Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. október, XXI. évfolyam, 10. szám

Utcanév-táblák, házszám-táblák
kihelyezése
Tisztelt Lakosság!

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 20/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza az utcanév-táblák és házszám-táblák kihelyezésének
szabályait.
A rendelet értelmében az épület házszámát, ennek hiányában a telek helyrajzi számát
a közterületről, illetve magánútról jól látható módon – az épület közterületi homlokzatára, ha az nem látható, az ingatlan közterületi kerítésére – kell kihelyezni.
A házszám-tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról,
szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles
gondoskodni. A tavaly év végén elfogadott rendelet 2015. december 31-éig biztosított
türelmi időt a tulajdonosoknak a házszám-táblák kihelyezésére.
Kérek tisztelettel minden ingatlan-tulajdonost, hogy a házszám (helyrajzi számot jelző tábla) kihelyezéséről határidőben gondoskodni szíveskedjék!
Fenti rendeletünk a közterületek elnevezését biztosító névtáblák kihelyezésének
szabályairól is rendelkezik. Ennek értelmében a névtáblák beszerzése és kihelyezése
az Önkormányzat feladata, melyről az Önkormányzat szintén 2015. december 31-éig
fog gondoskodni.
A névtáblát a közterület elején és végén, valamint keresztező közterületek esetében
mindkét irányban el kell helyezni, saroképületen, vagy kerítésen. A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni
köteles.
A képviselő-testület egységes utcanév-táblákat készíttetett, melyek kihelyezésére
folyamatosan kerül sor az év végéig, ennek zökkenőmentes lebonyolításához kérem
az érintett ingatlan-tulajdonosok együttműködését!
Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. július 8-án tartott rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …döntött az Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.
2. …elfogadta a közétkeztetés közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi dokumentációt és ajánlattételi felhívást.
3. …döntött közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …döntött a 1037/127, a 1037/146, 1037/164, 1037/165 hrsz-ú ingatlanokat terhelő,
az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséről.
2. …döntött utcanév-táblák megrendeléséről.
3. …döntött a 2015. évi költségvetés általános tartalék átcsoportosításáról.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. szeptember 10-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta az Általános Iskola 2014/2015. tanévről szóló beszámolóját.
2. …elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évről szóló
beszámolóját.
3. …döntött a 2015. évi költségvetés általános tartalék átcsoportosításáról.
4. …módosította a 2015. évi költségvetési rendeletét.
5. …módosította a települési támogatásokról szóló rendeletét.
6. …a közétkeztetés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdette a
Kölyök Kft-t.
7. …elfogadta az ÉDU Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervét.
8. …csatlakozott a Bursa Hungarica 2016. évi pályázathoz.
9. …döntött pályázat benyújtásáról a 04. hrsz., 012/1. hrsz, és 012/2 hrsz. ingatlanok
adás-vétele érdekében.
10. …a Tatabánya és Kistérsége Bűnmegelőzési Társulás Egyesület kezdeményezésére az
Egyesület megszüntetésével egyetértett.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. szeptember 24-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …döntött az intézményi térítési díjak változásáról.
2. …döntött az Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.
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Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. október 13-án tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …döntött az Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

Megemlékezés
Az 1956-os szabadságharc és
forradalom kezdetének 59. és a
harmadik köztársaság kikiáltásának 26. évfordulója alkalmából
megemlékezésre hívta Vértesszőlős Község önkormányzata a
település lakóit.
22-én az iskola diákjai adták elő
műsorukat a Közösségi Házban,
majd 23-án az 56-os emlékparkban is felléptek, az önkormányzat
által szervezett ünnepségen. közel
ötvenen jöttek el leróni tiszteletüket a megemlékezés helyszínére.
A diákok műsora után Szabó Mária,
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke emlékezett a hősőkre, akik életüket

adták a szabadságért. Befejezésül Szabó Mária felolvasott egy részletet az 56
csepp vér musicalből. A képviselő-testület a beszédet követően megkoszorúzta
az emlékművet és elhelyezték a mécseseket, majd főhajtással tisztelegtek a
hősők emlékének.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

„Ötvenhat vércsepp a földre lehull
Ezerszer és százszor átkozott a múlt!
Átkozott és áldott minden aki nincsen
Értelmetlenül küld meghalni az Isten
Ötvenhat vércsepp, se áldás se hála
Ötvenhat vércsepp, egy öregember álma
Ötvenhat vércsepp, egy ország pusztulása
Ötvenhat vércsepp, fiaink halála.”
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Szüretünnep
Idén, a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel,
ugyan a szüreti felvonulás
elmaradt, de a meghirdetett programokat a Közösségi Házban, telt házzal
megtartottuk.
Az
Aszúszemek
Néptáncegyüttes és az iskola
Ogyevacska néptánccsoportja fergeteges műsorral
alapozta meg a hangulatot.
Ezt követően Nagy Csaba polgármester
adta át Vida István volt polgármester
részére a Vértesszőlős díszpolgára kitüntető díszoklevelet és településünk címerével díszített aranygyűrűt. Vida István
1994 és 2006 között volt polgármester,
jelentős szerepet töltött be a Vértesszőlősi Sportegyesület életében és több civil
szervezetben is aktívan tevékenykedett.

Vendégünk volt a német Muhr am See-i
testvértelepülésünk volt polgármestere
Roland Fitzner úr is, akivel megalapozták
a két település baráti kapcsolatát. Vida
Istvánt háromszor – ez idáig legtöbb alkalommal – választották meg Vértesszőlős választópolgárai polgármesternek.
Ez a tény is kifejezi a lakosság megbecsülését személye és szolgálata iránt.
Az őt megelőző képviselő-testülettől örökül kapott feladatokat az eredeti szándék
megőrzésével maradéktalanul teljesítette, és fegyelmezett gazdálkodással gondoskodott arról, hogy kényelmes gazdasági mozgástérben kezdjen majd az őt
követő faluvezetés.
A Vértesszőlősért Emlékplakettet és
díszoklevelet ez évben két agilis nyugdíjas vehette át. Ocskay Józsefné Erzsi
néni a közösségért végzett több évtizedes tevékenységért kapta ezt a megtisztelő elismerést. Skrován Józsefné Marika néni a község társadalmi és kulturális
életében több évtizede kiemelkedően
hasznos munkát végez. Mindkét kitüntetett önzetlen munkáját, e díjjal is szeretné megköszönni Vértesszőlős Község
Önkormányzata. Legyenek példaképek
mások számára is.
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A rendezvényen részt vett Bencsik János
országgyűlési képviselő is, aki gratulált
a kitüntetetteknek és elismerően nyilatkozott a faluban zajló színes kulturális
életről.
A programot a Tiszta udvar – virágos
ház és a Vértesszőlős Virágos utcája
2015. pályázat eredményhirdetése és a
díjak átadása zárta.
Este a Sportcsarnokban a szüreti bálon,
Nagy Csaba polgármester és Biczó Sándor, a Hegyközösségi Egyesület elnöke
köszöntötte az új bort, a vigasság hajnalig tartott, a talpalávalót a Die Lausbuben
zenekar húzta.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

5

Tiszta Udvar Virágos Ház pályázat – 2015

Több éve hagyomány már, hogy az önkormányzat meghirdeti a Tiszta Udvar
Virágos Ház pályázatot. Az idén 10 fő
vállalkozott a megmérettetésre.
A pályázók mindegyikénél azt tapasztaltuk, hogy kertjük nem ér véget a kerítésnél, kertkapunál. A házuk, portájuk
előtti-mögötti részen is igyekeznek környezetüket szépíteni, rendezetten karbantartani. Ennél lényegesen többen vannak,
akik hasonlóan szépen gondozzák kertjüket, portájukat, és a körülöttük/környezetükben lévő közterületeket. Közös érdekünk, hogy községünk élhetősége, szép,
kulturált közterületei, minden itt lakó és
községünkbe látogató számára vonzó
legyen. Az önkormányzat munkáját segítve a közterületek gondozása az ott lakók
érdeke, de kötelessége és felelőssége is.
A pályázók meglátogatása során készült képek a falu honlapján megtekinthetők. Látogassák meg önök is, virtuálisan
ezeket a kerteket, merítsenek tippeket,
ötleteket, szép megoldásokat a fotókon
keresztül.
A pályázati kiírás értelmében nem hirdetünk sem rangsort, sem helyezéseket, akik a kitűzött szintet (80%) elérték,
azoknak szeptember 26-án, a szüreti
felvonulás előtt átadtuk a jutalmakat.
A minden évben megszokott, a korábbi
alkalmakkor elnyert kerámia faliképeket
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mind ott láttuk a házak falán. A kerámia
falitáblán kívül, oklevelet, és 10 ezer forintos kertészeti vásárlási utalványt kaptak
a résztvevők. Fordítsák kertjük, otthonuk
további virágosítására, díszítésére.
Bízunk abban, hogy jövőre még többen
kapnak kedvet ahhoz, hogy induljanak
ezen a vetélkedésen és példáikkal ötleteket adjanak a többieknek is környezetük,
kertjük szépítéséhez.
Szeretném megköszönni a bizottság
munkájában részt vevő Patakiné Muk Klári
néni, Zsigó Lászlóné Marika, Eszlári Erika,
és Kutenics Kinga aktív közreműködését.
Dr. Bogár István

Gratulálunk minden pályázónak!

Névsor szerint a díjazottak:
Angyalvári Ferenc – Mókus u. 4.
Dosztál János – Rákóczi u. 22.
Fritz László – Gagarin u. 15.
Gödri Enikő – Hegyalja u. 21.
Nagy Sándor – József A. u. 31.
Pogács Krisztina– Gagarin u. 5/A.
Simon Alexandra – Kertalja u. 15.
Szommer Ferenc,
Szommerné Kozma Judit – Sólyom u. 7.
Udvardi Zsuzsanna – Hegyalja u. 19.
Vejtey Tibor – József A. u. 33.

Tiszta Virágos Vértesszőlősért pályázat – 2015

Egy új kezdeményezést is indított a
Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága: TISZTA
VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT pályázatot.
A kiírt pályázat elsődleges célja a lakókörnyezetünk szebbé tétele a lakótársak
és lakóközösségek közreműködésével.
A virágosításra, környezetszépítésre való
felhívással a célunk egy tisztább, rendezettebb, vendégváró, virágos falukép
kialakítása, új zöldfelületek, létesítése,
fenntartása, utcák, virágosítása, növénytelepítések ösztönzése a lakosság részvételével.
Az idén először kiírt kezdeményezésre két utca lakóközössége nyújtotta be
pályázatát. A résztvevők közösségépítő,
közösségteremtő szándékkal, szépítő
munkájukkal javították falunk jó hírét,
az ott élők életminőségét, a közízlést,
az igényes lakókörnyezet kialakítását.
Mindkét utcát a Tiszta Udvar Virágos Ház
pályázatot is elbíráló bizottság értékelte,
hasonlóan, mint a családi házaknál, a
helyszíni szemle 2 alkalommal történt.

A szoros küzdelmet jelezte, hogy az ös�szesítések során az egyik bejárásnál az
egyik, míg a másik bejárásnál a másik
utca kapott több pontszámot. Végül az
összesítés alkalmával a bejárást végző
bizottság javaslatát a képviselő testület
is elfogadta, így a nyertes utca mellett, a
másik résztvevő utca is a kerámia falitábla mellett a pályázatra kiírt keretösszeg
fennmaradó részét, 40 000 forintot megkapta, és a pályázatban megjelölt célokra fordíthatja. Az utcákról készült fotók
szintén megtalálhatók a honlapon, de
mindenki a helyszínen is megtekintheti.
A két pályázó utca képviselője, Gödri
Enikő, a Hegyalja utcából, és Mérő Éva
az Akácfa utcából a Közösségi Házban,
a díjkiosztáson vette át jutalmát. 2015ben a pályázatot, és a kerámia falitábla
mellett a 100 000 forintos fődíjat a Hegyalja utca lakóközössége nyerte.
Gratulálunk a lakóközösségeknek, és
további virágosításra, karbantartásra,
szépítésre ösztönözzük – nem csak ezt
a két utcát –, hanem falunk valamennyi
utcáját.
Dr. Bogár István
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72 óra kompromisszum nélkül
Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett 72 óra kompromisszum nélkül
háromnapos önkéntes akcióban országszerte több, mint 8000 önkéntes
290 projekten végzett ökológiai, társadalmi és közhasznú munkát, hogy
szebbé, élhetőbbé tegyék környezetüket, és példát mutassanak: közösen,
összefogva egymásért jobb lehet a
világ. Nem csak 72 órára.
A 72 óra idén is kompromisszumok nélkül
irányította rá a figyelmet az összefogás
erejére és arra ösztönözte a fiatalokat,
hogy aktív és tudatos résztvevői legyenek a közösségi- és társadalmi életnek.
Komárom-Esztergom megyében idén
hét településen, köztük Vértesszőlősön
is több projekt valósulhatott meg ezzel
a közhasznú, szociális önkéntes akcióval, melyet a Magyar Katolikus Egyház,
a Magyarországi Református Egyház és
a Magyarországi Evangélikus Egyház
szervezett.
Szeretném ez úton is megköszönni a
résztvevőknek, hogy október 9-én szombaton, önkéntes munkájukkal, hozzájárultak Vértesszőlős virágosításához,
megszépítéséhez! Munkájuknak köszönhetően négy helyszínen levendulák ültetése valósult meg – az 56-os emlékmű-

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Örömökben, programokban gazdagon
telt az október klubtagjaink számára.
Október 16-án tartottuk Idősek Napi rendezvényünket. Nagy Csaba polgármester
úr megnyitó beszéde után köszöntötte
az 50. házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárokat, majd klubvezetőként köszöntöttem a 80 éven felülieket és összefoglaltam a nyár eseményeit. Kiemeltem
a szeptember 26-ai díjátadást és kitüntetettjeit: Vida Istvánt, aki Díszpolgári címet,
valamint Skrován Józsefnét és Ocskay
Józsefnét, akik Vértesszőlősért emlékplakettet vehettek át. Értékteremtő, közösség összetartó munkájukat ezúton is
megköszönve gratulálunk!
Ünnepi programunkban ezúttal az
Aszúszemek néptánc együttes fergeteges műsora és Veréb Mária megzenésített versei szerepeltek, Horváth Sándor
előadásában. Az est további részében

nél, a rk. templom előtt, a Múzeum utcai
parkolóknál és a Tájháznál –, a Múzeum
utcai játszótér és környezete is megszépült, valamint a Kisboldogasszony Plébániatemplom előtti lépcső gyommentesítésére is sor került.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Bús Péter teremtett igazi báli hangulatot.
Köszönjük az Aszúszemek táncosainak
segítségét a vacsora felszolgálásában –
megható gesztus volt!
Október 16-18 között művészeti fesztiválra utaztunk Egerbe és csodás három
napot töltöttünk a városban – remek szálláson, kiváló programokkal.
Következő összejövetelünk a december 20-i karácsonyi rendezvényünk lesz,
melyre szeretettel várjuk klubtársainkat!
Busch Józsefné

Tisztelt adományozó Vértesszőlősiek!
A Tájház megnyitása óta rengeteg személyes tárggyal – viseletekkel, edényekkel, festményekkel,
fotókkal és egyéb használati, vagy dísztárgyakkal – bővítették a bemutató gyűjteményünket, amit
nem tudunk elégszer megköszönni önöknek. De többen jelezték, hogy e tárgyak egy részére, mégis
igényt tartanának. Ez úton szeretnék tájékoztatni minden kedves adományozót, hogy aki valamely
oknál fogva mégis meggondolta magát és elvinné az előzőleg felajánlott tárgyát a Tájházból, azt 2015.
december 15-ig teheti meg a 30/817-3969-es mobilszámon, ha hitelt érdemlően tudja bizonyítani az
ajándékozás –, vagy a tulajdonosi jogának tényét. Ezt követően tárgyat vissza nem adunk és további
tárgyakat, csak lemondó nyilatkozattal tudunk befogadni. Megértésüket megköszönve.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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A Közösségi Ház hírei
Mozgalmasan zárult a szeptember
és így indult az október is. A szinte állandósult eső miatt a Közösségi Ház adott helyet a nagy sikerű
szeptember végi Mihály-napi vásárnak, a szüreti felvonulás napján
a díjátadó ünnepségnek, a szlovák
nemzetiségi önkormányzat kézműves foglakozásának és a megyei
Leader fórumnak is – sokszor szűkPAPÍRFONÓK
nek bizonyult a ház. A hónap második hete a könyvtári programokról
szólt, de belefért az iskola Samu projektjének egyik záró felvonása – a gyerekek dr.
Dobosi Viola múzeumi tárlatvezetését élvezhették filmen Skrován József tanár úr jóvoltából. A hónapban munkaerő piaci tájékoztatóval és egészségügyi szűréssel is
vártuk az érdeklődőket, a heti rendszerességű foglalkozások mellett. Nagy sikerrel
zajlik a papírfonás, Bodnárné Koncz Edit hallatlan türelemmel és jókedvvel vezet be
minket a technika rejtelmeibe. Jeles eseményeink sem maradhattak el: október 10-én
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tartotta Idősek Napi rendezvényét, majd 22-én hagyományosan a községi megemlékezés előtt, a nyolcadik osztályosok a házban is bemutatták ünnepi műsorukat. 22-én este két új projekt indult: csütörtökönként VeresHámori Andrea tánctanár – Galgán Dorka edzője – várja a mozogni vágyó gyerekeket
és felnőtteket – mottója: nincs szükség előképzettségre, egy dolgot kérünk: kitartást!

TERMÉSZETJÁRÓ KLUB
Dr. Bogár István kezdeményezésére természetjáró klub
indult. A nyitó estén kedvcsinálóként Deákné Csom Andrea, a tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület szakosztályvezetője, több évtizedes tapasztalattal rendelkező
túravezető tartott képes beszámolót csoportja működéséről. A tagok szeretettel várnak maguk közé minden kirándulást, túrát kedvelő kis és nagy bakancsost. A csapat
első túrájának tervezett időpontja november 21. szombat.
Az éppen aktuális információk időpontokról és túraútvonalakról hirdetőtáblákon, plakátokon és a Közösségi Ház facebook oldalán is megtalálhatóak lesznek.

KÖZMEGHALLGATÁS
Vértesszőlős Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő
Testülete értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 11-én (szerdán) 18.00 órakor közmeghallgatást tart a Közösségi Házban. A közmeghallgatásra tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Kraczárné Száraz Erzsébet elnök
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Novemberi naptárunk
November 10. szerda 17.00 óra

SZNÖ Közmeghallgatás

November 13. péntek 16.30 óra

Márton-napi lámpás felvonulás

November 13. péntek 18.00 óra

Pátria Márton-napi rendezvénye

November 20. péntek 10.00 órától

LEGO-nap

November 27. péntek 19.00 óra

Hangfürdő

Könyvtári hírek
Ha október, akkor
Országos Könyvtári Napok!
Vértesszőlős idén is rengeteg programmal várta az érdeklődőket: 6-án, kedden
megnyertük a Megyei Könyvtár által koordinált videokonferenciás vetélkedő
első fordulóját – igen szoros versenyben
legyőztük Szomort, majd a pénteki hármas döntőben kis csapatunk a képzeletbeli dobogó második helyére léphetett
fel. Köszönhetően minden csapattag lelkesedésének és kitartásának rengeteg
apróbb ajándék mellett 30 000 forint értékben nyertünk társasjátékot a Könyvtár részére!Köszönjük a Megyei Könyvtár
munkatársainak – főként Mikolasek Zsófinak és Török Csabának – a szervezést
és a lebonyolítást. Csütörtökön kisgyermekes családokat vártuk diafilm vetítéssel, közös zenéléssel és némi csemegével. Szerdán a Közösségi Házba hívtuk
meg az óvodásokat a Bábuci Bábszínház Macskacicó című bábelőadására.
Megérkezett őszi könyvcsomagunk is
– rengeteg új felnőtt és gyermekkönyv,
DVD valamint szlovák nyelvű kiadvány
várja a látogatókat.

Az ezüstérmes csapat titka a minden
korosztályt felvonultató csapatösszetétel volt: Anderla Álmos, Ballabás Andrea, Bohács Katalin, Bóka Vera, Eszlári
Erika, Héder Hanna, Horváth Csenge,
Horváth Hanga, Horváth Sándor, Horváth Zsejke, Horváth Zsombor, Ispán
Mónika, Komlósy Marianna, Komlósy Levente, Kovács Enikő, Lőke-Szabó Krisztina, Lőke Balázs, Lőke Péter, Lőke Vince,
Miletics Boldizsár, Miletics Lilla, Miletics
Tamás, Nagy Zoltánné, Stramszki Bálint
és Starmszki Szonja.
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Az óvoda hírei

Úszásoktatás

Kiránduló óvodások
Október első hetében – az Állatok Világnapja alkalmából – kirándulni mentünk a gyerekekkel.

Óvodásaink 2015. októberében úszásoktatáson vettek részt Oroszlányban, a
Városi Uszodában. A 24 kisgyermek nagyon élvezte a víz nyújtotta örömöket,
az oktatás végére magabiztosan mozogtak a vízben. A gyermekek utaztatását a
helyi önkormányzat támogatta, melyet ezúton is nagyon köszönünk!

Adománygyűjtés
A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány a szegénység elleni küzdelem
világnapja alkalmából meghirdetett
adománygyűjtéshez intézményünk is
csatlakozott.

Előtte rengeteget beszéltünk a hazai erdőkben élő állatokról, apró élőlényekről,
növényekről. Készítettünk távcsöveket, hogy minél jobban megfigyelhessünk
mindent, nézegettünk és válogattunk képeket, utánoztuk az állatok mozgását,
hangját. Kíváncsian vágtunk neki az útnak, hiszen arra vártunk, talán kedves kisállatokra bukkanhatunk. A kis felfedezők rengeteg szép falevelet, üres csigaházat, és formás köveket gyűjtöttek, mely talán valamikor „őshüllő csontja” lehetett.
A kirándulás után nem volt olyan kisgyerek, aki ne fogyasztotta volna el a jól
megérdemelt ebédet, miután még a pihenés is jobban esett.

Az intézmény gyermekei, családtagjaik,
valamint az intézményben dolgozók is
összefogtak, így sok tartós élelmiszer,
tisztítószer gyűlt össze a rászorulóknak.
Bízunk benne, hogy sok családnak,
gyermeknek tudtunk egy kis segítséget
nyújtani, miközben mi magunk is megtapasztaltuk, hogy adni jó! Köszönjük
mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk
a segítségnyújtásban, az adománygyűjtés megvalósításában.

MEGHÍVÓ

A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:

November 10. és 24.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
bölcsődei
kisgyermeknevelő

Süni csoport
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Hentes tokány
tészta
2015.11.03
Kedd
Csontleves

Húsos káposzta

Tejfölös
csirkepörkölt
galuska
2015.11.02
Hétfő
Sárgaborsókrém leves
sonkával
Marhapörkölt
főtt burgonya

Főétel

45. hét
Leves

Főétel

Gombás szelet
orsó tészta

Őszibarackos
csirkemell
rízs
2015.11.17.
Kedd
Sonkás
karfiolleves
Rántott csirke
burgonyapüré

Pásztortarhonya
gazdagon

2015.11.16.
Hétfő
Zöldborsós
csirkeaprólék
leves

Tejfölös szelet
tészta

Főétel

47. hét
Leves

Főétel

Lekváros
bukta

Zöldborsó
fözelék
sült kolbász
Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes, más esetben +100 Ft.-

Gombáskolbászos
burgonya leves

Csütörtök

2015. 11.19.

Mákos kalács

Csirkeragu
leves

Csirkeszárny
leves

Szerda

2015.11.18.

Fejtettbab
leves

Zöldborsókrém leves

Vágottborsó
leves
Leves

2015.11.11.
Szerda

2015.11.10.
Kedd

2015.11.09.
Hétfő

46. hét

2015. 11.12.
Csütörtök

Pogácsa

Majonézes
burgonya
sült csirkecomb

Előrendelés esetén Vértesszőlős területén ingyenes, más esetben +100 Ft.-

Csülkös
babgulyás

Csütörtök

2015. 11.05.

Túros csúsza

Alföldi
gulyásleves

2015. 10.29.
Csütörtök

Tojásleves

Szerda

2015.11.04

Kelkáposzta
fözelék
sertéspörkölt

Gombaleves
sajtgaluskával

Gyümölcsleves

Zöldbableves

Leves

2015.10.28
Szerda

2015.10.27
Kedd

2015.10.26
Hétfő

44. hét

Zúza pörkölt
hagymás tört
burgonya

Tejfölös
krumplileves
kolbászkarikákkal

Péntek

2015. 11.20.

Cigánypecsenye
tört krumpli

Kacsanyak
leves

2015. 11.13.
Péntek

Rántott szelet
kukoricás rizs

Sertéshús leves

Péntek

2015. 11.06.

Brassói apró
pecsenye
sült krumpli

Zöldségleves

2015. 10.30.
Péntek



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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Iskolai hírek
Mihály nap
Az idei Mihály napi erő- és bátorságpróbára szeptember 25-én került sor
iskolánkban.

Az időjárás nem kedvezett nekünk, az
eső miatt az iskola épülete adott helyet
a rendezvénynek. A gyermekeknek ez
sem szegte kedvét, izgalommal teljesítették az ünnepkörhöz kapcsolódó próbákat. A változatos feladatok után az iskola
ebédlőjében – a szülők segítségének köszönhetően – finom házi süteményekkel,
őszi gyümölcsökkel terített Mihály napi
bőségasztal várta az iskolásokat. A napot az óvodával közösen megrendezett
Mihály napi vásár zárta, amelyet a rossz
időjárás miatt a Közösségi Házban tartottunk meg. Nagy volt az érdeklődés,
eladók és vásárlók egyaránt sokan voltak, a gyermekek lelkesen árulták portékáikat. Köszönjük a szülőknek a rendezvény megtartásához nyújtott aktív, segítő
közreműködését.
Csizmaziáné Magyar Monika

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6. – nemzeti gyásznap. 1849ben ezen a napon végezték ki Pesten
hazánk első miniszterelnökét, illetve
Aradon azt a 13 honvédtábornokot,
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akik tevékenyen részt vettek az Ausztria ellen vívott szabadságharcban.
Az iskolában ezen a napon a diákok megtekintették az ötödik osztályosok emlékműsorát. Az alsó tagozatosok a Vértes
László parkban mécseseket gyújtottak,
és koszorút helyeztek el az 1848-49-es
kopjafánál. A felsősök egy izgalmas akadályversenyen vehettek részt, melyre különböző érdekes feladatokkal készültek
a végzősök. A csapatok legót építettek,
vadállatok nyomai után kutattak az erdőben, az Egy perc és nyersz televíziós műsorból ismert feladatokban tesztelhették
ügyességüket, kvízkérdésekre válaszoltak, aktivitiztek, nyíllal célba lőttek, és végül kötélhúzásban mérték össze erejüket
ellenfeleikkel. Szerencsére az időjárás is
kegyes volt hozzánk, szép, verőfényes
időben ért véget a vetélkedő, mely után
mindenki fáradtan, és új élményekkel
gazdagodva ért vissza az iskolába.

Különböző elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldani. Volt akadálypálya, kézigránáttal célbadobás,
terepfelderítés távcsővel, mátrix futás
tájékozódással, versenyfutás fegyverrel,
íjászat, honvédelmi és vöröskeresztes
totó. Hat általános iskolai csapat versenyzett a helyezésekért. Csapatunk
sikeresen, magas fölénnyel nyerte meg
a bajnokságot. Gratulálunk a fiúknak: Jenei Péternek, Besenyei Gábornak, Jenei
Bernátnak és Gyurász Martinnak!
Mátyási Piroska

Őszi régiós találkozó Bánhidán

ház gyűjteményét: népviseleteket, konyhai, szobai berendezéseket. Papp Kinga
múzeumpedagógus, restaurátor mesélt
a korabeli, régi paraszti életformáról,
majd kézműves foglalkozást vezetett. Korabeli kályha készült papírból, gyurmagyümölcsök kerültek befőttes üvegekbe,
valamint varrtak és szőttek is a gyerekek.
A ház udvarán régi szekeret és szüreti
eszközöket tekinthettünk meg, morzsoltunk kukoricát, diót törtünk, kukoricacsutkából házat építettünk. A program
jól sikerült, jól éreztük magunkat, további
találkozó reményében búcsúztunk el.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának meghívására, a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben őszi
régiós találkozón vett részt iskolánk
Ogyevacska néptánccsoportja.

Az idei tanévben is megrendeztük iskolánkban az őszi szöszmötölő délutánt.

Kísérőnk Eszlári Erika volt, míg a Jókai Általános Iskola tanulóinak kis csoportját Fischl Gabriella tanárnő vezette.
A találkozón egymás hagyományaival
ismerkedtünk, és szép élményekkel
gazdagodtunk. Október 9-én délután a
bánhidai Szlovák házban sok szeretettel fogadta a gyerekeket Izingné Rózsa
néni és Mazalinné Ani néni. Szlovák dalok éneklésével kezdtük a programot.
A gyerekek megismerhették a Szlovák

…folytatás a következő oldalon.

Őszi szöszmötölő

Szűcs Imre

Haditorna verseny Bajon
Október 8-án négy nyolcadikos részvételével megyei haditorna vetélkedőn
jártunk Bajon.
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Október 16-án, péntek délután izgatottan
gyülekeztek az alsó tagozatos gyerekek
a napközis teremben. Három csoportban dolgozhattak. Készítettek mécsest,
kukorica babát és baglyocskákat. Hamar
elrepült a délután. Köszönjük szépen
Tóthné Gombkötő Alexandra és Csizmaziáné Magyar Mónika tanító néninek a
közreműködést!

Halloween party az iskolában
Hagyományainkhoz híven ismét volt
Halloween buli a felsősöknek. Sorra
érkeztek a boszorkányok, zombik, kísértetek rémisztő és megdöbbentő
külsővel.

Zöld Andrásné napközis nevelő

Papírgyűjtés
2015. október 16-án tartottuk a hagyományos őszi papírgyűjtésünket.
Nagyszabású versenyt hirdettünk az
osztályok között, melynek díja egy mozi
látogatás az osztályközösségnek. Ennek
eredményeképpen az eddigieknél sokkal
több papírhulladékot sikerült gyűjtenünk,
9 tonnát. A győztes a 6. osztály lett, akik
már izgatottan várják a közös programot.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak az iskolai papírgyűjtés sikeréhez!
Kutenics Szilvia, Krajczárné Száraz Erzsébet,
Szűcs Imre szervezők

Idén is készültem különböző játékokkal,
vetélkedővel, úgy mint csukott szemmel
etetés, szemgolyó dobás, vaníliáskarika
evés, almahalászat, székfoglaló, kekszkereső stb. Mindenki nyert, mindenki élvezte a vicces kihívásokat. A buli végén
tánc és vigalom zárta ezévi rendezvényünket. Reméljük, ismét elriasztottuk a
rossz szellemeket!
Gáspár Edit

Budapesti kirándulás
Október 21-én 42 fővel
kirándulást tettünk Budapesten.
A Vajdahunyad várában
megtekintettük az interaktív „Szavanna” kiállítást,
ahol az 5-6 fős csoportokba osztott gyerekeknek
egy találos kérdésekből
álló feladatsor detektív módon történő megoldásával
kellett a talizmánjukat megtalálni. Sok érdekes ismerettel gazdagodtak a feladatok
játékos megoldása közben. Utána megnéztük a Hősök terét, a gyönyörű őszi időben sok fényképet készítettünk. Metróval átutaztunk a Kossuth térre, ahol kívül-belül
megcsodáltuk a Parlamentet. Láttunk látványos koronaőrség váltást, és a koronázási
ékszerekről is hallhattunk előadást. Este élményekkel gazdagodva szálltunk fel a hazafelé vezető vonatra. Kísérőtanárok: Mátyási Piroska, Kutenics Szilvia, Gáspár Edit.
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Samu 50 projekt az iskolában
Augusztus 21-én emlékezett meg
a falu a vértesszőlősi előember
megtalálásának ötvenedik évfordulójáról. Így adódott az ötlet,
hogy az iskolában zajló háromhetes projekt ezt a témakört ölelje fel.
Ötletekben és programokban nem
volt hiány, a pedagógusok igyekeztek minden oldalról körbejárni,
és a gyerekekkel megismertetni a
témát. Az alsó tagozatos gyerekek nagy
érdeklődéssel fogadták, hogy tanórán
és szabadidőben egyaránt ezzel foglalkozhattak. Olvastunk részleteket Vértes
László Kavicsösvény, és Klotz Ignác
„A Vértesekből” című munkáiból, a Szöllősi Krónikából, készítettünk barlangrajzokat, domborműveket. Kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket szerveztünk
a témában. A helyi múzeumban minden
alsós kisgyerek érdekes próbákat állt ki,
„ősemberest” játszottak, gyűjtögettek,
vadlóra, medvére vadásztak.
A felsőben Mátyási Piroska az emberré válás folyamatával ismertette meg a
gyerekeket, Kutenics Szilvia vezetésével
pedig plakátokat készítettek az őskorról a diákok. Gáspár Edit óráin a múzeumlátogatással kapcsolatos német és

angol nyelvű kifejezéseket gyakorolták
tanulóink. Szűcs Imre kicsit kitágította
a témakört, és nem csupán falunknak
erre az epizódjára koncentrált, hanem a
diákokkal közösen igyekezett áttekinteni
Vértesszőlős történetét az őskortól napjainkig. Wünsch Lajos egy filmet vetített
a felső tagozatosoknak, melynek címe:
Hogyan lett az ember? Skrován József a
Közösségi Házba szervezett egy filmvetítést, így betekintést nyerhettünk a nyári
megemlékezések eseményeibe. Így egy
virtuális tárlatvezetésen vehettünk részt
Dobosi Viola régész vezetésével, aki
maga is részt vett a lelet feltárásában.
A projekt során Papp Kinga múzeumpedagógus látogatott el intézményünkbe,
aki egy vetítés segítségével magyarázta
el az alsós és felsős gyerekeknek egyaránt, hogyan nézhetett ki Samu világa
a valóságban.
A három hét alatt mindegyik osztály
felkereste a múzeumot, ahol a gyerekek
közvetlenül kapcsolatba kerülhettek a
tárgyi emlékekkel, és információkat szereztek településünk világhírűvé lett előemberéről: Samuról.
Köszönet Zoltánfi Zsuzsának, Papp
Kingának, a szülőknek, valamint a Vértesszőlősi Nemzetiségi Önkormányzatnak a
segítségükért!
Gombásné Bartal Zsuzsanna és Szűcs Imre
munkaközösség-vezetők
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Tizenkét éven keresztül vezette a települést és úgy, ahogy van,
szereti Vértesszőlőst

„ARRA VAGYOK A LEGBÜSZKÉBB,
HOGY A FALUBAN BÉKE VAN”
Október közepe óta új díszpolgára van
Vértesszőlősnek: Vida István. A korábbi településvezető a cím megalapítása
óta a tizennegyedik kitüntetett. Vallja
azonban, hogy az a munka, amit három
cikluson keresztül végzett, csak úgy működhetett, hogy mögötte állt egy lelkes
képviselőtestület, a bizottságok és az
elnökök, egy hivatal profi dolgozókkal,
mert nélkülük nem ment volna.
dr. Pataki Gábor interjúja

� Amikor telefonon időpontot egyeztettünk, polgármester úrnak szólítottam:
mintha kicsit meglepődött volna. Szólítják még így?
Noha lassan tíz éve nem vagyok már polgármester és a település összetétele is változik, azért még elég sokan ismernek. Rám
köszönnek az utcán, megkérdezik, hogy
„hogy van polgármester úr?”, ennek pedig
természetesen nagyon örülök, jól esik.
� És hogy van, polgármester úr?
Köszönöm, jól!
� 2001-ben Ön adta át az első díszpolgári
címet, most pedig Ön is kitüntetett lett
a faluért tett elvitathatatlan érdemeiért.
Három cikluson keresztül vezette Vértesszőlőst: hogyan kezdődött mindez?
1990 és ’94 között a falufejlesztési bizottság külső tagja voltam. Abban az időszakban indultak a nagy beruházások, így
ezen döntések előkészítésében már részt
vettem. Az akkori polgármester, Krenner
Antalné Marika (a falu 1990-ben megválasztott polgármestere, aki 2005-ben kapta
meg a Vértesszőlős Díszpolgára címet – a
szerz.) a periódus félidejében elkezdett bátorítani, hogy vigyem tovább a falut. Az ő
ösztönzésére és biztatására indultam – és
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tértem végleg haza Németországból. Marika felajánlotta, hogy képviselőként segít.
Lelkiismereti kérdés is volt elindulnom a
választáson, mert a nagy beruházások elindultak, amelyeket végig kellett vinni.
� Melyekre gondol?
Ki kellett építeni a szennyvízcsatornát, a
teljes gázellátást, fel kellett építeni a sportcsarnokot, korszerűsíteni kellett az úthálózatot. Ott volt a Valusek utca kérdése is:
akkortájt egy nyílegyenes út volt, minden
évben történtek rajta halálos balesetek.
Ezen változtatni akartunk.
� Teljes volt ebben a konszenzus a
megválasztott testülettel?
A választás után összeültünk és sorba véve
tisztáztuk, hogy elfogadjuk-e a közös célokat. Elfogadtuk. A korábbi módszereken
azonban változtatnunk kellett. Marika hihetetlen elánnal, lelkesedéssel és szorgalommal, de a problémákat és a feladatokat
is magára húzva végezte a munkáját – ha
ezen az úton haladtunk volna, belefulladunk a munkába. Alapítottunk inkább öt bizottságot, az elnököknek pedig igen széles
jogköröket adtunk. Lényegében minden
fontos kérdést a bizottságok tárgyaltak
meg: egy-egy bizottsági ülés olykor sok-

kal pezsgőbb volt, mint egy testületi ülés.
Szerencsés polgármester voltam, mert az
előző polgármester az alpolgármesterem
volt, másrészt olyan nagyszerű képviselőkkel dolgoztam, akik teljes mellszélességgel átérezték a felelősséget és felvállalták
a munkát. Amikor átvettem a kitüntetést,
akkor is elmondtam, hogy ez a hatalmas
munka csak úgy működhetett, hogy mögöttem állt egy lelkes képviselőtestület, a
bizottságok és az elnökök, egy hivatal profi
dolgozókkal: nélkülük nem ment volna.
� A megújulás azonban óhatatlanul is
hatalmas változássokkal jár: én még
elég fiatal voltam akkortájt, de arra jól
emlékszem, milyen felfordulás volt például a Valusek utca felújítása idején…
Ezek a beruházások tipikusan olyanok,
amikkel zavartuk a lakosságot. Mert ha valaki kilép a házból és a sárban találja magát
egy árokban, akkor természetesen mondja
a magáét. Ezt azonban el tudták viselni a
helyiek, ami nagyon nagy élmény volt! Támaszkodhattunk a falubeliek segítségére.
Ennek jelképe a Tájház út: a mai út helyén
egy kert volt, csak egy vashídon, gyalog
lehetett átmenni a patak felett. Nem volt
közvetlen közlekedés a falu egyik oldaláról a másik oldalára: hidat kellett építeni.
Megépítettük. A falubeliek térdig a vízben,
közös erőnkből készült el és azóta is áll.
Az átadáskor mondtam is, hogy egy polgármester mindig örülhet, ha egy hidat épít
az ő idejében. Nagyon büszke voltam rá,
hogy sikerült megcsinálni.
� Ezt tekinti a legnagyobb sikerének?
Amikor a 12 év végén, akkor már nyugdíjas
korúként, úgy döntöttem, nem indulok tovább, adtam egy interjút. Akkor is megkérdezték, hogy mire vagyok a legbüszkébb.
Nagyon gyorsan azt válaszoltam, hogy
arra, hogy a faluban béke van. Meglepődötten néztek rám… Itt is voltak ugyanis
olyan feszültséggócok, mint máshol is, például a régi szőlősiek és a betelepedők potenciális nézeteltérései, a nemzetiségi ügy,
mint problémaforrás, a politika is próbált
beférkőzni a falu életében, ami mindig gon-

dokat okozhat. De ezeket sikerült kezelni.
Ezért ma is azt mondom, hogy arra vagyok
a legbüszkébb, hogy a faluban viszonylag
béke van.
� Mit szeret legjobban Vértesszőlősben?
Nagyon nehéz a kérdés! Mindent! Nem támadt hatalmas űr az életemben miután nem
voltam immár polgármester: majdnem minden egyesületnek tagja voltam. De ahogy
telnek az évek, az ember mindig egyet-egyet
hátralép. Hetvenkettő már elmúltam: át kell
adni a helyet a fiataloknak. De akármerre nézek, minden dologhoz van valamilyen kötődésem, az emberekhez, a létesítményekhez.
Így ahogy van, szeretem Vértesszőlőst.
� Ha most teljesíthetném két kívánságát, egyet saját magának, egyet a
falunak kívánhatna, mit kérne?
Ugyanazt. Hogy ez a fejlődés ugyanilyen
békességben menjen tovább. Mert az nekem is jó, ha nincsenek nagy háborúskodások, villongások, nemzetiségi, politikai
vagy más szempontból. Azt kívánom, hogy
ez így menjen tovább, ne legyen nagy törés
a faluban. Erre nagyon kell vigyázni, hogy
ha valami kis „háború” készülődik, gyorsan
le kell szerelni. A falu megérdemli, hogy békében, szépen fejlődjön.

Vida István
1994 és 2006 közöt t
volt Vér tesszőlős polgármestere. Tatabányán
született, iskoláit is a városban végezte. Az Árpád
Gimnáziumot követően
a miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki végzettséget. Ezt követően
került az NDK-beli Carl-Marx-Stadt (mai nevén
Chemnitz) repülőgépgyárába. Feleségét is Németországban ismerte meg. Immár több mint
40 éve Vértesszőlős lakója. Öt unoka büszke
nagyapja: a legnagyobb orvostanhallgató, a
legkisebb még általános iskolás. Idén kapta meg
a Vértesszőlős Díszpolgára címet.
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Kedves édesanyák, kedves-aranyos
apró gyermekek!
Mi is mindnyájan örülünk a család örömének, a megérkezett kicsiny gyermeknek. Azonban tudjuk azt, hogy a
gyermekágyból felépülve sok édesanya hirtelen hosszú hónapokra kiesik
a korábbi munkahelyi közösségéből, a
mindennapos aktivitásból. Éppen ezért
gondoltunk arra, hogy jó lenne újra létrehozni egy olyan közösséget,
ahol kötöttségek nélkül beszélgethetünk kétségeinkről, naponként megélt apró
örömeinkről, és tapasztalatainkról. Ezzel a szándékkal
hívunk mindenkit az újonnan
megalakuló
BABA-MAMA
KÖRÜNKBE.
Ha a kedves édesanyák, és
természetesen legapróbb gyermekeik is
egyetértenek vele, szívesen várunk mindenkit csütörtökönként délelőtt 9-11-ig a
Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti házunkban. A télen is jól fűthető gyerekszobában,
szőnyegen és szivacson játszhatnak a
legkisebbek is. Édesanyák, segítők, esetleg vendég-előadóink ezt ülik körbe. Beszélgetünk egymással, meghívott vendégünkkel, miközben gyermekeink állandóan
szem előtt vannak. Gurulnak-másznak,

első lépéseikkel kísérleteznek. Ha éppen
szoptatási idő közeledne, erre is van egy
külön kisebb helyiség. A konyha ételmelegítésre szintén rendelkezésre áll.
Havonta egy alkalommal szeretnénk vendégeket hívni. Orvos, védőnő, pedagógus,
több gyermekes szülő, nagyszülő osztaná
meg velünk gondolatait, tapasztalatait, válaszolnak majd a feltett kérdésekre.
Ha a gyermek már megszokta a helyet, a másik anyukákat, arra is lehetőség nyílik,
hogy fél-háromnegyed órára
édesanyja elmenjen: a többiek
vigyáznak a kicsire.
Nem „vallásos” alkalmakat
tervezünk, tehát felekezeti különbség nélkül várjuk az érdeklődőket, akik beszélgetni, vagy csak
társaságban szeretnének lenni gyermekeikkel. Az első alkalom október 22-én volt.

Kapcsolattartó személy(ek):

A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima
perspectalis) Ázsiából származó, Magyarországon újonnan, néhány éve megjelent
kártevő.
Első példányát 2011ben gyűjtötték Sopron
környékén. Európában
elsőként Németországban írták le néhány évvel
ezelőtt. A faj az örökzöld puszpáng (Buxus
sempervirens) károsítója, s ez az egyetlen
tápnövénye. Károkat a táplálkozó fényes
zöld színű hernyó okoz. Kezdetben csak hámozgatja a leveleket, azaz csak a levél egyik
oldaláról rágja le a levél szöveteit, később
teljesen elfogyasztja azokat, akár tarrágást is
végezve a puszpángon. A rágáskép, a szövedék és a nagyméretű szemcsés ürülék
miatt kártétele nem téveszthető össze más
hazai puszpáng-károsítóval. Eredeti élőhelyén 5, Európában általában 3 generációja
van évente. Az eddigi megfigyelések szerint
Magyarországon is 3 nemzedéke fejlődik.
A nőstények csomókban rakják tojásaikat a
levelek fonákjára.

Védekezési megoldás
Kiskerti, esetleg közterületi körülmények között általában elegendő a fertőzött növényi
részek azonnali eltávolítása és megsemmisítése (elégetése). A hernyókat a bokor belsejében kell keresni, tehát nem elég a felületes
megtekintés. Az év folyamán többször is vizsgálni kell a növényeket, mert egészen őszig
fertőzhet a faj. Súlyos fertőzés esetén rovarölő szeres védekezés is indokolttá válhat.
Ilyen esetben deltametrin (Decis), cipermetrin
(Cyperkill 25 EC), acetamiprid (Gazelle 20
SG, Mospilan 25 SG), metoxifenoxid (Runner
2F), diflubenzuron (Dimilin 25 WP) hatóanyagú rovarölő szerek hatásosak lehetnek a faj
– és más rágó szájszervű lepkék – hernyói
ellen. A felsorolt növényvédő szerek mind III.
kategóriájúak, tehát szabadon bárki számára
elérhetőek. A Dimilin környezetbarát (kitinszintézis gátló) készítmény (tehát nem idegméreg), sem az ember, sem más hasznos
élőlények számára nem jelent veszélyt.
Forrás: NÉBIH

Dr. Nagy Sándor
okl. növényvédelmi szakmérnök
(növényorvos)

Bottyán Mária Veronika
– gondnok (06/30 5287339)
Bujdosné Pap Éva – gondnokhelyettes
(06/20 4530365)

Tatabányai autóipari partnerünk részére keresünk munkatársakat
operátori pozícióba azonnali kezdéssel!!!

Vértesszőlősi Református Közösség

Áramszünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy 2015. 11. 16-án 8-15 óra között áramszünet lesz Vértesszőlősön, a szükséges munkálatok elvégzése érdekében
az alábbi utcákban: Tanács utca végig, Kánya utca végig, Ady Endre utca
végig, Valusek u. 53. sz. alatti Takarékszövetkezet egész területén.
Megértésüket köszönjük!
E-ON hálózat.
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Egy új közterületi kártevő: a puszpángmoly

Feladatok: Operátori munka
Elvárások: min. 8 általános végzettség
Amit kínálunk:
– hosszú távú munkalehetőség
– cafetéria, bónuszok
– megfelelő létszám esetén céges járat indítása.
Egyéb: GYED vagy anyasági támogatás mellett állandó 1 műszakban, 6 vagy 8 órában is foglalkoztatnánk.
Várjuk jelentkezését!
Elérhetőségek: gyor@manpower.hu e-mail címen,
vagy 06-96/618-381, 06-30/637-7092, 06-30/682-1752-es telefonszámokon.
• 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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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: ÚJ!
– 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
• Regeneráló, frissítő arc- és dekoltázsmasszázs
• Gyantázás cukorgyantával
• 3D és 6D szálankénti műszempilla-építés ÚJ!
• Tartós szemöldök- és szempillafestés
• Sminktetoválás ÚJ!
(szemöldökkészítés szálazott és tribál technikával)
• Szemhéjtetoválás, szempillasűrítés
(vékony és vastag tusvonal)
• Szájtetoválás (félsatír, egészsatír)

KOZMETIKA

VÁROK MINDENKIT
KIT SZ
SZERETETTEL
ZERETETTEL!

PERZSÉNYI MÁRIA
kozmetikus

2837 Vértesszőlős, Akácfa u. 19.
Tel.: 06 30 548 4380
E-mail: pmkozmetika@gmail.com
PM Kozmetika

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!

Akció!

Októberben és novemberben minden
ránckezeléshez és őssejtes regeneráló
kezeléshez speciális, különleges
Vénusz maszk jár, amely látványosabbá
teszi a kezelések eredményét!

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 (Virág Pálné) 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
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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 :

kalIderma @ kalIderma . hu

• 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

.

k a l I d e r m a

.

h u
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dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos
Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS
2013. március 1-jétől az új közszolgálati
feladataim miatt a délelőtti rendelési
időben gyakran helyettesítés lesz, ezért
előjegyzés (bejelentkezés) szükséges.
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás

HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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Vértesszőlősön időpont egyeztetéssel rendelési időn kívül elérhető
további speciális szolgáltatások

• lágy szöveti sebészeti
beavatkozások
• szülészeti műtétek,
ivartalanítás
• műszeres diagnosztika: ultrahang,
EKG és Röntgen vizsgálatok
• éjszakai és sürgősségi ellátás
Mikrocsip akció

2013. január 1-jétől kötelező az ebek mikrocsippel történő megjelölése és regisztrációja.
• Ha oltással, kezeléssel vagy műtéttel egy időben kéri a mikrocsip
beültetését, a regisztráció költségét
átvállalom.

• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy a
regisztráció rendben van-e!
PET-SHOP HÍREK
Száraz tápok
1950 Ft/10 kg-tól
Bolhairtó cseppek
1910 Ft-tól
Bolhairtó nyakörvek 740 Ft-tól
Jutalom falatok
260 Ft-tól
Pórázak
1450 Ft-tól
Nyakörvek
540 Ft-tól
Ha állatorvosi ellátást követően legalább
kétféle terméket vásárol a patikában és a
pet-shopban, vagy háromféle terméket vásárol, az olcsóbbat ajándékba kapja.
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