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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. május, XXI. évfolyam, 5. szám

Felhívás a házszám-táblák, helyrajzi
számot tartalmazó táblák kihelyezésére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat hatályos, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 20/2014. (XI. 14.)
önkormányzati rendeletének 12. §-a a következőképpen rendelkezik:
„12. § (1) Az épület házszámát, ennek hiányában a telek helyrajzi számát a közterületről, illetve magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.
(2) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az épület közterületi
homlokzatára, ha az nem látható, az ingatlan közterületi kerítésére, a közterületről
jól látható módon kell kihelyezni.
(3) A házszámtábla beszerzéséről, az (1)-(2) bekezdés szerinti kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan
tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.”
A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az ingatlan-tulajdonos fenti kötelezettségének legkésőbb 2015. december 31-éig köteles eleget tenni.
Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat fenti határidőig gondoskodik a hiányzó utcanév-táblák kihelyezéséről.
Fentiekre tekintettel kérünk minden ingatlan-tulajdonost, hogy a házszámok
kihelyezéséről határidőben gondoskodni szíveskedjen!
Tekintettel a Tanács utcát érintő változásokra, a házszámozás rendjének felülvizsgálatára, a Tanács utcában lévő ingatlanok vonatkozásában egyedi határidő kerül
meghatározásra.
Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. április 9-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta a Közösségi Ház 2014. évi beszámolóját.
2. …elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzésekről készült átfogó jelentést és intézkedési tervet.

6. …hozzájárult, hogy a VSE a látvány-csapatsport támogatása keretében igénybe vett támogatás felhasználásával tárgyi eszközberuházást valósítson meg a Sportcsarnok épületén.
Ezt követően 15 évre biztosítja a VSE részére a Sportcsarnok sportcélú használatát, egyben
hozzájárult, hogy a Magyar Állam jelzálogjogot jegyezzen be az ingatlanra.

3. …döntött a Tanács utca átnevezéséről. Az utca neve 2015. szeptember 1-jei hatállyal
Templom utcára változik, a házszámozás felülvizsgálatát ezzel egyidejűleg el kell végezni.

7. …az előző határozathoz kapcsolódva döntött arról, hogy a Sportcsarnokban megvalósuló
beruházás költségeinek egy részét az Önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetéséből
biztosítja.

4. …elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság 2014. évi munkájáról készült beszámolót.

8. …módosította az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

5. …elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. évi munkájáról készült
beszámolót.

9. …megalkotta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet.

6. …elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
7. …a Rendőrkapitányság kérésére nem támogatta a – Rendőrség Napja alkalmából – a
körzeti megbízott jutalmazását. Bár a körzeti megbízottak munkájával meg volt elégedve a
testület, de a Rendőrkapitányság nem biztosít elég időt a helyi feladatok ellátására, a körzeti
megbízottak személyét gyakran változtatja.
8. …döntött arról, hogy az ügysegédi feladatok ellátásával kapcsolatban a Kormányhivatal
térítésmentesen használhatja a Polgármesteri Hivatal helyiségét, infrastruktúráját.
9. …döntött a „Tiszta Udvar, Virágos Ház pályázat” meghirdetéséről.
10. …döntött a „Virágos Vértesszőlősért” pályázat meghirdetéséről.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. április 16-án tartott rendkívüli ülésén hozott döntése
A képviselő-testület
1. …döntött a Bazalt Kft.-vel kötött tervezési szerződés módosításáról

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. május 14-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta Dr. Kaizer László háziorvos 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót.
2. …elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót.
3. …elfogadta Gillichné Federics Éva védőnő 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
4. …a védőnő kezdeményezésére megvizsgálja a Baromállási dűlőt érintő védőnői ellátás
átalakításának lehetőségeit.
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5. …elfogadta az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységéről
szóló átfogó értékelést.

10. …megalkotta a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendeletet.
11. …döntött az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű („kisbusz”) használatáról.
A gépjárművet az Önkormányzat, a Hivatal, Iskola és Óvoda, valamint a helyi civil szervezetek
térítésmentesen használhatják.
12. …döntött az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
Felhatalmazta a Vértesszőlősi Általános Iskola vezetőjét az iskolában dolgozó, az önkormányzattal közvetlenül jogviszonyban álló dolgozókkal kapcsolatos egyes munkáltatói
jogok gyakorlására.
13. …döntött az önkormányzat építési szabályzatában szereplő, egyes ingatlanokra vonatkozó
elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve az érintett ingatlantulajdonosok értesítéséről.
14. …elutasította a FER-TA Kft. reklámtáblák kihelyezésére irányuló kérelmét, egyben döntött
a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos helyi szabályozás felülvizsgálatáról.
15. …döntött a szabályozási terv és építési szabályzat módosításáról.
16. elfogadta a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség kérését a 2015. II. félévre vonatkozó
tagdíj emeléséről.
17. …forráshiány miatt elutasította a Kárpátaljai magyar gyermekek étkezésének támogatására
irányuló kérelmet.
18. …a jogszabályok alapján döntött az Általános Iskola további működtetéséről. Az iskola
fenntartója továbbra is a KLIK marad.
19. …a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el 2015. nyári, illetve év végi
időszakára. (A nyári igazgatási szünet időpontjairól az újságban és a weblapon tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot.)
20. …elfogadta az iskolában dolgozó közalkalmazott nyugdíjazás okán történő felmentési
kérelmét.
21. …jóváhagyta Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló rendelet-tervezetét. A térítési díjakat tartalmazó rendeletet – elfogadását követően – az
önkormányzat weboldalán közzétesszük.
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Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a termelő,
illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos termelők
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora, leggyakrabban a parlagfű pollenje
vált ki allergiás megbetegedéseket, súlyos vagy kevésbé súlyos egészségügyi
következményekkel, ezért irtásuk különösen fontos!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a törvény értelmében azzal
szemben, aki fenti kötelezettségeinek
nem tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében
ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerül sor. A bírság összege
– a szennyezett terület nagyságának
függvényében – 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén – a bírságon
felül – annak költségei is a földhasználót
terhelik.
Fentiek alapján a bírságok kiszabására – parlagfű esetében – július 1-jétől
kerülhet sor. A növényvédelmi hatóság
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a jogszabályok alapján belterületi ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület
vonatkozásában a járási földhivatal.
Ezen túlmenően szeretném felhívni
a Tisztelt Lakosság figyelmét az önkormányzat közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló
14/2014. (VIII.1.) rendeletére, melynek 17.
§ (1) bekezdése szerint:

„Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 méter széles területsáv – illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van
az úttestig (de legfeljebb 20,0 méterig)
terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát
okozó növényekről), hóeltakarításról és
síkosságmentesítésről, a hulladékgyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok
(szikkasztó illetve elvezető típusú) és
műtárgyai tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását
akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a
járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú növények megfelelő nyeséséről.”
Kérem, hogy az egészség, a természet védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden
földhasználó és ingatlantulajdonos
maradéktalanul tegyen eleget a fenti
jogszabályokban meghatározott kötelezettségének.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Ökormányzati hírek
Igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban az alábbi napokon – igazgatási
szünet elrendelése miatt – az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal ZÁRVA tart:

2015. július 13-17.
2015. augusztus 8. (szombat, munkanap)
2015. augusztus 17-19.
Fenti időszak alatt kizárólag haláleset anyakönyvezése
miatt az alábbi telefonszámon biztosítunk ügyeletet:
06-30-585-9056. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy
július 1. (szerda) a Közszolgálati Tisztviselők Napja,
mely a köztisztviselők vonatkozásában munkaszüneti
napnak minősül, úgy ezen a napon a hivatal szintén
zárva tart.
Kérem szíves megértésüket!
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Ismét van
ingyenes jogsegély
szolgálat
vértesszőlősi
lakosoknak!
Minden hónap utolsó
hétfőjén 13.00–15.30
óra között, Dr. Erdei
Mária ügyvéd ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt a Polgármesteri Hivatalban,
előzetes bejelentkezés
alapján!
Bejelentkezni a
06-34/379-091/101-es
vagy a 06-30/579-3780-as
telefonszámokon lehet.

Tata–Vértesszőlős–Tatabánya kerékpárút
Május elején az oroszlányi GE Water
and Process Technologies Hungary
Kft. az Által-ér Szövetséggel együttműködve faültetést szervezett az
Által-ér völgyi kerékpárút mentén,
Vértesszőlős határában.
A céget az elmúlt évben – környezetvédelmi fejlesztéseik elismeréseként – az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért Díjban
részesítette az Által-ér Szövetség.
A rendkívül népszerű kerékpárút mintegy 200 méteres szakaszára kerültek fák kiültetésre társadalmi munkában, mely árnyassá és hangulatosabbá teszi ezt a területet.
A megjelenteket Musicz László (Által-ér Szövetség), Horváthy Lóránd (KEM SZÖSZ) és
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte. A faültetésben Nagy Csaba polgármester is részt vett, és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Megyei Sportszövetségek Szövetsége is hozzájárult a munkákhoz.
5

Iskolai hírek
2200 iskolából
az első 170-ben vagyunk!
Az országos kompetenciamérés az
egész országra kiterjedő mérés a tanév
vége felé. Az összes oktatási intézmény
6., 8. és 10. évfolyamán tanuló diákot
érint. Ezen a napon a többi iskolával egy
időben – sokszor mérési biztos jelenlétében – bontjuk ki a futárok által az intézményünkbe szállított csomagot, amely a
feladatlapokat tartalmazza.
Idén május 27-én kétszer 45 perc
matematika és kétszer 45 perc szövegértés várt a tanulókra. A gyerekeinknek
a feladatok megoldása 4 órás kemény
küzdelmet jelentett. Ezek után a kitöltött
feladatlapokat ismét futár vitte el a budapesti központba, ahol egy nagy létszámú, képzett szakemberekből álló csoport kijavítja, majd elkészíti a következő
év márciusára az intézményi jelentést.
Ez izgalommal teli időszak. Mi büszkék
lehetünk, hiszen minden évben az országos átlag feletti eredményeket érünk el.
Minden évben mindkét évfolyamon az
első 170 iskola között szerepelünk, megelőzve az ország több mint 2050 intézményét, melyek között 6 és 8 osztályos
gimnáziumok is vannak. Bízunk benne,
hogy a hagyományokhoz híven idén is
büszkék lehetünk iskolánk eredményére.
Kornéli Ilona
igazgatóhelyettes

Művészeti gála
az iskolában
Május 22-én ünneplőbe öltözött gyerekek és szülők tartottak a Közösségi
Házba, ahol a tanulók egyéni és csoportos produkcióikat adták elő.
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Paxy Éva igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a gyerekek sokat készültek tanítóik, tanáraik vezetésével azért,
hogy ezen a délutánon bemutathassák
ügyességüket.
Az elsősök kezdték a műsort, egy
zenés, táncos produkció keretében az
ábécédalt adták elő. A másodikosok
esernyőikkel vonultak a színpadra, az
„Ének az esőben” című dalra táncoltak.
Az időjárás miatt éppen aktuális is volt a
választott szám… A harmadikosok A kőleves című mesét dramatizálták, míg a
negyedik osztály bemutatkozása során
ismét a táncé volt a főszerep. Széplábi
Rebeka tanította be osztálytársainak a
néptáncos produkciót. Színpadra léptek
még a Kortársak versmondó verseny
első helyezettjei is, Miletics Lilla elsős,
Juvancic Attila Ármin és Fábik Levente
második osztályosok. Vidám verseikkel
megnevettették a közönséget. Két negyedikes lány, Stramszki Szonja és Tóth
Fanni nemcsak konferáltak a délután folyamán, hanem két szép dalt is előadtak
fuvolán.
A felsősök blokkját az ötödikes Bojtos
Beáta hegedűszólója nyitotta, majd osztálytársaival meghívták a publikumot
egy kis kalandozásra a nemzeti táncok
világába. A hatodikosokkal Amerikába
vitt a képzeletünk, parádés countryt
táncoltak. A hetedik osztályt három lány
képviselte: Megas Larissza, Borbély Lilla
és Udvardi Vanessza, akik nyarat varázsoltak a színpadra, miközben a Boney
M együttes Sunny című dalát énekelték
el. A nyolcadikosok javában készülnek
az év végi színdarabjukra, a Mamma
mia! egyszerűsített változatát adják
majd elő. Ebből kaphattunk egy kis ízelítőt: szirtakit táncoltak.
Paxy Éva a program zárásaként megköszönte kollégái fáradozását, hogy

munkájuk eredményeként ilyen színvonalas produkciókat adtak elő tanulóink.
A gyerekeknek a felkészülést köszönte
meg, a szülőknek pedig azt, hogy a be-

járatnál elhelyezett kosárba tett önkéntes
adományaikkal 78 800 forinttal gazdagították az iskola alapítványát.
Szabó Mária
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Óvodai hírek

Ismét Bécsben jártunk
Minden hetedikes németes találkozik Bécs nevezetességeivel a tananyagban. Ehhez kapcsolódva idén tavasszal is ellátogattunk a felsősökkel Ausztria fővárosába, Bécsbe.

Intézményünk a Szülői Szervezet szervezésében és támogatásával Budapestre kirándult az állatkertbe. Négy
autóbusszal utaztunk a fővárosba,
volt olyan kisgyermek, akit elkísért az
egész családja, volt, akit csak az édesanyja, de olyan is, akit az óvó nénik
gondjaira bíztak szüleik.

Nagy sikert aratott a gyermekek körében
a majomház, ahol a kicsinyeiket gondozó szülőket is megfigyelhettük.

Nagy izgalommal vágtunk neki a kalandnak, az állatkert felfedezésének kisebb
csoportokban. Megtekinthettük a fókák
műsorát, mely igazi élményt nyújtott mindenkinek. Megismerkedtünk az állatkert
új lakóival, Nur-Nuru-Binnel és Vobarával
a koala mackókkal. Sok érdekességet is
megtudtunk róluk gondozóiktól.

Első úticélunk Schönbrunn volt, ahol először megcsodáltuk a kastély kertjét, majd
megtekintettük a kiállítást a gyönyörű kastélyépületben. Ezután pedig felkapaszkodtunk a dombra, ahol a Gloriette áll, s ahonnan remek kilátás nyílik a városra. Következő nevezetesség a Hundertwasser-ház volt, ahol a sok külföldi turista
mellett mi is megcsodáltuk az épületegyüttes különlegességét, a megszokottól
eltérő építészeti stílusát. Harmadik „megállónk” pedig a Práter volt, ahol mindenki kedvére kipróbálhatta a szédítőbbnél szédítőbb hintákat, hullámvasutakat és
pörgettyűket. Jó kedvvel és sok élménnyel tértünk haza. Akinek lesz kedve, jövő
tavasszal is várjuk egy hasonló bécsi kirándulásra!

Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de ez sem szegte kedvünket. Amit
csak lehetett felfedeztünk, illetve sok
időt töltöttünk a Varázshegy belsejében,
mely megóvott minket az esőtől is. A kirándulásról ázottan, de élményekben
gazdagodva tért haza a gyermekcsapat.
A gyermekek még napokig meséltek az
állatkertről, építették be a megszerzett ismereteket játékaikba, rajzaikba.Eső ideeső oda ők jól érezték magukat!
Köszönjük a szülőknek, hogy támogatásukkal részt vehetett az intézmény
minden gyermeke ezen a gazdag programon!

Köszönjük Szűcs Imre bácsinak, hogy elkísért minket.
Gáspár Edit
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A Közösségi Ház hírei
Május 10-én az Őszirózsa Nyugdíjasklub tartotta hagyományos Anyák-apák
napi rendezvényét. A hónap további
részét a debreceni országos Pünkösdi
kupára készülő mazsorettek próbája és
az iskolások Művészeti gálára való felkészülése töltötte ki. Szorgalmasan gyakorolt az Ogyevacska néptánccsoport is
Krajczárné Száraz Erzsikével, hogy méltóképp képviselhessék Vértesszőlőst a
Bánhidai Pünkösdön. A programon részt
vett a Zimozeleny asszonykórus is, akik
a Vértes-Gerecse Népdalkör tagjaként
Urbanics Vilmos és Csanálosi László
harmonika kíséretével adott elő szlovák
dalcsokrot – Gratulálunk a fellépéshez!
A hónap végére egy új programmal ké-

szültünk
–
hang f ürdő vel. Kőrösi
Gábor
zenész, hangterapeuta és
holisztikus
masszőr keleti hangszereivel teremt egyedülálló atmoszférát.
A Sirius hangfürdő egy különleges élményt nyújtó csoportos meditációs „utazás”, amely során tibeti hangtálak és különleges ütőhangszerek: gong, kalimba,
shanti, fa nyelves dob és a magyarul
„kezeslábos”-nak nevezett Caisa hand
pan szólalnak meg.

Ami az előző Hírmondóból kimaradt
Nőnapi rendezvényünkre kedves meglepetéssel szolgált Nagy Csaba és dr.
Bogár István ajándéka, a rengeteg aprósütemény – nagyon köszönjük! Kovács
Lajos Nőnapi köszöntőjével melengette
a szívünket – köszönjük meghatóan kedves szavait! 2015. május 10. AnyákApák napja. Szabó Mária köszöntőjének
meleg hangja, az ovisok szeretetteljes
műsora – 2 óvónéninek köszönhetően
– csodálatos volt! Humoros! Sokat nevettünk! Vidámságot teremtettek! Horváthné Marika versírónk versei az édes-

anyákról – édesapákról szólt. Meghatóak
voltak a versek! Köszönjük! A rendezvény szervezőit köszönet illeti! Bevásárlók: Bajczik Éva és férje, Szerencséné
Marika és férje. A finom vacsorát Kisné
Marika, Skrovánné Marika és Jánk Róza
készítették! A felszolgálásban Szabó
Mária, Kutenics Mária, Komlósy Marianna, Csanálosi László és Werner László
segített. Az előkészületekben Némethné
Matild néni, Szerencse Marika, Radicsné
Jutka vettek részt. Köszönet! Köszönjük
Kutenics Marika adományát! A rendezvény a sok segítő lelkes kéznek köszönhetően nagyon jól sikerült!

Könyvtári hírek

Júniusi naptárunk
Június 4. csütörtök

4 napos látogatásra érkezik Muhr Am See küldöttsége

Június 5. péntek

4. osztály Fényes Tanösvény – Költészet-napi jutalom
kirándulás

Június 9. kedd

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Táncház 18 órától

Június 12. péntek

12 és 16 órától a 8. osztályos tanulók hagyományos búcsú
produkciója

Június 15–19.

Könyvtáros tábor

Június 19. péntek

Pátria születésnapi bankett

Június 27. szombat

Nagykacsás-tó – Egyesületi megbeszélés

Az ÉGÁZ-Dégáz Földgázelosztó ZRT. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Vértesszőlőst érintő gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez 2015. 07. 29-én 13.00
órától 17.00 óráig. Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gázmérő
előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei

2015. május 19-én, kedden Könyvbörzét tartottunk a rengeteg ajándékba kapott
kiadványból. Idei könyv felajánlóink voltak: Horváth Gábor, Szeremley Géza, Bartalné
Takács Mária és a Dávid család. Köszönjük! Továbbá köszönjük Nagy Zoltánné, Marika önzetlen adományát is. A bevételből a gyermekrendezvényeket színesítjük majd.
Aki lemaradt az eseményről, annak még a Könyvtáros tábor ideje alatt, június 16-án,
kedden lehetősége lesz válogatni a könyvekből.
2015. május 7-én író-olvasó találkozóra érkezett
a Könyvtárba Maros Edit – a Hűvösvölgyi suli sorozat írónője - akivel egy kötetlen hangulatú, dedikálással egybekötött vidám délutánt tölthettek el a
fiatal rajongók. Az írónő pályakezdésének történetéről, majd a sorozat alakulásáról élőszóban is
ugyanolyan könnyed és sodró hangulatban mesélt, mint ahogy a Kassai ikrek sorsa alakulásáról
a regényben. A sorozat első öt része elérhető a
Könyvtárban – igazi nyári csemege, csak ajánlani
tudjuk!

A Könyvtár egész nyáron a megszokott
nyitvatartási időben várja az olvasókat!
kedd: 13.00-18.00
csütörtök: 11.00-16.00
péntek: 11.00-16.00
11
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Stabil alapokon, vadonatúj tetőszerkezettel

Alig fél év alatt sikerült befejezni a
templom felújításának aktuális ütemét
Fotók: Szamos Boglárka, Dr. Pataki Gábor

Újabb látványos rész fejeződött be településünk plébániatemplomának felújítási munkálatai során: a rossz idő ellenére
is sikerült határidőben, mintegy féléves
munka után elkészíteni az épület új tetőszerkezetét. A Hírmondó utánajárt, hol
tart most a felújítás.
dr. Pataki Gábor

Az első látványos változás 2008-ban történt
az 1792-ben felszentelt Kisboldogasszony
Plébániatemplom életében. Bár a toronyóra még nem a szigorúan vett felújítás részeként került az épületre, de a sor éppen
a számlapokkal vette kezdetét!
Mivel az időjárás, a megnövekedett forgalom az évek alatt folyamatosan kezdte ki
az épületet, ezért alapos szakmai feltárás
alapján 2009 végén készült egy, a teljes felújításra vonatkozó tervezési dokumentáció.
Talán sokan emlékeznek 2011 nyarára.
Vértesszőlős szinte napi rendszerességgel került be szűkebb hazánk híradásaiba – nem véletlenül, hiszen egyáltalán
nem minden nap történik meg, hogy egy
templom új toronysisakkal gazdagodik.
Emlékezetes látványt nyújtott az épület az
ideiglenes, svájci sapkára emlékeztető sisakkal. Aki pedig ott volt szeptember 6-án
az új toronysisak helyére emelésekor, bizonyosan nem feledi az élményt. A felújítási
munkálatok aztán az alapok megerősítésével folytatódtak.
– Noha már 2009-ben beadtunk egy
pályázatot, sajnos igen hosszú volt az
elbírálási időszak, ezért csak 2012-ben
valósulhatott meg a statikai megerősítés
– emlékezett vissza Szamos Boglárka,
egyházközségi képviselő. – Mivel azonban
időközben összegyűlt a pénz az új toronysisak elkészítésére, ezért kezdődött azzal
a munka. Mivel a torony lényegében elkü14

lönülő épületrész, így statikailag nem volt
probléma, hogy az került időrendben az
első helyre.
2012 nyarán aztán megkezdődött a
statikai megerősítés. A talajmechanikai
szakvéleményből kiderült, hogy míg a
templom északi része természetes, addig
a főút felé eső déli rész feltöltött talajra
épült, utóbbi pedig elkezdett lassacskán
megcsúszni. Ez okozta a repedéseket, az
épületet ugyanis nem ilyen „nyújtózkodásra” tervezték.
– A kivitelező 50 centiméterenként közvetlenül a fal mellett lefúrt a talajba, majd
bevezette a kétkomponensű műgyantás
injektáló anyagot – folytatta a templom orgonistája. – Az elhelyezett dréncsövek pedig, amelyek apró lyukkal ellátott csöveket
jelentenek, körbeveszik a templomot, az
épület alatti vizet kifelé szivárogtatva, ezzel
megvalósítva a vízelvezetést.
Ezt követően a tető felújításának kellett
következnie. Egyeseknek talán furcsának
tűnhet, hogy az alap után nem a falak, hanem a tetőszerkezet jött a listán, ám mérnökileg ez így indokolt.
– A tető a statikai tartószerkezet része,
amely megterheli a falakat – avatott be a
részletekbe a gépészmérnök végzettségű
Szamos Boglárka. – Először az alapokat kel-

lett megerősíteni, hogy a
falak stabilan álljanak. Ezt
követően jöhetett a tetőszerkezet és majd csak ez
után lehet az esztétikai dolgokkal foglalkozni. Jól látható, hogy a párkány több
helyen felvizesedett, a belső festés helyenként potyog le, jelenleg a falaknak
és az új tetőnek „szokniuk
kell egymást”. Ha most kifestettünk volna, ugyanez
történt volna, csak épp a
felújított falakkal…
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2013-ban írt ki olyan pályázatot, amin egyházi, főleg műemlék épületek felújítására, a mi esetünkben a tető
felújítására lehetett támogatást nyerni.
A munkálatokhoz a műemlékvédelmi hatóság engedélyét is be kellett szerezni, ám
az elnyert összeggel idén nyár elejéig kell
elszámolni. Ezért történt a beruházás télen
és tavasszal.
– Maga a munka novemberben kezdődött a faanyag előkészítésével, és noha az
ünnepek alatt nem dolgoztak, január közepétől április végéig szakaszosan vették
le, fóliázták és cserélték a szakemberek a
tetőt, így készült el az új fa szerkezet és a
teljesen új cserépfedés.
Az összesen 26 millió forintos beruházáshoz végül három millió forint állami
támogatást sikerült kapni, a maradék ös�szeg a hívek adományából, illetve a Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány jóvoltából gyűlt össze.
Most pedig jöhetnek a falak. Kívülről
igazából csak esztétikai javításokat kell
végezni, a belső részen azonban hatalmas
vakolatpotyogások vannak. A templombelső legutóbb a nyolcvanas években lett
renoválva.
– Nem csak kifestünk, nagyobb kaliberű
munka következik, újra kell vakolni, a repedésekre hálót rakni, használni kell a modern technikát! Műszakilag indokolt, hogy
idén hagyni kell kicsit pihenni az épületet.

Ha az anyagi háttér is meglesz, 2016-ban
kezdődhet a belső renováció és párhuzamosan az orgona felújítása is. Optimális
esetben, műszaki szempontból, akár mindennel együtt, mostantól számítva három
éven belül be lehet fejezni a munkát – de a
dátum nagyban pénzfüggő.
És ha minden a tervek szerint halad, a
2009-ben indult, az orgona és a templom
felújítását célul kitűző jótékonysági koncertsorozat egy ünnepi, grandiózus záróakkordjával lehetne megünnepelni a kívülbelül megújult Plébániatemplomot.

Segítő kezet nyújt a Segítőkéz
2010 óta több mint 23 millió forinttal
támogatta a Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány a templom felújítását
- az összeg a lakosság és a vállalkozások által nyújtott támogatásokból
folyt be. Az új haragnyelv elkészítéséhez 102 ezer, az új toronysisakhoz
6 millió, a hittanterem átalakításához
2 millió, míg a tető elkészítéséhez 15
és fél millió forinttal járult hozzá az
alapítvány. A szervezet kuratóriuma
ezúton is köszöni a felajánlásokat
és a támogatásokat, és ezúton is
kéri a templom további felújításához
a hívek további segítségét!
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Még egyszer Kárpátaljáról!

25 éves a Pátria!

A Pátria Faluközösségi Egyesület – mint már jeleztük – az idei szeptemberi autóbuszos kirándulását Kárpátaljára szervezi. Többen érdeklődtek a biztonsággal
kapcsolatban, ezért megkerestem Magyarország Beregszászi Konzulátusát.

Szalipszki Endre főkonzul az alábbi választ küldte
„Tisztelt Elnök Úr!
A jelenlegi helyzetben egy kárpátaljai kirándulásnak nincs nagyobb kockázata,
mintha bármelyik más szomszédos országba utaznának. Kárpátalján nyugalom
van, jó az ellátás. Önök sokat fognak segíteni azoknak a beneieknek, akiknél megszállnak majd, mert a magyarországi látogatók elmaradása jelentős kiesést okozott
az itteni falusi turizmussal foglakozó családoknak…
…úgy vélem, hogy kora ősszel sem lesz szükség utazásuk elhalasztására a biztonság romlása miatt.”

Fentieket kiegészítve néhány tény
• A jól körülhatárolt területen zajló harcok Kárpátaljától mintegy 1500 km-re dúlnak,
ami – szemléltetésképpen – megfelel pld. egy Budapest-Párizs távolságnak.
• Ez a távolság közúton több mint 19 óra közlekedést jelent.
• A hadműveletek hónapok óta jól behatárolható területre koncentrálódnak kelet
Ukrajnában.
• A szállásunk Benén a legközelebbi magyar határátkelőtől 22 km-re lesz,
ami 30 perc közlekedést jelent.
• Legmélyebben 106 km mélységbe (közúton számolva) fogunk bemenni
az országba.
Ezeket mérlegelve várunk még néhány útitársat a buszra. Jelenlegi létszámunk 40 fő,
a busz befogadó képessége max. 55 fő. Akit érdekel, kérjük már ne halogassa sokáig, hisz úgy látszik, hogy a június 15.-i határidő előtt betelik a létszám!
A főkonzul szavait mérlegelve vezetőségünk úgy döntött, hogy nem megyünk üres
kézzel: Többek között a közelgő Falunapon Tombolát tartunk, valamint adománygyűjtést is szervezünk, melyeknek teljes bevételéből egy kiválasztott község lakóit kívánjuk segíteni! Várjuk a tisztelt magánszemélyek és cégek felajánlásait ezzel kapcsolatban, akár készpénz, akár tombolatárgy stb. felajánlásában. A falunapot követően is
folytatjuk a gyűjtést, egészen szeptember elejéig.
Segítségüket előre is köszönjük!
Pátria Faluközösségi Egyesület
vezetősége
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FALUNAPI PROGRAM:
Koncertek:
- POM-POM együttes: Zenés utazás Bohóciába (gyermekműsor)
- Szega és Frédó együttes koncertje
- BALKÁN FANATIK koncert

Egyéb programok:

- kutyás bemutató
- légvárutca

(14x7méteres Sárkányvár-kalandlégvár, Mini légvár a legkisebbeknek, Söprögető játék
kamaszoknak és felnőtteknek, Szumó – verseny az erő jegyében)

-

-

Egyesületek utcája – civil szervezetek bemutatkozása
Mászófal
(4 oldalon mászható, különböző nehézségi fokozatú 6 méter magas mászófal, falanként
külön-külön falmester biztosítása mellett kicsiknek és nagyoknak)

Még tárgyalás alatt: Tűzoltósági technikai bemutató, HELL Energy Magyarország
promóciós bemutató (Hummer, Chevrolett Camaro)
Ezen kívül:

BÜFÉ, Tombola értékes nyereményekkel (pld. Danubius Hotels Wellness üdülés)
A programokat az időjárás viszontagságától óriás rendezvénysátor biztosítja!
Időpont:

2015. június 20.
16 órától!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, belépődíj NINCS!
Üdvözlettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége
A Tombolából befolyó összeget teljes egészében Kárpátalja magyarságának megsegítésére fordítjuk,
mely adományt a szeptemberi Pátria kirándulás alkalmából adjuk át!

A rendezvényhez Vértesszőlős Község Önkormányzata jelentős anyagi támogatással járult hozzá.
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Aszúszemek
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc
Egyesület heti rendszerességgel próbál
a Közösségi Házban már több mint 2 éve.
A táncokat Jakab András táncpedagógus segítségével tanuljuk. Neki köszönhetően már serényen járjuk a magyarost,
a tardoskeddi és a moldvai (kör) táncokat. Egyesületünk több falusi programon
vett részt, legutóbb a Tájházak napján
színesítettük a rendezvényt, mutattuk
meg tánctudásunkat, s hívtuk táncba az
érdeklődő vendégeket.
A csapat tagjai szívesen töltik együtt
a szabadidejüket is. Tavasszal a Magyar
Állami Népi Együttes Naplegenda c. produkcióját néztük meg közösen. Gödri
László – Törökországot bemutató – fotókiállításának megnyitóján fogalmazódott
meg a gondolat, egy közös isztambuli
kirándulásról. Laci és Enikő irányításával
összeállított program alapján ismerkedtünk a város nevezetességeivel: a szultáni
palotával, a gyönyörű mecsetekkel, a legmodernebb felhőkarcolókkal, sétáltunk a
Boszporusz partján és természetesen a
bazárba is ellátogattunk. Élveztük a törökök vendégszeretetét, finom ételeket és

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
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

italokat kóstolhattunk. A kirándulás aszúszemesen jó hangulatúra sikeredett. Már
hazafelé jövet eldöntöttük, minden évben
eltöltünk együtt néhány napot, ismerkedve közeli és távoli kultúrákkal.
Örömmel látjuk szeptembertől azokat
a falubelieket, akik részesei szeretnének
lenni a táncpróbáinknak és közös rendezvényeinknek

• 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) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné, Somhegyi Csabáné) 107-es mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (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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Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

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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Megérkeztek
g
az év Ilcsi-újdonságai!
1. Csicsókás termékcsalád a cukorbetegek és a
száraz bőr okozta kellemetlen tünetek enyhítésére. A csicsóka inulin tartalma és a körömvirág javítják a bőr vízmegkötő képességét, serkentik a hámképzést, ideálisak az irritált, száraz bőr kezelésére.
2. Karotin extra termékcsalád ötvözi a sárgarépa,
berkenye és sárgadinnye bőrszépítő, vitaminizáló
tulajdonságait. Amellett, hogy feltöltik, regenerálják és ellenállóvá teszik a bőrt magas karotin
tartalmuknak köszönhetően segítik napozás eseg
tén a barna szín elérését és megtartását.

Készüljünk a nyárra!
Megérkeztek a biztonságos napozáshoz
elengedhetetlen termékek!
További információkért érdeklődjön személyesen a
szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐL
ÉRTESSZŐLŐS
É
Ő L ŐS
ŐLŐ
ŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

E- MAIL :

• Festés • Mázolás
• Tapétázás • Szalagparkettázás
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Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
W W W

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

.

K A L I D E R M A

.

H U

Ne hagyja ki!
Nyugdíjáig akár 30%-al is
növelni tudja megtakarításait.
Adójóváírás 20%
+ garantált hozam.

Az akció április 30-ig tart.

Kiszámítjuk várható nyugdíjának
k
összegét, valamint azt, hogy
mekkora megtakarítást tud
elérni a hiányzó bevételeinek
pótlására.

Pőhr Zsolt
06 30 5500 557

• 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

Ön dönt, hogy él-e ezzel az
egyedül álló lehetőséggel!

H í v j o n ,
Horváth Irén

Lakást szeretne?
Vagy a meglévőt felújítani?
Tegye ezt

30%-os állami támogatással,
s a számlanyitási költséget
felezze meg!

t á j é k o z ó d j o n !

Aegon Magyarország üzletkötője

06 30 9791 552
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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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Értékesítés és Szerviz

2800 Tatabánya, Győri út 27. Interspar melletti üzletsor
Nyitva: hétfő–péntek 10.00–18.00, szombat 9.00–12.00 • Tel.: 06 30 370 6060

