Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. szeptember, XXI. évfolyam, 9. szám

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is
elektronikai, vas- és papírgyűjtést szervez az alábbi időpontokban:

Papírgyűjtés:
október 16. péntek 14.00–17.00 óra között
Helyszíne: Tűzoltószertár

Vasgyűjtés:
október 19. hétfő 10.00–15.30 között az önkormányzat autójával
háztól szállítjuk el a hulladékot.
Felajánlásukat szíveskedjenek jelezni névvel, lakcímmel legkésőbb október
16-án pénteken 14 óráig az alábbi iskolai telefonszámon: 34 379-271 – Horváthné Lenhardt Aranka iskolatitkárnál.

Elektronikai hulladék gyűjtése: október 20-21. kedd–szerda
Ezeken a napokon iskolánkba (gyógyszertár felőli bejárat) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket.
A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az
iskolától csak így veszik át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően
gondoskodunk.
Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

FELHÍVÁS!
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT A
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2016. évi fordulójához.
A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer). Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Az itt kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az
önkormányzathoz benyújtani!

Lakossági fórum közétkeztetésről
A Vértesszőlősi Általános Iskola szülői
munkaközösségének
ke z d e m é nye z é s é r e
a képviselő testület
szülői fórumot tartott
az iskolai, óvodai és
bölcsödei közétkeztetéssel kapcsolatban.
A szülők és a gyermekek részéről kifogások merültek fel a
szeptemberi tanévkezdés óta szolgáltatott étel minőségével, mennyiségével, ízvilágával kapcsolatban, melyeket a forum keretében egyeztettünk az
érintettekkel.
A fórumon jelen voltak a szolgáltató Kölyök Kft. képviselői és válaszoltak a feltett
kérdésekre, észrevételekre. Ismertették
a megjelentekkel a 2015. szeptember
1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás
főbb pontjait, melyek meghatározzák a
készített ételek alapanyagainak és a felhasználható ízesítőanyagok mennyiségét, illetve a napi menü összeállításának
a követelményrendszerét.

Megnyugtató válaszokat kaptunk arra,
hogy a szállított ételek minden feltételnek
maradéktalanul megfelelnek. Az egyeztető fórumon részt vettek az iskola és óvoda képviselői, tájékoztatták a szülőket a
személyes – pozitív – tapasztalataikról. Az
iskola vezetője lehetőséget biztosít valamennyi szülő részére, hogy a következő
hónapokban megkóstolhassák a feltálalt
ételeket és véleményezhessék azokat.
Tájékoztattam a szülőket, hogy tapasztalataikat a polgármester felé tegyék meg,
és amennyiben a beérkező vélemények
alapján indokolt, a szolgáltató felé megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Nagy Csaba

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az EPER-Bursa rendszerben, ill. átvehető a
Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Templom u. 59. – telefon: 379-091/105.
mellék (Mukné) vagy: 06/30/579-3780) ügyfélfogadási időben.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 7.
Várjuk az érdeklődőket!
Nagy Csaba
polgármester
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Az iskola nyári hírei

Gólyatábor

Erdő-mező élővilága tábor Zánkán

Az idei tanévet a kis elsősök már augusztus végén megkezdték, mert három
napon át birtokba vehették leendő tantermüket.

Sikeres pályázati lehetőségnek köszönhetően a nyár közepén keltünk útra a Balaton
partjához. Négyórás vonatozás után érkeztünk a Zánkai Erzsébet táborba. A kényelmes és komfortos szállásunk elfoglalása után az étteremben finom ebéd várt bennünket. Az első nap a táborral és a tematikus programmal való ismerkedéssel telt.
A hét folyamán rengeteg elfoglaltság várt ránk: koncert, színházi előadás, táncház,
kézműveskedés, vetélkedők, mikroszkópozás, tanösvény-túra, kirándulás Tihanyba,
barkácsolás és persze fürdés a Balatonban. Rengeteg élménnyel, tudással és ajándékkal gazdagodva tértünk haza. Jövőre is szívesen megyünk!
Mátyási Piroska

Regionális tánctábor Tardoson
A tardosi Malomvölgy adott helyet június végén a regionális néptánc tábornak
Oroszlány, Tatabánya-Bánhida, Vértesszőlős, Tardos általános iskola alsó tagozatos tanulói számára.

Szegvári Ildikó Tatabányáról és Suba Éva Budapestről jó hangulatú programokat szervezett a táncos lábú társaságnak. Iskolánkból Petz Lili, Mozsár Dorina, Tamás Ivett,
Szűcs Kíra, Buzási Zora csatlakozott a többi gyerekhez. Népi játékokat és főleg szlovák polkát tanultunk, a vidám táncok mellett kézműveskedtünk, karaokeztunk, túráztunk a közeli hegyekben. A különböző településekről érkezett gyerekek egymással
ismerkedtek, barátságokat kötöttek. Bízom benne, hogy jövőre is folytatódni fog ez
az élményekkel teli vidám nyári néptánc tábor.

Itt kavicsot festettünk, madártollakból képeket ragasztottunk, rövid mesefilmeket néztünk és rajzoltunk. Minden napra jutott egy kis kirándulás is. Az első napon meghívást
kaptunk Nagy Péterék portájára, ahol több mint száz, a szivárvány minden színében
pompázó papagájjal ismerkedtünk. Másnap a Nábob Kft lovas pályáján Bíró József
és két tanítványa jóvoltából mindenki kipróbálhatta a lovaglás alapjait. Az ott lévő
fajátszótéren töltöttünk még egy kis időt. Harmadnap az előember telepre látogattunk, ahol egy rövid tárlatvezetés után játszottunk: „lápon” jártunk, ősmedvére és
őslóra célba dobtunk, kockamozaikból képeket raktunk ki, állathangokat hallgattunk.
A manótanodában kialakult jó kapcsolat a gyerekek és a tanító nénik között tovább
épülhetett ebben a pár napban.

Krajczárné Száraz Erzsébet

Szabó Mária, Szalczinger Józsefné tanítók
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A Közösségi Ház hírei
Szeptember hónapban újraindultak
a már hagyományos foglalkozások a
házban.
Megkezdődtek az aikido edzések, folytatódik a jóga, a néptánc, és Zimozeleny
asszonykórus próbái. Idén ősztől három
új programmal színesítettük a kínálatot: szerdánként papírfonásra várjuk az
ügyes kezűeket, októbertől csütörtökönként 16.45-től a lányokat, 17.30-tól pedig
a felnőtt korosztályt hívjuk modern táncórákra. Péntekenként és szombatonként
magánrendezvények illetve a civil szervezetek eseményeinek színhelyéül szolgál a nagyterem.
Szeptember 19-én, szombaton ismét
bemutatkoztunk a Kulturális piacon – a
Vértes Agórája előtti téren a megye közösségi színtereinek seregszemléjén a
Közösségi Ház, a Könyvtár és a Tájház
programjairól adtunk számot. Ezúton

szeretném megköszönni Komlósy Mariannának és Eszlári Erikának, hogy
az újonnan kapott iskolai, Tájházas
és múzeumi feladataik mellett még a
hétvégéken is számíthatok a segítségükre.
Továbbra is várjuk a színházrajongókat, az idei évad első ajánlata a budapesti Játékszín sikerdarabja, a Legyen a
feleségem című bohózat – szuper szereposztással – jegyek még korlátozott
számban kaphatóak.
Folytatódnak a Világjárók klub estjei, a
tervek szerint a téli szezonban Indiába és
Írországba „utazunk”.
Novemberben Lego-napot tervezünk,
terepasztalokkal, egyéni és családi vetélkedővel várunk kicsit és nagyot – tervezett időpont november 20. péntek.
Minden programunk megtalálható a
Közösségi Ház facebook oldalán, kérjük,
látogassanak el hozzánk ott is!

Újdonság októbertől!
HELYSZÍN: Közösségi Ház
Vértesszőlős, Templom utca 79.

IDŐPONT:

IDŐPONT:

csütörtök 16.45–17.30

csütörtök 17.30–18.15-ig

Jelentkezni
10 éves kortól lehetséges.

KEZDÉS:
2015. OKTÓBER 8.

Októberi naptárunk
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Október 1. csütörtök

Leader-fórum

Október 6. kedd

Videokonferenciás könyvtári vetélkedő

Október 8. csütörtök

Bababarát könyvtár

Október 8. csütörtök

Aerobikids és Fitt Dance – 1. foglalkozás

Október 10. szombat

Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

Október 16. péntek

Aszúszemek rendezvénye

Október 22. csütörtök

Ünnepi megemlékezés – iskola műsora

Október 30. péntek

Hangfürdő

Könyvtári hírek
A kulturális közfoglalkoztatásnak köszönhetően Könyvtárunk idén egész nyáron
nyitva tartott – elmondhatjuk, hogy még a legmelegebb napokon is folyamatos
volt az érdeklődés, s bár Ballabás Andrea jól állta a sarat, ígéretet kaptunk egy
klímaberendezés beszerelésére. Jelenleg 227 beiratkozott, aktív olvasónk van,
ami a település számhoz és a speciális elhelyezkedéshez képest igen jónak
mondható.
Az októberi országos Könyvtári hét eseménysorozathoz kapcsolódva két programmal várjuk a lakosságot. Október 6-án, kedden a Megyei Könyvtár által moderált
videokonferenciás vetélkedőn küzdhetünk meg Héreggel – itt minden korosztályra
szükségünk lesz a győzelemhez! Október 8-án, csütörtökön pedig Bababarát könyvtár címmel ajándékos, közösen zenélős ismerkedésre hívjuk a kisgyermekeseket. Október 13-án kedden délelőttre minden óvodást és bölcsődést meghívtunk a Bábuci
Bábszínház – A macskacicó című előadására – a helyszín a Közösségi Ház lesz.
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Vendégségben a megyei kórház vértesszőlősi főigazgatójánál

„Kerek az életem, szeretek élni!”
Pontos kimutatás nincsen erre vonatkozóan, ám valószínűleg országos viszonylatban is igen jól áll Vértesszőlős
az egy főre jutó orvosok szempontjából. Számba venni is nehéz lenne,
hány, szűkebb és tágabb lakóhelyén
szolgálatot teljesítő kórházi fő- és osztályvezető orvos vagy éppen háziorvos lakik községünkben. Sőt, falunk
„adja” a megyei kórház főigazgatóját
is: dr. Lőke Jánost. Sorozatunkban ezúttal őt látogattuk meg.
dr. Pataki Gábor írása

Mivel szerda reggel fél 8-ra beszéltük
meg a találkozót, azt hittem, hogy velem
kezdi a napot, ám tévedek, mert a gazdasági igazgató adja át nekem a főigazgatói szoba kilincsét. Már kora hajnalban
zajlik az élet a Szent Borbála Kórház L
épületének legtetején…
Dr. Lőke János főorvos, főigazgató,
olvasható a köpenyén lógó névtáblán.
Arra nem emlékszem, hogy a Szomszédok Mágenheim doktorának miért lett a
„Nagy Fehér” a beceneve, de ez illene rá
is: fehér köpeny, fehér ing, fehér nadrág,
fehér lábbeli, egyszóval igazán „hozza”
azt a képet, amit az ember „elvár” egy
orvostól. Mindamellett neki még a szakállában is van némi az említett színből
– ebből a szempontból tehát még jobban
is passzol hozzá, mint Kulka Jánoshoz.
– Feleségem, Kriszta bajóti, én budapesti, szerettünk volna vidékre költözni,
de nem távol a szülőktől, majd mikor Tatabányán találtunk álláslehetőséget, beleszerettünk ebbe a tájba és faluba – csap
a közepébe egyben azt is elárulva, hogy
2009. október 24-től számít vértesszőlő8

sinek. – Nagyon jól érezzük magunkat,
csodálatos szomszédjaink vannak, az
pedig külön megható volt, hogy ideköltözésünk alkalmából az önkormányzattól
kaptunk egy emléklapot.
Két fiuk tehát már született vértesszőlősi – a négy fivér közül a két kisebbik
már ide érkezett. Mint mondja, tizenhat
éves kora tájt találkozott nagycsaládokkal és azóta szeretett volna ő is, párja
meg partner volt ebben. Kriszta egyébként pedagógus, gyógypedagógus és
pszichológus végzettséggel rendelkezik,
de jelenleg a fiúkkal foglalkozik főállásszerűen.
A család rögtön be is kapcsolódott a
helyi közösségek életébe, a katolikus
templomban rögtön megjelentek, pár éve
pedig a húsvéti passióban Lőke János
énekli Jézust. Most sincsen oka a szégyenkezésre, de elmondása szerint régen
nagyon jó basszus volt, igaz, az énekesi
pálya helyett az orvosin kötött ki…
– Humán beállítottságú voltam és vagyok, ám egy fizikai tanárom áthúzta az
életemet, annyira elkezdtem általa rajongani a fizikáért. A végén azonban, amikor
ténylegesen döntenem kellett, sok vívódás után az orvosit választottam. Gyermeteg álmaim voltak az orvoslásról, én is
azt a fehérköpenyes bácsit láttam magam
előtt, aki mindent tud, mindig igaza van
és megnyugtatja a beteget, de rá kellett
jönnöm, hogy nagyon másról szól a gyógyítás és az orvos-beteg kapcsolat is.
Bár eleinte nagyon vonzotta a belgyógyászat, ám az egyetem mellett a
„Hajszoló” pár évfolyamát vezette: az
országos katolikus kisközösség tagjaként nagyon beleásta magát a közösségi
életbe és a közösségek vezetésébe (itt

ismerkedett meg későbbi feleségével is),
így végül „adta magát” a pszichiátria.
– Gondolkodtam, hogy hogyan maradhatna meg az orvoslás, de hogyan
tudnám valahogy mégis ezt a közösségi
munkát is csinálni. A végzésem évében
indult a Magatartástudományi Intézet az
a SOTE-n. Az azóta elhunyt Kopp Mária
professzorasszony bíztatott, hogy pályázzak – végül tíz csodálatos évet töltöttem
ott egy nagyon komoly, pezsgő szellemi
környezetben. Nagyon sok mindent hoztam onnan és a mai napig hálás vagyok,
hogy ott dolgozhattam.
Az intézetben a kommunikációs csoport
munkatársaként az orvos-beteg kommunikációjával foglalkozott, ennek mind a mai
napig nagy hasznát veszi. Tatabányára végül a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet érintve vezetett az útja.
– Nagyon szeretnék a klinikumban maradni, részben a kollégák, részben a betegek
miatt. Rendszeresen rendelek továbbra is.
A célom az, hogy idővel azt mondhassam,
hogy megérte a családomtól elvenni azt a
napi plusz két órát, amivel többel a főigazgatóság jár. Akik olvassák ezt a cikket, azok
között vannak, akik szeretettel és hálával

gondolnak a kórházra és a munkatársakra,
és biztosan vannak olyanok is, akik haraggal és csalódással. Iszonyatos terheléssel dolgozunk még akkor is, ha ilyen fantasztikusan szép és új épületeink vannak.
A beruházásoknak azonban még nincs
vége, az ezzel járó terhelés sok munkatársat felemésztett, közben a kórházi egészségügy is drágul – már nagyon várjuk, hogy
nyugalom legyen és csak a betegellátásra
kelljen koncentrálnunk.
És hogy mivel tud kikapcsolódni ezek
mellett egy megyei kórház vezetője?
Míg korábban rengeteget kirándult, akár
hetekre is eltűnt az erdő mélyében, manapság már inkább olvasással – igaz, figyelnie kell rá, hogy ne szippantsák be a
könyvek, mert szenvedélyszerűen képes
belefeledkezni egy-egy jó Fekete Istvánműbe. No és persze ott van a család!
– Az igazi hosszú távú célom az, hogy
egyenesben lássam a gyerekeimet. Az
életemmel elégedett vagyok, nem várok
arra, hogy összejöjjön egy aranykor: az
élethez hozzátartoznak a csalódások és
a kudarcok is, a sikerekért komolyan meg
kell dolgozni. Ilyen módon kerek az életem: szeretek élni.
9

10
11

Zúzapörkölt
kagyló tészta

Szerda

Bakonyi sertés
szelet
galuska
2015.10.06
Kedd

Stefánia szelet
gombás rízs
2015.10.05
Hétfő

Főétel

41. hét

Zúzapörkölt
kagyló tészta

Paradicsom
leves
Bakonyi sertés
szelet
galuska
2015.10.20
Kedd
Lebbencs
leves
Csülökpörkölt
főtt burgonya

Burgonya
leves

Stefánia szelet
gombás rízs
2015.10.19
Hétfő
Brokkolli krém
leves
Rakott húsos
tészta

Leves

Főétel

43. hét
Leves

Főétel

Lecsós szelet
tarhonya

Hamis gulyás

Szerda

2015.10.21.

Tojás leves

2015.10.13.
Kedd

2015.10.12
Hétfő

2015.10.14.
Szerda

Rakott kel

Sült hús
párolt káposzta
főtt burgonya

Csirke májas
Rizottó

Főétel

42. hét

Zellerkrém
leves

Daragaluska
leves

Palóc leves

Leves

2015.10. 07.

Köménymag
leves

Zöldborsó
leves

Karalábé leves

Leves

2015.09.30.
Szerda

2015.09.29.
Kedd

2015.09.28
Hétfő

40. hét
2015. 10.02.
Péntek

Karfiol leves

2015. 10.16.
Péntek

Töltött hús
sült krumpli

Csont leves

Péntek

2015. 10.09.

Lekváros
bukta

Frankfurti
leves

Csütörtök

2015. 10.22.

sülthús

Zöldbabfözelék

Erő leves
fridattó módra

Péntek

2015. 10.23.

Aranygaluska Burgonyafözelék
vanilia öntet
vagdalt

Lencsegulyás

2015. 10.15.
Csütörtök

Grizes tészta

Nyirségi gombóc leves

Csütörtök

2015. 10.08.

Aranygaluska Burgonyafözelék
vagdalt
vanilia öntet

Lebbencs leves Tavaszi zöldség
virsli
leves

2015. 10.01.
Csütörtök

Kárpátalján kirándultunk
A Pátria Faluközösségi Egyesület az
idei évben, a szokásos autóbuszos
kirándulás céljaként egy egészen különleges helyet választott: Kárpátalját. Különleges, mert ide még mindig
csak útlevéllel és hosszas ellenőrzés
után lehet bejutni és bizony a keleti
részein az országnak időközben polgárháború dúl!
Így persze érthető volt, hogy ebbe a
szervezésbe több munkát kellett beletenni, mint egyébként, a létszámunk is
elég hullámzóan alakult a július fegyveres összetűzések nyomán, de most így
utólag el kell mondani: Nagyon örülünk,
hogy kitartottunk az úti célunk mellett,
mert utazóközönségünkkel együtt soksok élményben volt részünk:
Már az első napon nagy élmények értek minket: A Munkácsi vár, és Verecke.
Munkács lepusztított ámde így is impozáns várában kezdtük történelmi túránkat nagy tudású idegenvezetőnk: Varju
Zoltán segítségével. A várkápolnában
általa elénekelt, a katolikus magyarság
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néphimnusza a Boldogasszony Anyánk
után sokak törölgették könnyeiket, főleg,
hogy kilépve a mellvédre a fiától II. Rákóczi Ferenctől búcsúzó édesanya Zrínyi
Ilona szoborcsoportjával találkoztunk.

Hamarosan folytattuk utunkat Verecke irányába. Felfelé haladva az
emlékműhöz, az utcán lévő emberek
végig integettek buszunknak. Odafenn
megkoszorúztuk az emlékművet és elénekeltük a Himnuszt. Jó érzés volt ott
lenni ekkor!
Második napunk útvonala Nagyszőlős, Huszt, Iza településeken vezetett a
Szinevér Nemzeti Parkba. A Perényiek
fészke, Husztnak romvára, a kosárfonás központja… rengeteg élményt tartogatott. Este átadtuk a Vértesszőlősiek
adományait Újhely községben. Nehéz
emberi sorsokkal találkoztunk és a kön�nyes szemű köszönet megadta a választ:
Megérte!
A 130 000 forintot 13 részre osztottuk, amely megközelíti a Kárpátalján
folyósított HAVI átlagnyugdíj összegét!
Az ottani polgármesteri hivatal segítségével került kiválasztásra a támogatottak személye. Ezen támogatáson felül 2
doboznyi új könyvet küldött a Vértesszőlősi Községi könyvtár, valamint 2 nagy
zsáknyi játékot küldött a Samufalvi Óvo-

da és Bölcsőde a partnerintézmények
számára. Az utazás előtti napon további
10 000 forint magánadomány érkezett
egy magát megnevezni nem kívánó személytől Tatabányáról és útitársaink közül
is az utazás során további 5-5000 forintot kaptunk erre a célra. Ez utóbbi ös�szegek nem voltak tervezve fogadó személyre, ezért rögtönzött megbeszélés
után a következő felajánlást tettük: Idegenvezetőnk Varju Zoltán által igazgatott
Sztojka Sándor görögkatolikus Líceum
kollégiumának adtuk át. A döntésünkben
sokat segített Zoltán személyisége, aki
nagy hatással volt ránk az alatt a rövid
idő alatt is amit vele tölthettünk. E tiszta
lelkű, igazi lokálpatrióta fiatalember rajongásig szereti Kárpátalját, több fontos regionális ifjúsági szervezet vezetőségi tagja.
Tudjuk, hogy ez az adomány is a lehető
legmegfelelőbb helyre került!!! Engedjék
meg elmesélnem egy történetet az emberi sorsokból: Egyik támogatottunk egy 70
éves néni volt, aki múlt héten kapta vissza
a keleti frontról ott elhunyt egyetlen fiát.
Folytatás a következő oldalon…
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Tisztelt Lakosság!
Helyi rendeletünk szerint október 1-jétől ismét lehetőség nyílik az avar- és kerti
hulladékok égetésére, az ezzel kapcsolatos legfontosabb szabályok az alábbiak:
A kerti hulladékok ártalmatlanítása elsődlegesen komposztálással történik, ha erre
nincs lehetőség, akkor kerülhet sor a nyílt égetésre, ősszel kizárólag október 1. és
november 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16
és 20 óra között, szombati napokon 8 és 12 óra között!
A rendelet az égetés további feltételeit is szabályozza, mely az önkormányzat
honlapján megtekinthető, letölthető az Önkormányzat/Hatályos rendeletek menüpont alatt.
A rendelet hatálya nem terjed ki a közút lakott területen kívüli szakasza melletti
avar égetésére!
A temetés után családfenntartó nélkül maradt ez a kis család: a 70 éves édesanya,
17 éves leányunokával, ki – érthető módon
– teljesen összeroppant édesapja elvesztésén és egy mennyel, aki súlyos betegsége
folytán folyamatosan kórházban van, nagyon ritkán engedik haza 1-2 napra. Ez a
néni remegő kézzel szorongatta a kezünket
és nagyon csendesen csak folyton azt suttogta: Az isten áldja meg magukat...... :(:(:(
Roppant keserűséget éreztem magamban,
de hatalmas energiát is adott számomra,
hogy egy nagyszerű dolgot cselekedtünk
és jó úton jártunk, mikor ezt a kezdeményezést elindítottuk! KÖSZÖNET, EZERSZER
IS KÖSZÖNET MINDEN EGYES ADOMÁNYOZÓNAK, TÁMOGATÓNAK!

A harmadik napba még belefért szálláshelyünk Bene község körül elhelyezkedő látványosságok sorának meglátogatása: Tiszaújlak, Csetfalva, Beregszász.
Magyar emlékek és magyar beszéd
mindenhol: Ráébredtünk – hazajárók
vagyunk! Majd a határprocedúra következett, de végül aztán szerencsésen hazaértünk vodkástól, cukorkástól, háncskosarastól...
Aki ott volt tanúsíthatja: Ezt az utat kár
lett volna kihagyni! Köszönet a melegszívű fogadtatásért vendéglátó családjainknak, akik a nélkülözés mellett is végtelen
traktával tartottak bennünket!

dr. Lázár Gabriella
									
jegyző

Mária napi köszöntés az Idősek Klubjában!

Török Csaba
elnök

A Vértesszőlősi Idősek klub tagjai és dolgozói nagy szeretettel köszöntötték
névnapjuk alkalmából Kutenics Miklósnét, Eninger Vidornét, Dávid Jánosnét
és Szerencse Józsefné Marikát. Kívánunk számukra nagyon jó egészséget, sok
örömöt az életben!
Klub dolgozói

• 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.

14

15

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 (Pintérné Bartal Ágnes) 108-as mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Somhegyi Imre Csabáné) 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

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
JAGuAr melegollós hajvágás!
A számítógép-vezérelt hőfokszabályozás biztosítja,
hogy az olló élei mindig pontosan a beállított hőfokon
maradjanak. A TC-vágás lezárja a hajvégeket és a haj
nem töredezik tovább. A rendszeresen JAguAr TC
melegollóval vágott haj teljesen egészséges és ép
lesz. A hajvágóolló élei fel vannak melegítve. A meleg hatására a hajvégek pedig lezáródnak. Normális hajvágáskor a hajszálvégek nyitottak maradnak és elveszítik lényeges
természetes anyagaikat,és védelmüket.

Októberben is még AKCIÓSAN próbálhatjátok ki!
További szolgáltatások:
• tartós keratinos hajkiegyenesítés
• tartós volumennövelés
• női-férfi-gyermek hajvásás
• festések, melírok, dauer.
• LAKBERENDEZÉS, AJÁNDÉK
vintage és shabby stílusban.

Ha ALLERGIA, akkor
Érzékeny Extra termékcsalád!
Az allergiától megkeserített
hosszú hetek alatt sem kell
lemondania a natúrkozmetika kínálta lehetőségekről,
kezelésekről. A termékcsalád összetevői által hatékonyan nyújtanak megoldást
a bőrirritáció megelőzésére, enyhítésére, a gyulladásos
folyamatok megszüntetésére, a
hidratáció helyreállítására.
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

Vanília Patina

fodrászat & lakberendezés
Érdeklődni telefonon, vagy személyesen
az alábbi elérhetőségeken.
06 30 3357 829 • Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com

• 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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