével vezetett Bundschu kúthoz. Uticélunk elérésekor átkeltünk a kút által táplált patakon, melynek
hídja sajnos leszakadva fogadta kis csapatunkat, így egymást segítve faágakon egyensúlyozva jutottunk át a túlpartra. Száraz faágak gyűjtése után tüzet raktunk, majd szalonnát,
sonkát sütöttük, s a jó levegőn jóízűen elfogyasztottuk. Kis pihenő után hazafelé vettük
az irányt. Utunk során megcsodáltuk a tavasz első hírnökeit, a virágzó sombokrokat,
a nyíló barkafákat, az avart néhol kékbe
borító ibolyát, s az itt-ott már nyíló kankalinokat. Kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagodva tértünk haza.
Következő túránk a Gerecse 10/20/30/50
teljesítménytúra lesz április 16-án. Várjuk
szeretettel a túrát kedvelő érdeklődőket,
leendő túratársainkat.
Mucha Ágnes
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!
Túra címe: GERECSE 20 /50

http://www.gerecse50.hu/
Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő érdeklődőt újonnan
indult természetjáró szakosztályunk áprilisi túrájára!
Túra indítása: 2016. április 16. szombat 8,00h
Találkozó: április 14-én csütörtökön 18 órakor a klubnapon- Közösségi Házban!
megbeszélve !
Útvonal: A túra Tatabányán a Jubileumparkból indul. A 20 km-es túra indulási ideje: 8-11
óra között. Az útvonal 4 ellenőrző ponton keresztül, a kék pont jelzésen halad. Túratávja,
szintemelkedése az alábbi:

Túra útvonala: Tatabánya Jubileumpark – János forrás – Vaskapu – Vértestolna – Turul –
Tatabánya Jubileumpark
Túra táv: 20 km, szintidő: 6 óra.
A túra pontos útvonala letölthető az alábbi linkről:
http://www.gerecse50.hu/turak/adatok/gerecse20.html
http://www.gyakorolj.hu/index

A túrára csoportot szervezünk. Aki szeretne csatlakozni a 20, vagy az 50 km-es túrára, az a
Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró csoportban jelezze részvételi szándékát, ÁPRILIS 9-IG ! --mert csoportos online nevezéssel gyorsabban, könnyebben, és
kedvezményesen tudunk regisztrálni. A Természetjáró csoport az alábbi linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks
Bogár István
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Szeretettel várom újra, régi és új vendégeimet Vértesszőlősön
az Akácfa utca 19-ben, megújult kozmetikámban!
Szolgáltatások:

• Klasszikus és luxus arckezelések
(növényi őssejt, gyémánt, hyaluronsav, stb.)
• Tini tisztítás
• Elektrokozmetikai kezelések:
– Mezoterápia tűvel és tű nélkül
(látványos, gyors ránctalanítás, klinikai tisztaságú
anti age, hyaluron, stb.)
– Mikrodermabrázió és hidroabrázió
(bőrcsiszolás, pigment v. tágpórusú bőrre)
– Hideg-meleg arcvasalás
KOZMETIKA
• Regeneráló, frissítő arc- és dekoltázsmasszázs
• Gyantázás cukorgyantával
árok mindenkit szeretettel
• 3D és 6D szálankénti műszempilla-építés
erzsényi ária kozmetikus
Volume és MEGAVOLUME PILLAKÉSZÍTÉS
• Tartós szemöldök- és szempillafestés
2837 Vértesszőlős, Akácfa u. 19.
• Sminktetoválás akció*! 17 000 Ft mindenfajta tetoválás!
(szemöldökkészítés szálazott és tribál technikával)
Tel.: 06 30 548 4380
• Szemhéjtetoválás, szempillasűrítés
E-mail: pmkozmetika@gmail.com
(vékony és vastag tusvonal)
PM Kozmetika
• Szájtetoválás (félsatír, egészsatír)
*Az akció visszavonásig érvényes!

!
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Tavaszi regeneráló kezelések

növényi őssejtekkel és hormonokkal
(fitoösztrogének)!

Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a bőr ráncosodását androgén hormonok okozzák, melyek működését ellensúlyozhatjuk
a növényi hormonokat és őssejteket tartalmazó
készítményekkel (jukka, lenmag, komló,
vöröshere, szőlőmag). A kezelés serkenti a bőrben található őssejtek
regenerálódását, csökkenti a ráncok mélységét, növeli a bőrsejtek
élettartamát, visszaadja a bőr
ragyogását, feszességét, növeli
a bőr ellenálló képességét.
További információkért érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

30

kalIderma @ kalIderma . hu

m

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
w w w
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