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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. szeptember, XX. évfolyam, 9. szám

Választási tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Vértesszőlős Község Helyi Választási Bizottsága és a Helyi Választási Iroda folyamatosan eleget tesz a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben, (a továbbiakban Ve.) valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglalt – határidős – feladatainak.
Ennek keretében a Helyi Választási Iroda a jogszabályban megadott 2014. szeptember
hó 8-ai határnapig leadott ajánlásokat a törvény szerint ellenőrizte. A Helyi Választási Bizottság a megfelelő számú és érvényes ajánlás alapján a jelölteket nyilvántartásba vette.
Fentiek alapján Vértesszőlős településen, a 2014. október hó 12. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, az alábbi jelöltek indulnak.

Polgármester jelölt
1. Gerezdi Norbert független
2. Nagy Csaba független

Képviselő jelölt
1. Pappné Bedei Sarolta független
2. Sipos Viktor független
3. Szamos Boglárka Katalin független
4. Kormány Zsolt független
5. Zachara Norbert független
6. Zoltánfi Zsuzsanna független
7. Szűcs Imréné DK
8. Magyar Márta független
9. Szabó Mária független
10. Kecskés Gyöngyi független

11. Dr. Pluhár Szilvia független
12. Czirkóné Párnás Rózsa független
13. Boda András független
14. Borbély Zsolt független
15. Dr. Nagy Sándor független
16. Dr. Bogár István független
17. Kali Ildikó Zsuzsanna független
18. Bartal Vilmosné független
19. Gerezdi Norbert független

Nemzetiségi képviselő jelölt
1. Szabó Mária
2. Bartal Vilmosné
3. Krajczárné Száraz Erzsébet Ágnes
4. Csanálosi László
5. Kutenics Szilvia

A jelöltek neve a fenti sorrendben kerül feltüntetésre az egyes szavazólapokon. A szavazólapok
adattartalmát a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta.
Vértesszőlős, 2014. szeptember 8.							
Dr. Kucseba Judit HVI vezető

Egy önkormányzati ciklus végén…
Ismét eltelt 4 év. A 2010-ben megválasztott képviselő-testület és polgármester mandátuma a választások után
megszűnik. Az új képviselő testület az
új szabályok alapján már 5 évre fogja
megbízatását kapni, 2019-ig.
Az elmúlt 4 év nehéz időszak volt településünk életében. A 2008 őszén kirobbant
pénzügyi és gazdasági válság hatásai
2009-10-ben jelentkeztek gazdálkodásunkban. Önkormányzatunk saját bevételei szempontjából (helyi adók) a legkedvezőbb időszak éppen 2006-2009
közé esett. Sajnos a válság sok helyi vállalkozást érintett, legnagyobb adózóink
köre néhány év alatt teljesen átalakult, jelentősen megnőttek a hátralékok, melynek egy részének behajtására szinte
semmi esély nincsen. Az önkormányzat
pénzügyi mozgástere egyre szűkült,
szabad fejlesztési forrásaink összege
kétharmada-fele a legjobb időszakhoz
(2007-2009) képest.
Ezt sajnos kisebb részben a válság
hatásai, nagyobb részben az állami elvonások okozták. A folyamatos inflációt az állami támogatások általában nem
követték. A rendkívül magas áfakulcs a
működést és különösen a nagy összegű
beruházásokat terheli, mivel az önkormányzatok áfalevonásra nem jogosultak, így ez többlet költséget jelent.
A rezsicsökkentésből is kimaradtak
az önkormányzatok, így ezen költség
csökkenés sem jelentkezett. A béremelésekből a köztisztviselők kimaradtak,
az illetményalap 8 éve nem változott,
a keresetek reálértéke azóta jelentősen csökkent. Az erőltetett közhasznú
munka programok járulékos költségeit
(szerszám, védőruha stb.) sem fizette
az utóbbi időben az állam. Az iskola állami fenntartásba vételével évente több,
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mint 15 millió forintot veszítünk, ugyanis
az elvont szja 8 százalék és a gépjárműadó 60 százaléka jóval több, mint a
megtakarított pedagógus bérköltség.
Pozitívum, hogy mintegy 91,5 millió
forinthitelünk került konszolidálásra
(ezt az iskola bővítésére vettük fel, forint
alapon, 3 százalék alatti thm-el). Ezt az
önkormányzat könnyedén törleszteni
tudta volna. Sajnos az elvonások összege néhány év alatt meg fogja haladni a
hitel átvállalás összegét.
Az ígért feladatfinanszírozás ellenére
sajnos az állam továbbra sem téríti meg
számos közfeladat tényleges költségét.
Az új finanszírozással bizonyára a legkisebb települések kedvezőbb helyzetbe
kerültek. A fő nyertesek a megyei jogú
városok voltak, akik sokszor presztízs
beruházásokra fordított milliárdos adósságát vállalta át az állam, illetve e mellett
átláthatatlan rendszerben több esetben
is egyedi támogatásokban részesültek.
Ráadásul e városok ipari parkjaik miatt
általában a kistelepüléseknél jóval nagyobb, többszörös egy főre eső adó bevétellel rendelkeznek. A vesztesek azok
a kistelepülések e szempontból, melyek
átlag feletti adóerő képességet mutattak,
így Vértesszőlős is.
A négy év alatt a kétharmados parlamenti többség szinte minden jelentős,
az önkormányzatokat érintő jogszabályt jelentősen módosított (alaptörvény, önkormányzati törvény, köznevelési törvény, hulladéktörvény, járásokról
szóló törvény, államháztartási törvény
stb.). Ezek a jogszabályok sokszor a
jogalkotási szabályokat megkerülve,
érdemi szakmai egyeztetés nélkül születtek és többségükben rendívül silány
minőségűek, ellentmondásosságok, átgondolatlanságuk a gyakorlatban többnyire azonnal kiderült és az elfogadást

ezért többszörös, sorozatos folyamatos
módosítgatás követte. Ezek a törvények
az önkormányzatok jogi önállóságát is
folyamatosan szűkítették. Ilyen kaotikus
jogi állapotok mellett a törvényes működés rendkívül nehézzé vált, ez különösen
a jegyzők munkáját akadályozta.
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az
önkormányzat hatékony munkájának
legnagyobb akadályává sajnos az állam vált, folyamatos jogi és pénzügyi
túlterjeszkedésével, állandó központosító törekvésivel, ellentmondást nem tűrő
hatalmi arroganciájával és az ígéretek
ellenére növekvő, önhatalmú bürokráciával (hatóságok).
Ezen körülmények ellenére településünk folyamatosan fejlődött. Megyénkben Vértesszőlős az egyik legaktívabban pályázó kistelepülés. Az elmúlt 8
évben több mint 60 pályázatot nyújtottunk be, melynek kb. 90 százaléka támogatást nyert. Évente átlagosan 8-10 futó
pályázatunk volt/van. Az elnyert összes
EU és hazai forrás meghaladja a 700
millió forintot. Ez közel 3 éves működési
költségünknek megfelelő összeg.
A vállalkozóink, lakosaink által fizetett
helyi adókkal kiegészítve összesen több
mint 1200 millió forint beruházás, fejlesztés, felújítás, eszköz beszerzés valósult
meg.
Ez a közös céloknak, az összefogásnak és sokak folyamatos, áldozatos
munkájának köszönhető.
A település középületei kívül-belül
megújultak, közterületeink rendezetteb-

bek, az utcák kb. fele felújításra került,
kerékpárutak épültek. Ezt a környéken
élők is folyamatosan elismerik.
Vértesszőlős kulturális és közösségi
élete aktív, pezsgő. Bel- és külföldi vendégeink a szőlősi vendégszeretetnek,
összefogásnak és a látható eredményeknek köszönhetően mindig pozitív élményekkel távoztak, öregbítik jó hírünket a
közeli és távoli településeken egyaránt.
Ezek alapján úgy gondolom, hogy Vértesszőlős egy fiatalos, lendületes, élhető
település, melynek jövője van. Jó itt élni!
Ezúton szeretném megköszönni bizalmukat, megtisztelő támogatásukat az
elmúlt 8 évben és mindenki közös munkáját sikereink elérésében. Vértesszőlős
polgármesterének lenni mindig, mindenütt megjelenve megtiszteltetés volt, tisztelet áradt a település felé is.
Természetesen megoldandó probléma, feladat van még bőven. Ehhez további komoly, közös munkára van szükség.
Tisztelettel kérem, hogy a választások
során olyan képviselő jelölteket és polgármester jelöltet támogassanak, akik e
munkát képesek továbbra is folyamatosan sikerre vinni.
Akik régóta aktívak a közéletben, dolgoztak, adományoztak a köz javára.
Akiket személyiségük, életvitelük, felkészültségük, tapasztalataik alkalmassá
tesznek arra, hogy a Vértesszőlősiek
többségének érdekeit képviseljék, közös
boldogulásunkat szolgálják.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Jelenleg futó és jövőbeli fejlesztéseink
A Hírmondó júliusi kiadásában tájékoztatást nyújtottam a főleg LEADER és
EMVA forrásokból idén nyáron megvalósult önkormányzati beruházásainkról, illetve az önerőből elvégzett fejlesztésekről.
Ezen pályázatok pénzügyi elszámolása
jelenleg folyik. Miután a kormány végre
megállapodott Brüsszellel az új forráselosztási rendszerről, az utófinanszírozási
kifizetések érezhetően felpörögtek az
utóbbi hetekben.
A nyár során 3 KEOP pályázat is előkészítésre került, mindegyikhez szükséges
volt feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása. Itt meg kell jegyezni, hogy sosem
volt még arra példa, hogy egy naptári
évben 7-8 közbeszerzési eljárást legyen
szükséges lefolytatnunk, ez az idei jelentős pályázati tevékenységünk miatt vált
szükségessé.
A
közintézmények
fotovoltaikus
(megújuló) villamos energia ellátására nyújtottunk be KEOP-2014-10.0/N/14
pályázatot, mely már befogadásra került.
A projekt során az általános iskola, a Közösségi Ház, a polgármesteri hivatal és
az egészségház tetejére lesz támogatás
esetén összesen 164 db, kb. 41 kilowatt
összteljesítményű napelem felszerelve.
Ezzel gyakorlatilag az intézmények villamos energiából önellátók lesznek.
Az igényelt támogatás bruttó 39,7 millió
forint. A támogatás intenzitása bruttó 100
százalék, tehát önerő nem szükséges! A
közbeszerzési eljárás nyertese a budapesti Renesco Kft. nettó 26.5 millió forint
ajánlattal. Támogatás esetén a kivitelezést 2015. május 30-ig kell elvégezni.
A sportcsarnok a legnagyobb gáz és
villamos energia fogyasztású intézményünk, melynek felújítása évek óta napirenden van. Azonban erre sajnos eddig
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forrás hiány miatt nem került sor. Nyár
során előkészítésre került egy KEOP2014-4.10.0/F pályázati anyag, mely
a következő felújításokat tartalmazza:
homlokzati hőszigetelés (22 centiméter
vastag), nyílászáró csere, födém belső
szigetelés, kazán csere, világítás felújítás
(LED-reflektorok), használati melegvíz
előállítás napkollektorral. A közbeszerzési eljárás nyertese a vértesszőlősi IMV Kft
nettó 44,3 millió forint ajánlati árral.
Sajnos jelen állapotban a pályázat
szeptember 22-én nem lett benyújtva,
mert a kiírás jóval elavultabb épületek felújítását támogatja, ahol az energia megtakarítás a mi 55 százalékunknál is jóval
magasabb. Remélhetően a következő kiírásra be tudjuk nyújtani az anyagot.
A közvilágítás korszerűsítésére is pályázati anyag összeállítása van folyamatban (KEOP-2014-5.5.0/K). A projekt célja
az aktív elemek (lámpák) cseréje LED
fényforrásokra. Ezek fogyasztása a kompakt fénycsövek fogyasztásának kb. fele
és a karbantartási igényük is jóval kevesebb. A felújítás során összesen 244 darab lámpa cseréje valósul meg támogatás esetén az összesen kb. 355 darabból.
Sajnos a Valusek utca most e projektből
kimarad, mivel állami közutat érint és a
szükséges engedélyezésre nem lett volna
idő a szűkös határidők miatt. Ugyanígy a
Múzeum utca is, mivel ott a tartó oszlopok
nagyon messze esnek az útburkolattól,
ezért új kandelábersor telepítésére lenne
szükség, melyet a pályázat nem támogat.
E két utcát a következő években majd új
KEHOP pályázatokra kell majd előkészíteni.
A közbeszerzési eljárás nyertese a tatai
Fénysport Lux Kft. és a tarjáni Keszmann
& Bodnár Kft. konzorciuma nettó 23,8
millió forint ajánlattal. A pályázati anyag
várhatóan október elején kerül majd be-

nyújtásra és támogatás esetén a megvalósítás határideje 2015. május 30.
Hónapok óta folyik a 2014-20 EU programozási időszak tervezése. Alapvető
változás lesz, hogy a regionális operatív
programok megszűnnek és központi,
illetve megyei szinten lesz az EU források elosztása. A megyék a korábbi
ROP-ok helyett a TOP-okat fogják kezelni.
A Komárom-Esztergom megyei forrás a 7
évre mintegy 28 milliárd forint lesz (ezt a
kormány állapította meg), mely sajnos nagyon kevés, a várható fejlesztési igények
ennek legalább 3-5-szöröse lennének.
Ennek az összegnek is jelentős részét
Tatabánya, illetve a városok kapják, vidékfejlesztésre a korábbinál jóval kevesebb forrás jut. Természetesen ehhez
adódnak még az ágazati operatív programok forrásai (KEHOP, GINOP stb.)
Alapvető változás, hogy a forrás elosztás során kiválasztott projektek támogatása már automatikus lesz, meghívásos
pályázatok alapján fog történni, megfelelő évenkénti ütemezésben. Ezért azok
a projektek, melyek bekerültek a megyei
programba, már garantáltan támogatottak lesznek.
Ez a folyamat már év eleje óta zajlik, az
eredeti befejezési határidő szeptember
30, majd október 31. volt, melyek nem
tarthatók, folyamatosak a változások. Re-

mélhetően év végéig lezárul a tervezés,
és a kiválasztott projektekre az első pályázatok már tavasszal megjelennek.
Vértesszőlős is benyújtotta a legfontosabb megvalósítandó projektek listáját, mely összesen 13 javaslatot tartalmaz. Sajnos jelentős részére valószínűleg
nem jut majd forrás.
Az összes igényelt támogatás mintegy 2,7 milliárd forint, ez az előző 7 éves
ciklusban lehívott támogatások mintegy
3,5-szerese.
A projektek kiválasztásának folyamata,
szempontjai egyenlőre ismeretlenek. Az
önkormányzatunk által legfontosabbnak ítélt beruházás az új óvoda és bölcsőde építése. Reméljük, hogy ez a projekt mindenképpen támogatást fog kapni.
Meg kell jegyezni, hogy térfigyelő kamera rendszerre idén már nyújtottunk be
pályázatot a Belügyminisztérium kiírására, de hónapok óta döntésről információ
még nem érkezett.
A közvilágítás felújítása részben a fent
említett KEOP pályázatból megvalósulhat, a továbbiakban a Valusek és Múzeum
utca lámpák cseréje szükséges, az utóbbinál kandeláberek létesítésével, valamint
a fotovoltaikus villamosenergia termelés a
közvilágításhoz.

A projekt rövid leírása
A helyi fiatal házaspárok számára önkormányzati bérlakások létesítése
A műemlék templom felújítása
A Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyének fejlesztése
Helyi vállalkozások (KKV) részére telephelyek kialakítása
Skála térségi infrastruktúra fejlesztés (csapadékvíz, szennyvíz, közút)
Bölcsőde és óvoda építése
Iskolai aula és étkező építése
Iskolai sportcsarnok építése
A településközpont felújítása (Tanács u. - műemléki környezet)
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása
A korábbi közösségi hulladék lerakó rekultivációja
Térfigyelő kamerarendszer telepítése
Fotovoltaikus villamos energia termelés a közvilágításhoz, LED aktív elemek
Összes igény

Dr. Nagy Sándor
polgármester
Becsült költség
millió forint
150
30
700
400
150
440
150
200
250
150
50
10
50
2730
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Arany minősítés

Önkéntes munka felajánlás

A Zimozeleny Asszonykórus a Slovenský
Škovránok (Szlovák Pacsirta) 2014" minősítő versenyen, – ahol a hazai szlovák
népzenei csoportok, hangszeresek és szólisták mutatkoztak be régi és új dalcsokraikkal, hagyományőrző produkcióikkal –
Arany minősítést szereztek.

A helyi Református Egyházközség lelkipásztora, Tverdota-Vass Edit Szeréna
szeptember elején tájékoztatta Dr. Nagy Sándor polgármestert, hogy csatlakoztak az október 9. és 12. között rendezendő háromnapos országos önkéntes akcióhoz, mely a „72 óra kompromisszum nélkül” nevet viseli. Az akcó alatt vállalnak
bármilyen szaktudást nem igénylő feladatokat a községben. Rendhagyó módon
már szeptember 19-én besegítettek az önkormányzat által megvásárolt levendulák elültetésében közterületeinken.

Valamint az egyesített Vértes-Gerecse kórus
– Bánhida, Tardos, Vértesszőlős – szintén
Arany minősítést értek el és a zsűritől külön
dicséretben részesültek. Külön köszönet
Urbanics Vilmosnak a kórus vezetőjének.
Mindannyiuknak további jó egészséget,
erőt és sok szép hasonló sikereket kívánunk!
Köszönjük, hogy Vértesszőlős nevét kulturális
tevékenységükkel évtizedek óta öregbítik!

Köszönettel tartozunk a munkában részt vett lelkes, segítőkész híveknek a 200 darab
levendulatő ültetéséért. Nagy segítség volt! Akik segítettek: Bottyán Vera, Bujdosné
Pap Éva, Csokor Józsefné, Dávid Jánosné, Falvainé Stróbl Éva, Ferenczi Sándorné,
Szabó Ákos György, Szabó Lili.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Óvodai hírek
Köszönetnyilvánítás
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetétől értékes ajándékot kapott a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde. Ispán Mónika, a szervezet helyi képviselője az egészségügyi szekrényt és az elsősegélynyújtó dobozokat töltötte fel
a hiányzó felszerelési eszközökkel. Többek között új lázmérőket, kötszereket,
fertőtlenítő szereket kapott az intézmény, melynek nagy hasznát vesszük a mindennapi élet során.
					Köszönjük a támogatást!

PAPÍRGYŰJTÉS 2014. október 6–október 9.

Papír- és kupakgyűjtés a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében!
Kérjük, hogy az összekötözött újságot és egyéb papírt, valamint
a műanyag kupakot 7–16 óráig szíveskedjenek behozni az intézménybe!
A bevételből a Szülői Szervezet
a Mikulás csomagokat fogja megvásárolni a gyermekeknek.
Folyamatosan gyűjtjük a használt sütőolajt és zsiradékot.
PET palackban kérjük leadni az intézmény konyháján.
A bevételt játékkészlet bővítésére kívánjuk felhasználni.
Köszönjük!

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

az idei szüretünnepre!
Kisbírói kihirdetés:

Szeptember 26. Az óvoda és az iskola Mihály napi rendezvényén
a Tájháznál és környékén
Október 1. Múzeum u. – Akácfa u. – Petőfi u. – Rákóczi u.
Október 3. Samu ABC – Sólyom u. – Halastó u.

Felvonulás:
Gyülekező: október 4-én 14.30-tól a Tájház előtt, ahol fellép
a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes és az iskola
Ogyevacska néptánccsoportja, fogadjuk a szőlőkből leérkező
szüretelőket a feldíszített koszorúval.
A hegybíró jelentése, köszöntés.
Felvonulás: 15 órakor. A résztvevőket kérjük, hogy nemzetiségi,
ennek hiányában ünneplő ruhában vegyenek részt!
Útvonal: Tájház – Tanács utca – Valusek utca – Petőfi utca
– Akácfa utca – Múzeum utca – Ady utca – Tájház-köz
– Jókai utca – Sportcsarnok

Kedves Vértesszőlősi Lakosok!
A Karate Szakosztály szeretettel vár minden 6–99 éves korú embert,
hétfőn és szerdán 17.30-tól 19.00-ig tartandó shotokan karate edzésünkre.
Legyél gyerek, férfi vagy nő, ha szeretnél ennek a jó hangulatú csapatnak a tagja lenni látogass
el hozzánk a Vértesszőlősi sportcsarnokba. Edzéseinken jó erőnlétre, kikapcsolódásra lelsz.
Csapatunk a gyermekeknek segít a fizikai, szellemi felkészítésben. E sport segítségével nő az
akaraterő, a szorgalom, a koncentráció, csiszolja a jellemet, tiszteletre
tanít. Gyertek el hozzánk akár
egyedül vagy családostul garanElérhetőségek: Munczer István
táljuk, hogy jól érzitek majd maTel: 06 20 925 3551
gatokat.
Emil: szabo.aliz6@gmail.com
Havi tagdíj: 2500 Ft
Honlap: www.vse-karate.webnode.hu
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Bál:
A szüreti bál 20 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
• új bor köszöntése
• zenél: a dunaszentmiklósi Die Lausbuben zenekar
• büfé
Jegyek elővételben 1500 Ft-ért kaphatók a Közösségi Házban
október 2-ig 17-18 óra között, valamint a helyszínen 2000 Ft-os áron.
Mindenkit szeretettel várunk, tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt!
Vértesszőlős Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága
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Mazsorett hírek

FELHÍVÁS
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT
a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2015. 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 Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya 2014. augusztus 28-31ig részt vett a Porecben, Horvátországban megrendezésre került Európa és Világbajnokságon.
Településünket 16 fő mazsorett képviselte, klasszikus mazsorett és zászlós kategóriában mutatták meg tudásukat a lányok. Az eredményhirdetéskor büszkén álltak a
dobogón, mivel világbajnoki 3. és 5. és Európa bajnoki 5. helyezést értek el. A csapat
nagy része most vett részt először ilyen nagyszabású versenyen, így ők legalább
annyira izgultak, mint a csoportot kísérő szülők a lelátón. Köszönjük szépen az önkormányzat és a szülők támogatását, fáradozását, hogy a lányok ilyen élményben
vehettek részt. Várjuk új tagok jelentkezését is, a próbák vasárnap 1/29 től a Sportcsarnokban vannak. Érdeklődni: Pappné Bedei Sarolta 06 30 411 5799-es telefonszámon lehet.
Pappné Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szako. vez.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2015/2016. 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 2015-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. 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.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető az EPER-Bursa rendszerben, ill. átvehető
a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. - telefon: 379-091/105.
mellék (Mukné) vagy: 06/30/579-3780) ügyfélfogadási időben.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014.december 8.
Várjuk az érdeklődőket!
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Dr. Nagy Sándor
polgármester
11

A Közösségi Ház hírei

A nagy érdeklődésre való tekintettel,

2014. szeptember 20án nyüzsgő piactérré változott a Vértes
Agórája.
Különleges
portékát kínáltak a megye kulturális területen
működő színterei: zenét, táncot, kézműves
tevékenységet, sportot
és képzéseket.
Ezen a napon 70 kiállító
részvételével nyílt meg
az I. Kulturális Piac – közösségi házak, könyvtárak, színházak, egyesületek, alapítványok között – mi is
meghívást kaptunk! A Vértesszőlősi Közösségi Ház standja a Mesterkezek, a
Fotógaléria, a Zimozeleny asszonykórus
és a Patchwork Klub munkáit mutatta be.
A Nemzeti Művelődési Intézet Módszer-

IX. Faszén Fesztivál Tatabánya
– 2014. szeptember 13.
A több mint száz regisztrált csapat
között Vértesszőlőst a Sólyom utca
képviselte. Kóstoltuk, nálunk ők
nyertek! Köszönjük a szervezést a
Gengeliczky családnak! A pogácsaversenyen aranykezű és aranyszívű
Edit néni, Jenei Ferencné káposztás csodája bronzérmet kapott! Köszönjük és Gratulálunk!
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Könyvtár
ismét indul számítógép-kezelői tanfolyam

időseknek, „NetNagyi” címmel,
október 14-én kedden 17.00 órától
a Községi Könyvtárban.

Vigyázz! Szemfüles Szomszédok!

tani Roadshowjának keretében az Ádventi Sütiház programot választották ki
bemutatásra. Egész nap rövid villanások
voltak láthatóak a megye kulturális életének igen színes palettájáról – rengeteg
élménnyel, kapcsolatépítéssel telt a nap.

2014 áprilisában a KomáromEsztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztálya a
TÁMOP 5.6.1-C támogatással
futó Provictim áldozatvédelmi
projekt jóvoltából bűnmegelőzési pályázatot írt ki lakóközösségek részére, egymásra
figyelő, egymást segítő közösségek kialakítása érdekében.
A pályázatban előnyt élveztek
azok a közösségek, akik a következő tevékenységeket végzik:
• a környéken élő idős emberekre különösen figyelnek, segítik őket
• a lakókörnyezetet közösen szépítik
• vagyonvédelmi eszközöket is alkalmaznak a biztonság érdekében
• vállalják, hogy a nyár folyamán szomszédoló pikniket szerveznek, ahol rövid
bűnmegelőzési fórumnak is helyt adnak
Vértesszőlősről dr. Dallosné Martin
Csilla ötletére a Domb utcai lakóközösség jelentkezett.
A pályázatot már Király Magdolna írta
meg és az ő szervezőmunkájának volt
köszönhető a szeptember 11-én megtartott pályázatzáró piknik.
A bemutatott bűnmegelőzési rövidfilm megtekintése után Javutka Nikolett,
a Bűnmegelőzési Alosztály munkatársa

kiemelte, hogy a vagyonvédelem egyik
leghatékonyabb módszere, ha az egy
lakókörnyezetben élők figyelnek egymásra, segítik egymást ezért a pályázat
célja, hogy a megyében kialakuljanak az
összetartó, egymást segítő közösségek,
és a már meglévők példáját be tudják
mutatni.
A programon bemutatkozott Horváth
Kornél, Vértesszőlős szeptembertől szolgálatba lépő körzeti megbízottja, aki a
lakóközösségből megjelentek között értékes vagyonvédelmi eszközöket sorsolt ki.
A legértékesebb nyereményt egy mozgásérzékelős lámpába szerelt kamerát
Elbert Lászlóné kapta.
Gratulálunk a lakóközösség munkájához, összetartásához!
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Iskolai hírek
Nyári fazekas tábor Tatán

Töretlen lelkesedéssel vett részt 19 tanuló a
már évek óta hagyománnyá vált tatai Fazekas Utcai Művészeti Iskolában tartott kézműves táborban, 2014 júniusában. Külsős és
visszajáró tanuló is ismerkedhetett, ill. bővíthette ismereteit az ősi fazekasság alapjaival. Csiszár József keramikus és Gútay János művésztanár történeti áttekintést adott
a fazekas mesterségről és nagy hozzáértéssel és türelemmel segítette a gyerekeket a formálásban, az arányos, szakszerű,
gondos munkában. A több éve visszajárók
már szinte önállóan alkottak, korongoztak, engedték szabadjára fantáziájukat.
A mázas és nem mázas alkotásokat a tanárok kiégették. Ezek a munkák iskolánk
évnyitóján kerültek bemutatásra és vihették is haza a kis gyerekművészek, hogy
megőrizzék és gyönyörködjenek benne
évek múlva is.
Szalczinger Józsefné
Krajczárné Száraz Erzsébet

14

Itt van az ősz, itt van újra!
Gólyatábor

Idén augusztus 25-26-27-én rendeztük
meg a leendő 1. osztályosoknak a gólyatábort. A tábor célja az volt, hogy még a
tanítás kezdete előtt kicsit megismerjük
egymást a gyerekekkel. A délelőtti foglalkozások alkalmával sokat játszottunk,
rajzoltunk, énekeltünk. Még egy kis ver-

sikét is tanultunk az évnyitóra. Az utolsó nap egy hosszú túrán vettünk részt,
szedtünk virágot, gyűjtöttünk terméseket, megmásztunk egy magaslest. Sok
élménnyel lettünk gazdagabbak, reméljük, sikerült elérnünk, hogy a gyerekek
nem szorongva, hanem örömmel, vidáman lépték át első nap az iskola kapuját.
Gombásné Bartal Zsuzsanna
Tóthné Gombkötő Alexandra tanító nénik

Véget ért a nyár és beköszöntött az ősz.
A nyári vakáció után ismét benépesült az iskola. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
az első osztályban 27 kisgyermek kezdhette meg tanulmányait iskolaotthonos
oktatási formában. Ők a tanévet „gólyatáborral” kezdték, ami pár nap ráhangolódást
jelentett az igazi iskolás-lét előtt. Iskolánk
tanulólétszáma az eddigi évekhez képest
emelkedett: jelenleg 158 fő, ebből alsós
85, felsős 73 tanuló. A létszámemelkedéshez az is hozzájárult, hogy Tatabányáról is
több gyermek érkezett intézményünkbe.
Ez a nyár sem telt el felújítási munkálatok nélkül. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az 1. és 5. osztály
tantermét kifestettük, a 2.-osok új padokat és székeket kaptak, Skrován Joci
bácsi ügyes kezeinek köszönhetően az
elsősök szép új polcos szekrénnyel és
cipőtartóval gazdagodtak.
Ez az új év új kollégákat is hozott és
el is kellett búcsúznunk kollégáktól. Búcsúzunk Erbeszkornné Gyöngyi nénitől,
aki iskolatitkárként dolgozott hosszú
éveken át intézményünkben. Ő volt iskolánk egyik mozgatórugója. Napi kapcsolatban állt a gyerekkel, a szülőkkel,
kollégákkal. Nagy-nagy türelemmel mindenki problémáját megoldotta. Nagyon
fog hiányozni mindannyiunknak. Boldog
nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk neki! Helyére Horváthné Lenhardt
Aranka érkezett, akinek pedig nagyon jó

munkát kívánunk! Új tanító néni is érkezett hozzánk Váraljai Ildikó személyében,
aki a 3. osztályosokat tanítja, de a felsősök is találkoznak vele, rajzórákon és a
tanulószobán.
Szeptembertől újra indultak hagyományos szakköreink és délutáni foglalkozásaink, idén is bőséges választékot kínálva. A törvényi előírásoknak megfelelően
iskolánkban folytatjuk a mindennapos
testnevelés bevezetését melynek értelmében hetente 3 testnevelés órát a délelőtti
órarendbe építve tartunk. A fennmaradó
2 óra kiváltható délutáni iskolai sportfoglalkozással, gyógytestneveléssel és versenyszerű sporttevékenységgel, amiről
igazolást kell hozni. Bízunk benne, hogy
a fentiek hatására tanulóink edzettebbek,
egészségesebbek lesznek.
Intézményünkben ebben a tanévben is
folytatódik az iskolagyümölcs-program.
Iskolánk 1-6. osztályos tanulói hetente
ingyen kapnak gyümölcsöt és gyümölcslevet. A program célja, hogy a tanulókkal
megkedveltesse a gyümölcsöket, így
hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához. Újdonság,
hogy a tanulók naponta ingyen iskolatejet is kapnak. Szeretnénk megköszönni
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének segítségét, akiktől kötszereket, lázmérőt és egyéb hasznos egészségügyi
dolgokat kaptunk.
Reméljük, minden tanulónk előtt sikeres, eredményekben gazdag tanév áll!
Paxy Éva igazgató

Értesítés
A Vértesszőlősi Általános Iskola

őszi papírgyűjtése

2014. október 14-én kedden
14–17 óráig lesz a Tájháznál.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics Szilvia
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Ott hasznosítom magam, ahol tudom

Augusztus utolsó szombatjára hirdette meg a tatabányai Bányász Néptáncegyüttes immár IV. Pörköltfőző versenyét a Puskin Művelődési Házban. A
rendezvényre kis csapatunk is benevezett.

Azért pályáztam, mert a PTE Brass
Band vezetője vagyok, és az elnyert
ösztöndíjból egy szuzafont szerettünk
volna vásárolni a zenekarnak. 15 éve
zenélek, trombitatanári mesterszakon
tanulok a PTE Művészeti Karán. A zenélés mellett a könyvtár részére írtam
meg kb. 1000 oldalnyi kottát, voltam
modell két évig a Képzőművészeti Intézetben, különféle hallgatói munkákat végeztem, voltam DJKB-s két évig,
idén pedig megválasztottak HÖK-elnöknek. Ott hasznosítom magam, ahol
tudom.
„A tervem az, hogy minden főiskolát és
konzervatóriumot felkeressek, és felmérjem, milyen anyagokból és milyen módszertanokkal tanítanak, és ezek alapján
további fordításokat hoznék létre.”
„A Pécsi Tudományegyetem, mint az ország egyik vezető kutatóegyeteme megkülönböztetett figyelmet fordít tehetséges hallgatói támogatására. Az országos
és nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos, művészeti és sportsikereket
elért hallgatóink számára 2012 óta hirdetjük meg az Átütő Tehetségek Ösztöndíjat,
amely nagyon jelentős anyagi elismerésül szolgál az ösztöndíjat elnyertek számára.”
Dr. Bódis József a PTE rektora

Az ösztöndíj mellé jár a Tehetségköveti felkérés és megbízás is. Az egyik
díjazott hallgató Fábián Pál Tamás,
vértesszőlősi lakos, aki ezzel öregbíti
Vértesszőlős hírnevét is. Gratulálunk,
további szép sikereket és elismeréseket kívánunk!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Pörköltfőző Aszúszemek

Egy évvel ezelőtt a Pécsi Egyetemi Napok felvonulását szerettük volna feldobni, ekkor született meg a Brass Band
ötlete. Aztán a fesztivál vége után gondolkodtunk el azon, hogy talán ezt folytatni is lehetne. Én egyébként itt nem
trombitálok, hanem dobolok, mert erre
volt szükség. Vannak egyéni kutatásaim is: szakmódszertani fordításokat
igyekszem készíteni. Legalább három
rézfúvós módszertant szeretnék lefordítani, mert úgy látom, hogy rengeteg ilyen
könyv és metodika van, amit használnak
Magyarországon, de mind idegen nyelvű. Ha egy rézfúvós tanár nem tud angolul vagy franciául, akkor csak a kiadványban szereplő kottákból tud kiindulni,
azokat a szövegeket viszont, amikben
részletezik, hogy mindezt hogyan játs�sza valaki, nem tudja értelmezni, és így
nagyon sok hibát lehet ejteni. A tervem
az, hogy minden főiskolát és konzervatóriumot felkeressek, és felmérjem, milyen
anyagokból és milyen módszertanokkal
tanítanak, és ezek alapján további fordításokat hoznék létre. Ezen kívül a kottagrafika foglalkoztat.
Fábián Pál Tamás
A PTE tehetségkövete

A napsütéses szombat délutánra nagy
lelkesedéssel készültünk. A pörkölt elkészítéséhez szükséges alapanyagokon
kívül a tánccsoport lány tagjai finom süteményeket, a fiúk zamatos borokat hoztak magukkal. A közös főzés ideje alatt
jókat beszélgettünk, nevetgéltünk, nótáztunk… és persze ismerkedtünk a többi néptánccsoport tagjaival. Estére elkészül a szarvasgombával és más egyéb
finomsággal fűszerezett sertéspörkölt.
A háromtagú zsűri elégedetten kóstolta
meg finomságunkat. Főszakácsunknak
– Biczó Sanyinak – köszönhetjük azt a remek ételt, mellyel a harmadik helyezést
értük el. A díjkiosztáskor örömmel vettük
át nem csak a harmadik díjat, hanem a

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2013. január 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

szép, hangulatos szervírozásért kapott
különdíjat is. Csapatunk jókedvét a díjkiosztó utáni közös táncházban való éneklés, táncolás tovább fokozta. Köszönjük
Biczó Sanyinak és Kutenics Marikának a
sok munkát, szervezést, mellyel csapatunk sikeréhez hozzájárultak.
Vértesszőlősi Aszúszemek

A Magyar Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezete,
egészségügyi csomaggal
ajándékozta meg
az Idősek Klubját.
Köszönjük Ispán Mónikának
a helyi alapszervezet titkárának
ezt a rendkívül
hasznos ajándékot.
Tóthné Magdi
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Nagy Sándor vagyok, 38 éves okl. gazdasági agrármérnök,

okl. növényvédelmi szakmérnök. Születésem óta Vértesszőlősön élek, jól ismerem a települést és az itt lakókat. 2002-2006ig képviselőként dolgoztam a pénzügyi bizottságban. 20062010 között társadalmi megbízatású, majd 2010-2014 között
főállású polgármesterként szolgáltam a községet. Az elmúlt
években Vértesszőlős az országos és a megyei átlagot meghaladóan, dinamikusan fejlődött. Kevés község van megyénkben,
mely annyi EU és hazai finanszírozású pályázatot nyújtott be
és nyert el, mint Vértesszőlős. Ez a közös, céltudatos, áldozatos munkának, és az önerő finanszírozásához az Önök adó befizetéseinek is köszönhető. A település működése példa értékű, sikeres rendezvényeink hangulatát, a község vendégszeretetét és jó hírünket hazánkban és külföldön is már sokan terjesztik.
A következő, már 5 éves ciklusban főleg EU forrásokra alapozva kiemelten fontosnak tartom egy új óvoda építését, a faluközpont felújítását (Tanács u.), a csapadékvíz elvezető rendszerek további 10-17 utcában történő megfelelő kiépítését, fiatalok
számára bérlakások létesítését, és az iskolában aula, valamint sportcsarnok építését.
Ezen kívül a közterületek további rendezését, parkosítását is folytatni szeretném főleg
saját erőből és a lakosság bevonásával.
Ha Ön ezt a fejlődést, egy élhető település építését szeretné továbbra is, kérem,
hogy támogassa Nagy Csaba polgármester jelöltet, valamint összefogásunk képviselő
jelöltjeit.

Tisztelt Vértesszőlősi Lakosok!
Az idei önkormányzati választáson független képviselő jelöltként kérném a bizalmukat szavazataikkal. Jómagam tősgyökeres Szőlősi vagyok. Több évtizedes rendezvényszervezői
tapasztalatommal, kapcsolataimmal a helyi kulturális élet felpezsdítéséhez szeretnék hozzájárulni. A község lakosságának
és a helyi vállalkozók szélesebb körű bevonásával, – a település
különleges adottságainak kiaknázásával – kívánok egy minden
itt élő által szerethetőbb élettér kialakításán fáradozni.
Terveim között szerepel egy olyan információs központ
létrehozása, amely széleskörűen bemutatja Vértesszőlőst és
az itt élő vállalkozók szolgáltatásait, hogy az idelátogató turista élményekkel és tartalmas időtöltéssel gazdagodva visszatérő vendégként üdvözölje különleges, híres és
gyönyörű községünket. Tisztelt Szőlősiek, ha úgy érzik érdemes vagyok a bizalmukra
és egyetértenek törekvéseimmel, kérem szavazatukkal támogassanak a 2014. október
12-i önkormányzati választáson.
Tegyük együtt még vonzóbbá Vértesszőlőst!
Tisztelettel: Borbély Zsolt

Zoltánfi Zsuzsanna vagyok. 1962-ben születtem Tatabá-

nyán. 30 éve élek Vértesszőlősön. Munkahelyem a Magyar
Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Kiállítóhelye. 2006-ban indultam először az önkormányzati választásokon független
képviselőként, majd 2010-ben ismét megtiszteltek bizalmukkal, így két ciklusban is alpolgármesterként láthattam el a rám
bízott feladatokat.
Jelenleg is független képviselő jelöltként indulok.
Az elmúlt nyolc évben lendületes fejlődésen ment keresztül
Vértesszőlős. Rengeteget pályáztunk, folyamatosan fejlesztettünk, felelősségteljesen gazdálkodtunk. Célunk az élhetőbb és vonzóbb, gazdaságilag
stabil település kialakítása volt, amit szeretnénk töretlenül tovább folytatni. Jómagam
az elmúlt években napi szinten, - sok más feladatom mellett - főleg a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, fenntartásában vettem részt. Aktívan jelen vagyok az
önkormányzati és civil közösségi rendezvényeken, az óvodai, iskolai papír- és vasgyűjtéseken, közterületeink szépítésén. Sok feladat van még, de meggyőződésem, hogy
kitartó munkával a falu jelenéért és jövőjéért is sokat tehetünk még együtt.
Kérem Önöket, hogy minél többen jöjjenek el szavazni és ismét felelősen válasszanak egy minden tekintetben hiteles, felelős gondolkodású, megfelelő felkészültséggel,
elhivatottsággal rendelkező polgármestert és képviselő testületet. Nagy Csaba polgármester jelöltet támogatom.
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Kérem Önöket, hogy amennyiben egyetértenek céljaimmal, úgy tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám, hogy együtt tehessünk tovább Vértesszőlős jövőjéért.
Nagy Csaba
Az alábbi képviselőjelöltek támogatásával:

Tisztelt Választópolgárok!
Nagy Csaba
független polgármester jelölt vagyok
Szeretném megköszönni Önöknek a rengeteg ajánlást, mely lehetővé tette,
hogy polgármester jelöltként indulhassak.
1975-ben Tatabányán születtem, édesanyám révén tősgyökeres vértesszőlősi családban.
Általános iskolai tanulmányaimat Tatabányán, a középiskolát Tatán a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Főiskolai diplomát szeretem a GATE Gyöngyösi Főiskolai Karán mint gazdasági mérnök, mellyel párhuzamosan középfokú informatikai végzettségre is szert tettem. Ezt követően mérlegképes könyvelő, majd okleveles
könyvvizsgáló végül adószakértői képesítéseket szereztem.
1997-1998-ban az Apeh-ban dolgoztam, mint revizor, majd 1999 és 2003 között a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél mint vállalati referens. 2003-tól családi vállalkozásban kezdtem tevékenykedni, mint könyvelő, majd 2004-től a mai napig, mint főállású
könyvvizsgáló. Négy évig láttam el a Komárom-Esztergom Megyei Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagsági posztját, majd az elmúlt 4 évben településünk képviselő testületének
felkérésére előbb a pénzügyi bizottság, majd mellette a közbeszerzési bírálóbizottság tagjaként próbáltam segíteni a testület munkáját.
2003 óta élünk Vértesszőlősön feleségemmel, és az azóta született két leánygyermekünkkel. Büntetlen előéletű, józan ítélőképességű ember vagyok, évtizedes szakmai tapasztalattal és vezetői gyakorlattal.

A követendő út céljai nem változtak:
„Élhető és vonzó település, valamint a hosszú távú pénzügyi stabilitás biztosítása.”
Településünkön folyamatos volt a pályázatokon történő részvétel az elmúlt években, melyekből jelentős fejlesztések valósultak és valósulnak meg. Ezt a folyamatot tovább kell
vinnünk, mindent megtennünk azért, hogy a fejlődés töretlen legyen és mind gazdasági
és környezeti fejlődésünk a hasonló méretű településekét meghaladó szinten maradjon.
Kiemelt céljainkként kell kezelni a továbbiakban is a közterületek további fejlesztését,
karbantartását, a szociális támogatások színvonalának fenntartását, a közmunka programok folytatását, a civil szervezetek és a kultúra további kiemelt támogatását.
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Dr. Bogár István független képviselőjelölt
Dr. Nagy Sándor független képviselőjelölt
Pappné Bedei Sarolta független képviselőjelölt
Dr. Pluhár Szilvia Orsolya független képviselőjelölt
Szabó Mária független képviselőjelölt
Zoltánfi Zsuzsanna független képviselőjelölt

Orvosi rendelés
változása
szabadság miatt
október 1. szerda 13-15
október 2. csütörtök 8-10
október 3. péntek 13-15
október 13. hétfő 8-10
október 14. kedd 13-15
október 15. szerda 13-15
október 16. csüt. 8-10
október 17. péntek 13-15
Rendel: dr. Csák Ferenc
Megértésüket köszönjük!
Dr. Kaizer László

Álláshirdetés
Vértesszőlős Község Önkormányzata
felvételt hirdet

karbantartói
állásra.

Elvárások:
Önálló munkavégzés, szükség szerint
rugalmas munkaidő beosztás vállalása,
„B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
Építőipari végzettség, „C” és/vagy „E”
kategóriás jogosítvány, földmunkagép
és traktorvezetési gyakorlat.
A pályázat benyújtási határideje:
2014. október 10.
Fizetési igényét kérjük a pályázathoz csatolni.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
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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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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya
telekom.hu/zene

VÁLASZD HOZZÁ KÉSZÜLÉKAJÁNLATUNKAT!

SONY XPERIA M2 OKOSTELEFON FEJHALLGATÓVAL
0 FT KEZDŐRÉSZLET
+ 24 X HAVI 990 FT KAMATMENTES RÉSZLET

(TELJES ÁR: 23 760 FT) ÚJ ELŐFIZETÉSSEL, A MUSIC M
DÍJCSOMAGRA VÁLLALT 2 ÉV HŰSÉGIDŐVEL, MOBIL ELŐLEGGEL.

A Music M díjcsomag kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. A Spotify Premiummal történő zenehallgatás belföldön korlátlan. A díjcsomag a Spotify AB
által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosít hozzáférést, amelynek használatához regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén, illetve
okostelefonon történő használathoz a megfelelő operációs rendszer, illetve mobil alkalmazás letöltése szükséges. A díjcsomagba foglalt Spotify Premium szolgáltatás havi
díja a www.spotify.com/hu oldalon történő megrendelés esetén 4,99 euró lenne. A készülékajánlat 2014. július 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy
előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek: üzleteink, www.telekom.hu/zene, 1430.

ÉRTÉKESÍTÉS – SZERVIZ – ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
2800 Tatabánya, Győri út 7–9. Vértes Center Bevásárlóközpont
Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

