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Önkormányzati hírek

Az elmúlt időszakban sor került néhány közelmúltban jelentkező, valamint hosszú távon fennálló probléma megoldására településünkön.
Sajnálatos módon mindannyian tapasztaltuk a
Valusek és Árpád utcákban a közvilágítás rendszeres kimaradását, melyet mind a lakosok, mind az
önkormányzat többszöri bejelentése ellenére csak
többhetes átfutási idővel sikerült a szolgáltatónak
megoldania. Kérem a lakosok türelmét az ilyen és
hasonló esetekben, mivel közvetlen ráhatásunk
nincs a probléma kezelésére, de természetesen
mindent megteszünk a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében.
Az egyik legfontosabb kérdés, ami a lakosságot
érintette, az autópálya díj bevezetése volt. Az útdíj
bevezetése előtt is gondot jelentett a nagy átmenő forgalom. Az elmúlt években egy elkerülő úttal
terveztük megoldani a problémát, mely a Valusek
utcát tehermentesítette volna. Néhány hónapja, a
Komárom-Esztergom megyei településrendezési
terv elkészítésekor lemondtunk arról, hogy az elkerülő út megépüljön, hiszen a Tata és Tatabánya közötti szakasz díjmentessége hatékony megoldást
jelentett a problémára. Egyelőre egzakt adatok
nem állnak még rendelkezésükre, de érezhetően
megnőtt a falun áthaladó forgalom az autópálya díj
bevezetése óta.
Folytatás a 2. oldalon…

Tisztelt Lakók!

Szeretnénk megújítani, érdekesebbé
tenni a Hírmondó
újságot. Új rovatot indítottunk,
melyben Dr. Pataki
Gábor interjúkat
készít vértesszőlősi
emberekkel, akik
munkájuk, hobbijuk
által kerülnek az
érdeklődés középpontjába. Kérjük, ha
bár milyen ötletük,
javaslatuk van, amiről szívesen olvasnának az újságban,
azt a javaslatok@
vertesszolos.hu
e-mail címre küldjék
el, vagy a hivatalban
kihelyezett „Ötletládába” szíveskedjenek bedobni.
Köszönettel:
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Önkormányzati hírek
…folytatás az első oldalról.

Folyamatosan továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni a főutca forgalmát,
jelenleg is beépített automata forgalomszámlálás folyik. Feldolgozzuk a
már beérkezett adatokat, hogy további
lépéseket tudjunk tenni ebben a kérdésben. Kezdeményeztük a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál a 7,5 tonnás
korlátozó tábla kihelyezését is.
Az idei téli szezon volt az első, mely
során az önkormányzat saját eszközökkel próbálta megoldani a hóeltakarítást,
csúszásmentesítést a település területén. Sajnos a rendelkezésünkre álló
erőforrások nem voltak elégségesek
a munka teljes körű elvégzésére, így
külső vállalkozó bevonása vált szükségessé.
Ezúton is köszönjük a
gyors és hatékony közreműködést. Az előző
évekkel
ellentétben
próbáltuk a település
valamennyi útját tisztántartani és járhatóvá
tenni, sem közlekedési
fennakadás, sem baleset nem történt a
téli időjárás miatt a faluban.
Jelentős számú bejelentés érkezett a
Baromállás dűlőben élőktől a hó miatt
járhatatlanná vált utak karbantartása,
kezelése miatt. Jelenleg felmérés alatt
van a terület úthálózatának minősége.
Lehetőségeinkhez mérten próbálunk
megoldást találni (útegyengetés, kőzúzalék pótlás) a kialakult helyzetre.
Az önkormányzat intézményeiben
– Óvoda, Közösségi Ház – valamint
a Polgármesteri Hivatal elöregedett
gázkazánjainak korszerű kondenzációs kazánokra történő cseréje való2

sult meg, mely biztosítja az üzembiztos működést 25-30 százalék energia
megtakarítást eredményezett.
A számítástechnika fejlődése az
utóbbi évtizedben oly mértékben felgyorsult, hogy a korszerű technika
követése is komoly feladatot ró az
önkormányzatra, hiszen egy-két éves
konfiguráció már meglehetősen elavultnak számít. Az informatikai rendszer fejlesztése, a szerver cseréje a
Polgármesteri Hivatalban, valamint a
Windows XP rendszerű, régi és fejlesztésre már nem alkalmas számítógépek
cseréjét, az önkormányzat valamennyi
intézményében februárban kezdtük el.
Elősegítve ezzel is a folyamatos fejlődést, hatékonyabb munkavégzést, a
szolgáltatások minőségének javítását.
Az informatikai fejlesztések kapcsán felülvizsgálatra kerültek
az intézményekben a
helyi védelmi feladatokat szolgáló berendezések, mely alapján
szükségessé vált a riasztórendszer felújítása, melyet a Penta-Net
Biztonságtechnikai Kft. végzett el. Egyúttal távfelügyeleti szerződések megkötésére is sor került.
2014 évben benyújtásra került
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Vértesszőlős Község Önkormányzatán” pályázat támogatásban részesült, mely keretében a Polgármesteri
Hivatal, az Egészségház, a Közösségi
Ház, valamint az iskola épületeire napelemek kerülnek elhelyezésre, mellyel
minimális lesz az intézmények villamos
energia felhasználása.
Nagy Csaba
polgármeter

Közmeghallgatás
2015. március 12. 17.00 óra, Közösségi Ház (Tanács u. 79.)
Napirend:
1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági
programjáról (ciklusprogram)
2.) Tájékoztató a Tanács utca átnevezéséről
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Vértesszőlős Község Önkormányzata egyik kiemelkedően fontos feladatának tartja a lakosság egészségmegőrzését, szemléletformálását prevenciós eszközökkel.
Hagyományteremtő módon a helyi Közösségi Házban 2011 és 2013-évben szerveztünk és bonyolítottunk hasonló rendezvényt a helyi Vöröskereszt, a KEM Rákellenes
Egyesület és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv támogatásával.

A következő egészségnap tervezett időpontja

2015. április 17. péntek 9.00–15/16 óra.
A részvételi igényeket szeretnénk előzetes felméréssel megállapítani. A vizsgálatok ingyenesek, kivéve a vastagbélrák szűrést! Kérjük, az alábbi kérdőívet kitöltve (igény szerint az üres rubrikába x jelölésével) a Polgármesteri Hivatal postaládájába, vagy a hivatalban kihelyezett „Ötletládába” bedobni.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Férfi ...................................................k

Hallás vizsgálat ..................................k

Nő ......................................................k

Szemvizsgálat ....................................k

Testtömeg-, BMI mérés, izom %,

PSA mérés (Prosztata vizsgálat

testzsír %, hasi zsír és alapanyagcsere

vérvétellel) .........................................k

kalkuláció ...........................................k

Fogászati vizsgálat ............................k

Vérnyomásmérés ...............................k

Szájüreg daganatos vizsgálat ..............k

2-es típusú diabetes vizsgálat .............k

Vastagbélrák szűrés 1000 Ft

Kockázatértékelő kérdőív elkészítése...k

(A KEM Rákellenes Egyesület

Táplálkozási tanácsadás .....................k

tagjainak ingyenes) .............................k

Vércukorszint mérés ...........................k

Tükrös podoszkópos lábvizsgálat

Koleszterinszint mérés .......................k

(számítógépes, talp, lábvizsgálat hát,

Csontritkulás vizsgálat .......................k

derék és lábfájdalmak szűrésére) ........k
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VÉRTESSZŐLŐS A MI VATIKÁNUNK, A TEMPLOM A BAZILIKÁNK

Hitről, elvekről, küzdelemről
– interjú Gedő Attilával, a település új plébánosával
Gedő Attila november
1-jétől Tatabánya-Bánhida
új plébánosa, a címzetes
esperes így egyben Vértesszőlősön is celebrál.
Tizennégy év után helyezték át Ercsiből a megyeszékhelyre. Eltelt azóta
három hónap – pont annyi
idő, amennyin belül a világi jogszabályok szerint az
ember indokolás nélkül
otthagyhatja a próbaidő
alatt az új munkahelyét.
Esetében erről természetesen szó sincs, de az eltelt negyed év elegendő arra, hogy az
első benyomásokról, tervekről beszélgessünk.
� Fájó szívvel jött el?
Inkább nehéz szívvel, szomorúan, mert
jól éreztem magam.
� Nehéz lehetett ennyi év után váltani.
Csoportokat, közösségeket, gyerekeket vezettem, ismertem a problémáikat,
ismertem a bajaikat. Együtt éltem és
együtt értem velük, de nem teljesedett ki
a lelki munka, abbamaradt az építkezés.
Emiatt nehéz.
� Milyen tapasztalatokat hozott magával?
Sokszínű közösség él ott Ercsiben, Iváncsán, Beloianniszon, görögök, rácok,
horvátok, magyarok, cigányok. Nagyon
sokan szociálisan hátrányos helyzetűek, sok a tanulási zavaros gyerekek. De
sokat tanultam tőlük, a szülőktől, a felnőttektől a szokásaikról, hitükről, hagyományaikról. Az élet nehéz oldalát általuk,
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velük együtt éltem meg. Általuk értettem
meg, hogy mi a küzdelem, a megpróbáltatás, a nehézség.
� Vértesszőlősön milyen távra tervez?
Ameddig a Gondviselés akarja. A Szentlélek Úristenre van bízva, meddig, én elfogadom.
� Hogy tetszik itt?
Szép, jól érzem magam. Sok a feladat,
tartalmas lesz az ittlétem.
� Mit ért ezalatt?
Vannak dolgok, amiket rendbe kell tenni,
helyre kell hozni, ezek pedig népszerűtlen dolgok. Változnak az idők, rámutatnak a fejlődés szükségességére. Indulásként ezek hálátlan feladatok.
� Beleáll a konfliktusba?
Nem vagyok konfliktuskerülő.
� Megfogadja a tanácsokat?
Az idős emberek tanácsa fontos, az
idős atyák tapasztalatait sem szégyen
meghallgatni és megfogadni – és a helyi

dolgokra értelmezni. Vannak írott-íratlan
szabályok, az egyházmegye vezetését
meg szoktuk kérdezni róla, hogy mikor
mit hogyan.
� Mi a célja?
Isten akarata szerint a legfontosabb
munkám a vezetés, a lelki megerősödés, a megtisztulás, a megtérés, sok-sok
nagy beszélgetés és ünnepek megszervezése, lebonyolítása. Be akarom mutatni, fel akarom kínálni Isten országát.
� Vevők vagyunk erre?
Lesznek. Idegen ember vagyok, céltudatos, maximalista a természetem. Lehet,
hogy indulásnak ez kemény, szokatlan.
Fiatal papot egyébként is ritkán látni.
Matek-fizika-kémia szakos tanár vagyok,
ez is furcsa lehet – sokan megdöbbentek már, hogy a pap tud gyököt vonni. Az
emberek sokszor azt hiszik, a pap csak
imádkozni tud.
� Ha nem csak imádkozni tud, akkor
mit csinál szabadidejében?
Szabadidőről még nem beszélhetünk.
� De amikor mégis akad?
Mindig arra törekedtem, hogy mindig legyen mit csinálnom. Szeretem a precíz,
tervszerű életet, a kiszámíthatóságot.
Sosem hagytam magam egyedül, mindig akad valami tartalmas teendő: barkácsolás, udvarrendezés vagy éppen kerítésfestés. Nagyon szeretek a templom
körül is tenni-venni, fontos, hogy minden
rendben legyen!
� És hogy tetszik a szőlősi templom?
Egyedüli, rendkívüli! Büszkék lehetnek
rá, hogy ennyire szép, tiszta és rendezett. A templom és a temető tükröt mutat a településről. Becsüljék meg, szép
örökség és nagy feladat, melyet tovább
kell adni. Szülőfalunk temploma, ahol kereszteltek minket, annak kell Róma legszebb templomának lenni. Vértesszőlős
a mi Vatikánunk, a templom a Bazilikánk.

� Mit üzen azoknak, akik elmaradoztak, nem járnak misékre?
Sajnálom azokat, akik önállóan küzdenek. Árván maradva, egyedül, segítség
nélkül sokkal nehezebb. Könnyebb a
gondokat a Jóisten elé letéve, közösen
megoldani. Több energiába kerül, ha
valaki nem tartozik egy közösséghez és
nem együtt keressük Isten országát.

Gedő Attila
1972. június 10-én született a Hargita megyei bányászvárosban, Csíkbalánbányán, négygyerekes család
harmadik gyermekeként. 1998-ban
Székesfehérvárott szentelte pappá
Takács Nándor püspök. 1998 és 2000
között Pilisvörösvár káplánja volt,
2000-től Ercsiben teljesített szolgálatot, előbb adminisztrátorként, majd
2002-től 12 éven át plébánosként.
Idén került Tatabánya-Bánhidára,
ahol plébánosként ellátja Vértesszőlőst is. 2002 óta címzetes esperes.
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Óvodai és bölcsődei hírek
Tisztelt Szülők!
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről az óvodai nevelésről a
következőket tartalmazza:
5. § (1) A köznevelési intézményekben
folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:
a) az óvodai nevelés szakasza, amely
a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig
a gyermek a tankötelezettség teljesítését
meg nem kezdi,
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A jegyző – az egyházi és magán
fenntartású intézmény esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
2015. szeptember 1-jétől a jelenleg
hatályos törvényi előírásoknak megfelelően 3 éves kortól kötelező az óvoda.
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Annak érdekében, hogy minden igényt
ki tudjunk elégíteni, kérjük, hogy jelezzék az intézményben a gyermekük óvodáztatásával kapcsolatos igényüket!
A beiratkozást megelőzően szeretnénk
felmérni, hány kisgyermek elhelyezését kell biztosítanunk 2015. szeptember
1-jétől. Kérném, hogy igényüket előzetesen telefonon jelezzék a 06 30 585 4721
telefonszámon, illetve nyitva tartási időben, az intézményben.

Az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik
Jelentkezni a meghirdetett időpontban
(2015. április 27-28 8.00 órától 16.30 óráig)a lakóhely szerinti körzetileg illetékes
önkormányzati óvodába lehet a 3. életévüket augusztus 31-ig betöltött gyermekeknek. (Ez a szabad helyek függvényében kitolódhat december 31-ig.)
A szülőknek a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt
is be kell jelenteniük.
Aki nem az óvoda felvételi körzetében
lakik, csak a körzetes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre vehető fel.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda
esetén az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított
tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.
Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt, a

gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
oltási kiskönyvét, TAJ kártyáját. Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az
itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

Bölcsődei ellátásra
való jelentkezés
Helyi bölcsődénkbe a kisgyermek 24 hónapos korától 3 éves koráig vehető fel.
A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását. (nyitvatartási
idő: 6.30–16.30)
A bölcsődei felvétel előjegyzés alapján
történik a jelentkezések sorrendjében.
Kérem, hogy időben jegyeztessék elő
gyermekeiket a bölcsődei ellátásra, mert
csak így van lehetőség a megfelelő időben történő bölcsődekezdésre.
Bölcsődei ellátást szülő, gondviselő,
törvényes képviselő akkor kérhet:
• ha egyik szülője munkaképtelen,
• ha munkába kíván állni,
• ha egyedülálló egy vagy több
kiskorú gyermekkel,
• ha 3 vagy több gyermekes,
• ha a szülő tartósan kórházi
kezelés alatt áll,

• ha felsőoktatási intézményben, vagy
más intézményben továbbtanul,
vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt
iskolalátogatási igazolás
benyújtásával tudja is igazolni,
• ha a gyermek szülője, gondviselője,
időskorú vagy szociális helyzete
miatt nem tud a gyermek
napközbeni ellátásáról gondoskodni,
• ha Gyermekjóléti szolgálat,
Gyámügy, Családgondozó, Védőnő,
Orvos javasolja (ekkor szükséges a
szülő, gondviselő beleegyezése is).
Felvételkor előnyben részesül az:
• akit egyedülálló szülő nevel,
• akinek családjában három, vagy
több gyermek van,
• akinek egyik szülője munkaképtelen,
• akinél egészségügyi vagy szociális
indok áll fenn,
• aki gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
Kérem, hogy a fenti ismeretek birtokában, időben jegyeztessék elő gyermekeiket az intézményi ellátás biztosítása
érdekében!

Oroszlányi szlovák bál
Január 31-én Szabó Istvánné Betka Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől meghívást
kaptunk a szlovák bálra. A vértesszőlősi Zimozeleny
Asszonykórus Tardos, Tatabánya-Bánhida és Oroszlány énekkarával közösen énekelt a bál megnyitó
műsorán. Külön öröm számunkra, hogy a környező
települések szlovák nemzetiségi énekkarainak egyik
találkozási pontja ez a hagyományőrző bál. Az énekkarokat Urbanics Vilmos és Csanálosi László kísérte
harmonikán. A hangulatos és kellemes estén mindenki jól érezte magát.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

Rendelés változás!
Február 27.
péntek 3.00–15.00
Dr. Csák Ferenc
Március 2.
hétfő 8.00–10.00
Dr. Csák Ferenc
Március 3.
kedd 13.00–15.00
Dr. Csák Ferenc
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Iskolai hírek

A magyar kultúra napja

Bolyai János matematika verseny – első helyen végzett iskolánk tanulója!

1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc, a költemény szerzője. Minden évben erre emlékezünk a magyar kultúra napján. A felső tagozaton idén
is egy játékos vetélkedőt rendeztünk, melyen minden osztály egy 4 fős csapattal indult. Igyekeztünk változatos és érdekes feladatokat kitalálni; volt képfelismerés, szóalkotás, képrejtvény, totó, szórablás. Kiélezett versenyben az első helyet a 8. osztályosok csapata szerezte meg, második lett az ötödikesek csapata, a „bronzérmet”pedig
a 6-osok vihették el.
Szűcs Imre, Wünsch Lajos
szervező tanárok

A képeken Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere adja át a díjakat. Forrás: kemma.hu

Ebben a tanévben sem maradt el a Kertvárosi Bolyai János Általános Iskola hagyományos
matematikaversenye. Az immáron 24. alkalommal megrendezett versenyen 25 iskola diákjai mérték össze tudásukat. 856 tanuló indult a megmérettetésen, akik szeptembertől
havonta egy-egy feladatsort kaptak. A 3-8. évfolyamos diákok között megrendezett verseny döntőjébe 201-en jutottak be. Iskolánk tanulója, Andai Márk az első helyen végzett a
negyedikesek mezőnyében, büszkék vagyunk rá! Felkészítő tanára Szalczinger Józsefné,
Gyöngyi néni. Mindkettőjüknek gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Sítáborban jártunk
Idén január végén 20 gyermekkel utaztunk
az ausztriai Semmering síterepre, a hagyományos iskolai sítáborunkra. Jó hangulatban, összeszokott törzstagokkal és néhány
újonccal kiegészülve vágtunk neki hétfő
hajnalban az útnak. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, kellemes időben, megfelelő hóviszonyok között tudtunk síelni egész héten.
Három különböző tudásszintű csoportban
folyt az oktatás, mindenki a saját tempójában haladt előre a fejlődésben. Leglátványosabban a kezdők fejlődtek, az ötödik
nap végére önállóan vették az akadályokat.

A táborban „házias” ízek fogadták a gyerekeket, tanártársaimmal és családtagjainkkal, valamint a velünk utazó szülőkkel
együtt magunk készítettük az ételeket.
Marika néni az esti szánkóprogram után
meglepte a gyerekeket a frissen sült farsangi fánkkal. Lehetőségünk volt a szomszédos korcsolyapályát is használni, bár
idén kevesebb idő jutott rá. Balesetmentes,
sikeres tábort tudhatunk magunk mögött,
élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönetet mondok kollégáimnak a lelkes és
önzetlen munkájukért!
Mátyási Piroska testnevelő

Mandalázz velünk!
A januári hónap sötét, hideg és szürke
napjait az iskola alsó tagozatosai igen
kellemes időtöltéssel igyekeztek felvidítani.
Mandalaszínező versenyt hirdettünk,
mely pillanatok alatt influenzaszerűen
terjedt a gyerekek és a felnőttek között.
Szemet kápráztató szín- és formakavalkáddal borították be a régi épület alsó

folyosóját. Összesen 90 versenymunka készült el, ebből 10
darabot a felnőttek készítettek, a
többit a gyerekek. A zsűri az 1.
helyezést Kotra Dóra 2. osztályos tanulónak ítélte, őt követte
Miletics Hanna 3. osztályos a 2.,
illetve Wéber Panka 1. osztályos
a 3. helyen, akik a diákönkormányzat értékes ajándékait vehették át.
Akinek van kedve, tartson velünk egy kis játékra, és színezzen örömmel!
Iványi Beáta
tanító
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A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként a 2014. évben 201 188 forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2014. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű
vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású
gyermekek tanórai és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében.

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA: 18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

Farsang az iskolában
Az idei iskolai farsangolásra február
6-án került sor a Közösségi Házban.
Az alsó osztályosok jelmezes felvonulásával kezdődött a bál. A kisdiákok közül ismét sokan beöltöztek,
rendkívül sok ötletes és szép jelmezt
láthattunk megjelenni a színpadon.
A legnagyobb sikert az egyéni indulók közül a kutya, a gésa, Harisnyás
Pippi, a kéményen fészkelő gólya, a
színes nyalóka, és az ördög aratta. Az
osztályok csoportosan is beöltöztek.
Az első helyezést a 4. osztályosok
Óz, a nagy varázsló című előadása
nyerte el, a második helyet a másodikosok nyarat idéző produkciója érte
el, míg a 3. osztályosok múmia-tánca
a képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett.

Ezek után a végzősök hagyományos
Palotás-tánca, majd a felsős osztályok
csoportos jelmezbemutatói következtek. Az ötödikesek egy focimeccset
idéztek fel, ahol a fiúk voltak a pompom táncosok, míg a lányok rúgták a
labdát. A 6. osztály a Rising Star című
műsorból adott elő egy zenés jelenetet, míg a későbbi nyertes hetedikesek
régi idők rajzfilmfiguráit jelenítették
meg. Végül a nyolcadikosok előadása
következett, akik az ötvenéves osztálytalálkozójukat álmodták színpadra.
Természetesen az idei bálon sem maradhatott el a zsákbamacska, a tombolahúzás és a sok-sok tánc.
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek, akik az idei évben is magukra vállalták a bál megszervezését!
Szűcs Imre
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A Közösségi Ház hírei
Februárban farsangtól volt hangos a ház.
Rendszerint az iskola kezdi a sort, idén
is így történt, 5-én pénteken szebbnél
szebb jelmezes diák és tanár vonult fel és
nem maradt el a nyolcadikosok palotása
sem. Dicséret illeti a gyerekeket, mert
másnap – szombaton, a hagyományteremtő céllal indított –, Gedő Attila atya, új
plébánosunk által kezdeményezett Egyházközségi farsangi bálon is bemutatták
tánctudásukat. Köszönjük atyának az
igazán bensőségesre és hangulatosra
sikeredett rendezvényt.

Február 14-re, Bálint napra időzítettük önkormányzati farsangi bálunkat, amely néhány év kihagyás után új életre kelt. A Joy
Band fergeteges zenei utazása után rengeteg jelmezbe öltözött bálozó várta, hogy
kihúzzuk tombolájukat, melynek fődíja
egy kétszemélyes utazás volt a Velencei
karneválra. Biztos vagyok benne, hogy a
szerencsés nyertesek, Scsibrán Zoltán és
felesége Scsibránné Goór Zsuzsanna évek
óta tartó, önzetlen falubeli ténykedését
Fortuna istennő nem nézhette tovább tétlenül és megtette a magáét. Gratulálunk!
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc
Egyesület Húshagyókeddi a Faluháznál
kezdődő rendezvényén is Scsibrán Zoltán
volt az énekes halott – a kiszebáb-égetés
után a Közösségi Házban kínálással egybekötött táncházzal várták az érdeklődőket a táncos lábú hagyományőrzők.

Február 19-én, torkos csütörtökön az Idősek Klubja farsangolt kabaréjelenettel és a
szalagos fánkkal. Pénteken, 20-án tartotta
éves közgyűlését a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület és szombaton az
utolsó farsangi fánk is elfogyott a Szent
Ágotás lakásotthonos gyerekek partiján.
Az igazán hangos, tartalmas, közösségi élményekben gazdag hónap zárásaként február 27-én, pénteken a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat rendezi hagyományos Tollfosztóját 16 órától.

Az Önkormányzati Farsangi bál sikerét
tombola felajánlással színesítették:
• Bartalné Takács Mária
• Dr. Bogár István • Horváth Sándor
• Ispán Mónika • Jenei Cukrászda
• Rapid Market • Udvardi Zsuzsanna
Köszönjük!

Márciusi naptárunk
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Március 12. csütörtök:

Erdélyi Vásár

Március 12. csütörtök, 17.00 óra

KÖZMEGHALLGATÁS

Március 13. péntek, 12.00 óra

Március 15-ei megemlékezés

Március 21. szombat, 17.00 óra

Pátria Egyesület – Közgyűlés

Március 22. vasárnap, 17.00 óra

Őszirózsa Nyugdíjasklub – Nőnap

Március 24.kedd, 15.00-18.00

Véradás

Március 28. szombat, 17.00

Hegyközségi Borverseny
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Könyvtári hírek
Februári rendezvényünk témája az info-kommunikáció és a médiapedagógia köré szerveződik. Az életünket átszövő internet előnyeiről, hátrányairól,
veszélyeiről, digitális lábnyomunkról tart előadást Tóth Tibor vizuális és környezetkultúra mestertanár az Egri Eszterházy Károly Főiskola Kommunikációs Tanszékének tanára.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Találkozzunk:
2015. február 26-án, csütörtökön 14 órától a Könyvtárban!

Könyvbemutató a Közösségi Házban
Február 5-én Dr. Steier József az Afrikai Magyar Egyesület alapító tagja, a
Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja mutatta be Az ebola poklában jártam – 21 nap rettegés című könyvét.
A szerző mérnök édesapjának munkája révén gyerekkorában került Afrikába és
a több éves kint lét olyannyira meghatározó maradt számára, hogy felnőttként is
évente látogat a kontinensre, immár diplomataként. 2014 nyarán azt az útvonalat járta be, amelyen az ebolát feltételezhetően behurcolták Guinea fővárosába.
Hazaérkezése után 21 napra önkéntes karanténba vonult, annál inkább, mivel
belázasodott és jelentkezetek rajta egyéb tünetek is. Ekkor kezdett neki e könyv
megírásának. Dedikálással egybekötött könyvbemutatóján tapasztalt kötetlen
előadásmódja a műben is fellelhető – a sok humorral átszőtt, rejtői fordulatokban
gazdag kötet a községi könyvtárunkban megtalálható. Köszönet a szervezésért
Pappné Bedei Sarolta képviselő asszonynak.
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A Tatabányai Múzeumban jártunk
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeuma,
mint területi múzeum a Tatabányai Járás történeti emlékeinek gyűjtésével,
kutatásával, őrzésével is foglalkozik.
Altdorferné Pál Gabriella múzeumigazgató megívására a Múzeum új állandó kiállításán jártunk, melynek célja az ember és természet folytonosan
változó kapcsolatának bemutatása az
Által-ér völgyében.
A tárlat a történeti ökológia módszerét
alkalmazva vezeti végig a látogatót a
környék történetén a jégkorszaktól a modern ipari városi létig interaktív módon.
A hatvanas, hetvenes évek használati
tárgyaival, régi Tatabányai emlékekkel
szembesültünk, melyek mindenkiben
személyes
emlékeket
ébresztettek.
A kiállítás pályázati forrásokból és Tatabánya város támogatásával készül, pénzügyi okokból sajnos csak több részletben tudják megvalósítani. Tavaly sikerült
átadniuk a honfoglalás korától kezdődő
szakaszt, s jelenleg folyamatban van a
bronzkortól a népvándorlás koráig tartó
időszakot bemutató rész építése, ahol
Vértesszőlős kiemelt helyet fog kapni.
Ennek átadását idén tavaszra tervezik.
Érdeklődő kis csapatunk egy mindenre kiterjedő tárlatvezetéssel gazdagabban térhetett haza. A Tatabányai Múze-

um munkatársai elmondták, szeretnék,
ha az állandó kiállításuk nem csak Tatabányán, hanem a térség többi településén is ismertté válna, iskolai és családi
programok célpontja lenne.
Csak ajánlani tudom, ezt a csodálos
kiállítást mindenkinek, aki teheti keresse
fel, nézze meg és adja tovább ismerőseinek, barátainak!
Bővebb információ: http://www.tbmuzeum.
hu/15/9/ALLANDO_KIALLITASOK
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Jó hangulatban telt az
Idősek Klubja Farsangi bálja

Február 19-én közös farsangi bált
rendeztünk a Közösségi Házban.
A farsangi mulatságon a vértesszőlősi
klubtagokon kívül a környei, tarjáni, újvárosi és a mentál higiénés klub tagjai
és dolgozói is részt vettek. Megtiszteltek jelenlétükkel bennünket a Polgármesteri Hivatal és a TJ ESZI vezetőségének dolgozói is. A műsort a helyi
klub tagjai, dolgozói kezdték, akik ismét egy vidám jelenetet adtak elő, ami
megalapozta a további hangulatot. Ezt
követően a vendégek egyik csapata
beöltözve cigánynótát énekeltek, nagy
sikerrel. Majd a Mentál higiénés klub
tagjai szórakoztatták a közönséget,
rövid humoros történetekkel. A rendezvény tánccal, beszélgetéssel folytatódott.
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Aszúszemes télbúcsúztató mulatság
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes célul tűzte ki a községi éves népszokások újraélesztését, hagyománnyá építve be azokat a község mindennapi
életébe.

Első rendezvényüket a Farsangzáró, téltemető mulatságot húshagyó kedden – február 17-én tartották. A Tájház udvarán énekszóval, vidámsággal kísérték utolsó útjára
a telet jelképező bábot, siratóasszonyokkal, tréfás népi rigmusokkal. A bábu elégetése után a Közösségi Házban kínálással egybekötött táncházzal zárták le a farsangi
időszakot. A táncházat Jakab András néptáncpedagógus vezette, gyermek és felnőtt
egyaránt vidáman vett részt a körtáncban. Sok tréfa, kacagás szakította meg a táncolást a gyermekek nagy örömére. Ezt az időszakot követi a böjt, amikor tilos a tánc
és a mulatozás.

Köszönjük a segítséget a fánksütésért
Vaskó Magda, Kovács Lajosné klubtagoknak, a felajánlott bort Muk Pista bácsinak, Kutenics Miklósnénak, Tomasik
Józsefnek. Külön köszönet azon kub
tagjainknak, akik évek óta velünk együtt
színesítik műsorunkat szereplésükkel.
Klub dolgozói
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„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub tájékoztatója
a 2014. évi tevékenységéről
Szeretettel köszöntöm a Kedves olvasókat, érdeklődőket! Röviden szeretném
tájékoztatni Önöket a Klub 2014. évi tevékenységéről. A 13. éve működő klub a
helyi Közösségi Házban működik, a ház
vezetőjének közreműködésével. Taglétszámunk 149 fő, vezetőségi tagok száma
10 fő. A megalakulásunk időszakában
(2002) 186 fővel indultunk. Sajnos az idő
múlásával 24 tagunkat elveszítettük, és
az egészségi állapotunk változásával
már többen nem tudnak eljárni a rendezvényeinkre. Szeretnénk, ha az utóbbi
időben nyugdíjba vonulók megismernék
programjainkat és többen jönnének közénk, mi szeretettel várjuk Őket!

Pénzügyi helyzetünk:
Bevétel

Kiadás

307 750 Ft
333 114 Ft
– tagdíj és egyéb támogatás – 4 vacsora, 4 zenedíj, takaría tagság részéről
tás, – mosogatás, mosás
94.803 Ft
244 758 Ft
– előző évi maradvány
402 553 Ft

577 872 Ft

250 000 Ft
42 155 Ft – névnapi
– önkormányzati támogatása
képeslapok, koszorúk
100 000 Ft – Dr. Nagy Sándor
13 100 Ft
egyéni támogatása
– irodaszerek (papír, bélyeg)
15 000 Ft – ajándék (csoki)
752 553 Ft
szereplőknek
648 127 Ft
104 426 Ft
– maradvány 94 122 Ft
Tak.Szöv., 10 304 Ft kp.
752 533 Ft

Klubunk az éves munkatervünk alapján működött. Természetesen figyelembe vesszük a
község intézményi és más civil szervezetek
programjait és azok rendszeres résztvevői,
segítői vagyunk. Munkatervünk összeállításánál figyelembe vesszük a tagság igényeit.
Igyekeztünk olyan programokat szervezni,
hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. Továbbra
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is legfontosabb feladatunk a jó közösségi
szellem megtartása, a baráti kapcsolatok
elmélyítése, egymás segítése, hagyományaink megőrzése, továbbadása, környezetünk
védelme, a kulturált szórakozás, kikapcsolódás, ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése. Fontos feladatunk továbbra is a
kapcsolataink megőrzése az önkormányzattal, intézményeinkkel, civil szervezetekkel.

Rendezvényeink
Hagyományos ünnepeinket megtartjuk –
Nőnap, Klub „szülinapja”, Anyák-Apák napja, Idősek Napja, és Karácsony – műsorral,
vacsorával és zenével. Ezen kívül kirándulásokon, gyógyfürdőzéseken, színházlátogatásokon, egészségügyi programokon is
részt veszünk. A programok nagy részét
önállóan szervezzük, illetve a kulturális menedzser, a Szlovák Önkormányzat, a Pátria
és az Idősek Klubja.
Tatabánya színház, Budapest színházi
előadások, Országgyűlési Könyvtár, Millenáris Park – Gasztroangyal – Borbás Marcsi, Margit sziget – Zenélő Kút, Japán Kert,
Udvard – Falunap, Szolnok – gyógyfürdés,
Ópusztaszer – kirándulás, Földes – 4 nap,
Horvátország – Plitvicei tavak, grill és pince
partik, Mihály- és Márton napi vásár, Szüreti felvonulás – bál, toll-fosztás, jelmezbálfarsang, „Net-Nagyi” számítógép kezelési
tanfolyam, Nemzetiségi Gála, Tomasik István tagunk Öngyújtó kiállítása, Mesterkezek kiállításon részvétel.
Az iskola tornatermében 13. éve működik a női torna. Jelenlegi vezetője, Ibolyáné
Anderla Katalin. Az iskola térítésmentesen
adja a termét, Katalin pedig jószándékkal
foglalkozik az idősebb hölgyekkel! Nagyon
köszönjük! Várjuk a tornázni vágyókat hétfőn és szerdán 17 órától!
Foltvarró szakkör is működik – tagjaink
csodaszép terítőket, táskákat, stb., készítenek. Péntek délutánonkét várjuk az

ügyes kezű hölgyeket . A kötőszakkörünk
az Idősek Klubjában működik szerda délelőttönként. Vezetőjük Ocskay Józsefné.
A jó hangulatú összejöveteleken nagyon
szép, hasznos dolgokat kötnek, horgolnak
az ügyes, fürge ujjú asszonyok. A sok szép
gyermek holmit a Mesterkezek kiállításon
is bemutatták. A bölcsödések, ovisok, iskolások, a Baromállás dűlőben élő gyermekek karácsonyi ajándékként megkapták
a szép holmikat. Köszönet a vezetőjüknek
és az ügyes kezű asszonyoknak!
A Vértes Agorája programjának keretében 57 méter hosszú és 20 centiméter széles „sálat” kötöttek. Elismerésül oklevelet
kaptak és vendégségben voltak háromszor
az Agorában. Ajándékként Bangó Margit
műsorára voltak hivatalosak.
A Zimozeleny Asszonykórus tagjai Arany
minősítést kaptak. Szeretettel köszöntjük
őket, és kívánunk nagyon jó egészséget,
eredményes szerepléseket. Őrizzék továbbra is a szlovák hagyományokat és adják tovább a fiatalabb generációnak!

Az idei – 2015-évi terveink is elkészültek.
A „Hírmondó”-ban megtalálható az I. félév programja! Itt szeretnénk mindenkinek
megköszönni a szíves támogatását és kérem, hogy továbbra is ilyen összefogással
és „fiatalos” lendülettel működjünk együtt.
Külön köszönöm az önkormányzatnak,
képviselőknek, intézményeknek, a vezetőségi tagoknak, Kutenics Kingának, Horváth Sándornak, Jenei Kávéháznak, Baron
Wernernek és Rozinak, a rendezvényen
szereplőknek, a rendszeresen segítő tagoknak, Skrován József tanár úrnak, a
„Net-Nagyi” vezetőjének, azt a tevékenységet, melyet a Klub működése érdekében
végeznek.
Köszönet illeti Kiss Lajosnét, Skrován Józsefnét, Szabó Józsefnét és Dávid Jánosnét a finom vacsorákért!
Találkozunk Március 22-én a NŐNAPI- és
SZÜLINAPI rendezvényünkön! Mindenkinek jó egészséget és jó szórakozást kívánok programjainkhoz!
Busch Józsefné klubvezető

Tisztelt Szőlősi Lakosok!

véradás

Beteg embertársaink nevében kérjük
Önöket, vegyenek részt

véradásunkon,
mely

2015. március 24-én kedden
15.00–18.00 óra között lesz
a Közösségi Házban.
Kérjük minden, jó szándékú, segítőkész embertársunkat, vegyen részt akciónkon és gondoljon arra,
hogy soha sem lehet tudni Ön, vagy családtagja
mikor szorul segítségre.

Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.

Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

• 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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A változékony időjárás következtében
a bőr elveszíti rugalmasságát,
fakóvá, szárazzá, vitamin-,
és tápanyaghiányossá válik.
Ébressze fel bőrét bőrtípusának
és bőrproblémájának megfelelő

TAVASZVÁRÓ KEZELÉSEK-kel:
hámlasztó, pigmentfolt kezelő, halványító, növényi
őssejtes bőrmegújító, bőrcsiszoló
(mikrodermabrázió, hydroabrázió) és sejtszintű
hatóanyag bejuttató (mezoterápia) kezelési sorok
a feszes, hidratált, rugalmas bőrért!
További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon,
tele
ele
efono
fon n, e-mailen vagy
gy 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

Udvardi Zsuzsanna
női, férﬁ és
gyermek fodrász

06 20 318 7671
Vértesszőlős
Hegyalja u. 19.

Tartós hajegyenesítés
és keratinos hajápolás!
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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

