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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. július, XX. évfolyam, 7. szám

Gyorstalpaló kezdő időjóslóknak

A legújabb generáció számára szinte hihetetlen, de volt időszak, amikor az elkövetkező napok időjárását még nem az internetről lehetett megtudni, de még csak
nem is Reisz András (idősebbek számára Vissy Károly) árulta el a sporthírek
után, hanem az öregek a természetet tanulmányozva jósoltak. Méghozzá igen jó
eredménnyel. Lássuk, mit tudtak elődeink!
Augusztus ebből a szempontból kiemelten érdekes utolsó nyári hónap lévén, hiszen
őt már az ősz követi – eleink pedig figyelték is a természetet, hogy mire lehet számítani az év hátra lévő részében.
Ahogy a vers mondja:
Ha másodvirágzású akácot látunk,
hosszú, meleg őszre várunk.
Bárány, égen legelő,
jön a szél meg az eső.
És ha zuhog és esős,
a tél is hamarabb eljő.
De ha forró lesz az első héten,
sokáig lesz hó a télen.
De nézzük is meg jobban! Aki jobban ráér tehát, az augusztus első tíz napjából következtethet a télre. Mert ha ilyenkor nagy a meleg, zimankós lesz a tél. Aki azonban
kevésbé ér rá, annak elég negyedikén figyelnie, mert Domonkos napja is megmutatja,
hogy milyen telünk várható. Ha Domonkos forró, kemény tél várható, Domonkos napján ha esik, a tél szárazsággal telik, szól a mondóka. Lőrinc napján (10.) ha szép idő
van, szépnek ígérkezik az ősz is, bő termés várható. Ha szeles Klára (12.), itt az ősz
nemsokára! Augusztus 20-a időjárása szintén előre jelez, méghozzá negyven napra:
amilyen ünnepi időjárásunk, olyan várható az elkövetkezőkben is. De ha ez nem lenne
elegendő, Bertalan (24.) ráerősít, mert „megmutatja, mit akar az ősz”.
De ha esetleg szkeptikusak, azért csak nyugodtan keressen rá a koponyeg.hu-n.
Végül is nagyapáink óta változott a világ: mi már nem csak figyeljük, komoly mértékben szennyezzük is a természetet…
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014. július 10-én megtartott munkaterven kívüli ülésén
1.

2.

ADJ VÉRT! ADJ ESÉLYT!

2014. AUGUSZTUS 20.

Falunap

NYÁRON IS SZÜKSÉG VAN RÁD!

… lezárta a településrendezési eszközök módosítása (egységes szerkezetbe foglalás) érdekében
indított eljárást és
a) elfogadta a Településszerkezeti Tervben a 7 különböző, kisebb terület módosítását,
b) módosította az Építési Szabályzatról szóló 15/2005. (X. 17.) önkormányzati rendeletet.
… a településrendezési eszközök újabb módosításának egyszerűsített és gyorsított eljárás indításáról
döntött, amelynek lényege: a Halastó-Meredek-Kispatak-Csalogány utcák által határolt terület
a) ikerházas helyett szabadon álló beépítési módú legyen,
b) a legkisebb telekterület 400 m2-ről 850 m2-re változzon,
c) a telkek maximális beépítési aránya 30%-ról 25%-ra változzon
d) a telkeken kötelezően kialakítandó zöldfelület aránya 50%-ról 60%-ra változzon.
… lezárta a közbeszerzési eljárást és kiválasztotta a gyermekétkeztetési feladatokat 2014. szeptember
1-jétől ellátó szolgáltatót, amely társaság a KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft.
… lezárta a közbeszerzési eljárást és kiválasztotta a szállítót a Sportcsarnoknál megvalósítandó
többlet műszaki tartalomhoz (34 db napelem) szükséges beszerzés érdekében: a Nap Labor
Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
… elfogadta a TÁMASZ Kft-nek, mint temetőüzemeltetőnek a 2013/2014. évi üzemeltetéssel
kapcsolatos elszámolását.
… elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, a KMB-iroda
használatára vonatkozó megállapodást.
… úgy döntött, hogy ingyenesen felajánlja a Magyar Nemzeti Múzeum részére az önkormányzati tulajdonban lévő vértesszőlősi 062. hrsz-ú, „kivett közút” művelési ágú ingatlannak egy
meghatározott részét.
… a Tájház gondnoki feladatainak ellátására 2014. július 1-jétől kezdődően 20 000 Ft/hó
összeget biztosít.

Ünnepi program
Helyszín: Vértes László park

VELED

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ADJ VÉRT! ADJ ESÉLYT!

NYÁRON IS SZÜKSÉG VAN RÁD!
ADJ VÉRT! ADJ ESÉLYT!

Tisztelt Szőlősi Lakosok!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önöket, vegyenek részt

NYÁRON IS SZÜKSÉG VAN RÁD!

VELED

VELEDD
NÉLKÜLE

Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban

10.00
		
		

Kerékpárverseny – nem profiknak!
Minden korosztály jelentkezését várjuk!
Rajt – cél: Vértes László park

15.00
		
		

Kutya-macska szépségverseny
(előnevezés a Közösségi Házban,
nevezés a helyszínen 14.30-ig)

16.00-tól:
		

„Hab-party” – a tűzoltóság programja gyerekeknek,
rendőrmotoros bemutató

17.20

A VSE mazsorett szakosztályának fellépése

17.40

A kerékpárverseny eredményhirdetése

17.50

A Tiszta udvar, virágos ház pályázat eredményhirdetése

18.00
Az Ezüst-Patak zenekar műsora a rendezvénysátorban
		(www.ezustpatak.hu)
Tűzijáték

21.15-től 24.00-ig Diszkó

2014. augusztus 14-én
csütörtökön 15.00–18.00 óra között lesz
a Közösségi Házban.

A rendezvénysátorban büfé üzemel!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
NÉLKÜLED

A véradáshoz szükséges: TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya.
Véradóidőpontok és helyszínek: www.veradas.hu, www.ovsz.hu

A véradáshoz szükséges: TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya.
Véradóidőpontok és helyszínek: www.veradas.hu, www.ovsz.hu
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9.00

21.00

véradásunkon, mely

Kérjük minden, jó szándékú, segítőkész embertársunkat, vegyen részt akciónkon
és gondoljon arra, hogy soha sem lehet tudni Ön, vagy családtagja mikor szorul segítségre.

(Vértes László út - Múzeum út)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Vértesszőlős Önkormányzata
3

A közelmúltban lezárt, jelenleg folyó és
tervezett önkormányzati beruházások
Önkormányzatunk működésében a
napi működés zavartalanságának biztosítása mellett a szükséges felújítások, karbantartások fejlesztések előkészítése is folyamatos, tehát nálunk
nyáron sincsen uborkaszezon.
Az elmúlt hónapokban átadásra került a
Magyar Nemzeti Múzeum bemutató területe előtti sétány és park felújítása.
Az állami tulajdonú ingatlanon a munkálatok EMVA pályázati forrásból, önkormányzatunk munkájával és az önerő
biztosításával zajlottak. A pályázat része
volt a Szarvas utca melletti, korábban
elhanyagolt, bozótos terület megtisztítása és parkosítása is. Innen szép kilátás nyílik a Gerecse lejtőire és a közeli
erdőkre. A projekt része volt még a temető mellett az Ady utcában (itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy hosszanti
parkolási rend van ott érvényben, annak
ellenére, hogy többen kisebb autókkal
keresztben parkolnak) és a Múzeum utcában a temetővel szemben is parkolók létesítése.
Szintén EMVA forrásból történtek beruházások a temető területén. A főbejárati kapu felújításra került, térköves
sétány készült a ravatalozó és a Rákóczi
utcai kapu között, mely mentén régi sírkövek lettek felállítva. A kápolna környéke is új térburkolatot, korlátot és kandelábereket kapott, illetve a kápolna alatti,
korábban bozótos terület is tereprendezve, parkosítva lett. A pályázaton felül
a ravatalozónál a sétány burkolata bővítésre került. A szeméttároló edényeknek
is burkolt tároló hely fog készülni a főkapu mellett. A tereprendezést a kápolna
alatt felfelé is folytatni fogjuk. Illetve a
kápolnától egy új hátsó kapu lesz kiala4

kítva, egyenes vonalvezetésű járdával,
melyen kerekesszékkel is közlekedni
lehet majd.
A vasúti megállónál LEADER forrásból
kerékpáros pihenő lett kialakítva az
aktív kerékpárosok és a turisták számára. Az ivókút is hamarosan beüzemelésre kerül majd. A megszűnt helyett egy
ideiglenes parkoló került kialakításra.
Remélhetően a tervek szerint 2020-ig
a vasúti megállóhely teljes körű felújításának részeként a tervezett 40 állásos,
kivilágított, térfigyelő kamerával ellátott,
térkő burkolatú parkoló is elkészül majd
a régi állomásépület előtt.
Vis Major forrásból elkészült a Jenei
kávéház mellett a szőlőhegyre felvezető út felújítása. A lejtő alján új, nagy teherbírású víznyelő rács került kiépítésre.
Mivel a pályázat minőségi javítást nem
tesz lehetővé, csak a burkolat egy része
lett újra aszfaltozva. A vízelvezetést a pályázaton felül, önerőből épített kiemelt
szegély és folyóka segíti. Költségvetési
átcsoportosítással augusztus-szeptember során remélhetően az eddig nem javított burkolati részek és zúzott köves
szakasz is aszfalt burkolatot kap majd,
mellyel az út valóban hosszú évekre tartóssá válik.
Az intézmények fűtéséhez használt
faapríték tárolásához depóhely kialakítását kezdtük meg a vasúti megállóhely melletti önkormányzati területen.
200 négyzetméter beton lemezalap került megépítésre. Jövőre a tervek szerint
erre egy könnyűszerkezetű csarnok kerülhet rá.
Az önkormányzat 200 köbméter termőföldet vásárolt a tatai Zöld Út Kft.-től,
melyet a zöldfelületek tereprendezésére fogunk felhasználni. Munkatársaink

leterheltsége függvényében erre idén
nyáron-ősszel sor fog kerülni. Enne keretében a Valusek utcában is finom tereprendezés lesz elvégezve a Jókai és
a Sport utcák között, a kerékpárút és a
járda közötti sávban.
Folyik az iskola nyári karbantartása, a festés és mázolás. Az elmúlt
hónapokban az udvar felújítás történt
meg (kerítés, rámpaépítés a főbejárathoz, szerszámtároló faház építése). Az
udvaron a térkő süllyedések javítása
nyáron meg fog történni. Az udvar kivilágításának érdekében két kandeláber
kerül telepítésre, korszerű, 50 wattos
high power LED fényforrásokkal. Illetve
az ÉDV Zrt. beruházásában vízóra akna
fog létesülni.
Augusztusban az óvoda régi telephelye kerül sorra (festés, mázolás, parketta lakkozás). Az udvarban az ÉDV. Zrt. a
szennyvíz vezetéket fel fogja újítani.
LEADER forrásból a Sportcsarnokra két ütemben összesen mintegy 21
kilowatt (81 darab) fotovoltaikus panel
(napelem) kerül elhelyezésre. Ezzel a
Sportcsarnok villamos energiából önellátóvá válik (az éves villamos energia
költség eddig mintegy 800 000 forint
volt). Világításkorszerűsítés után az épület akár kétszer annyi villamos áramot
fog termelni évente, mint amit világításra
elfogyaszt!

Tervezés alatt álló projektek:
Előkészítés alatt van jelenleg két
KEOP pályázat benyújtása.
Az egyik projekt tervezése már tavaly
megkezdődött, azonban sajnos nem volt
pályázati kiírás. A tervek szerint jövőre a
Sportcsarnok teljes körű energetikai
felújítása fog megtörténni: a küzdőtér és a kiszolgáló épületek homlokzati hőszigetelése és nyílászáró cseréje,

lehetőség szerint födém hőszigetelés,
világításkorszerűsítés (LED-es fényforrásokra), fűtéskorszerűsítés, használati
melegvíz előállítás felújítása.
A másik projektben az önkormányzati
intézmények (Közösségi Ház, Polgármesteri hivatal, Általános iskola, Egészségház) és a közvilágítás napelemes
(fotovoltaikus) villamos energia ellátását szeretnénk kiépíteni.
Az új óvoda létesítésére évek óta rendelkezésre álló engedélyes tervek módosítása is folyik. A tervezett főzőkonyha
helyett melegítőkonyha lesz, a felszabaduló térben ötödik csoportszoba is lehet majd. A tervezett épület az iskola
mögött, a Múzeum utcában lesz lehelyezve. 4×25 fős csoportszoba illetve
2×14 fős bölcsődei szoba jelenti majd a
kapacitást, illetve az említett ötödik csoportszoba is. Az épület a tervek szerint
kiemelten energiatakarékos lesz (megközelítve a passzívház besorolást), komoly homlokzati hőszigeteléssel és nyílászárókkal, megújuló energiaforrások
bevonásával (fűtés, hűtés, világítás).
Amennyiben az óvoda létesítése ősz
során bekerül a kiemelt 2014-2020-as
megyei fejlesztések közé, optimális esetben az átadásra 2016 szeptemberében
sor kerülhet!
A tervezett óvoda megépülésével és
elnyert KEOP pályázati forrásokkal 2016.
év végére az önkormányzat közel teljes
mértékben önellátó lehet (jelenlegi éves
fogyasztásunk mintegy 220 000 kWh)
a villamos energiából, megújuló forrás
(napenergia) felhasználásával.
Illetve a faapríték fűtéssel is a korábbi
gázfelhasználásunk is felére csökken.
Ezekkel a lépésekkel Vértesszőlős is hozzájárul a fenntartható energiagazdálkodáshoz és a környezetvédelemhez.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Óvodafejlesztés Vértesszőlős településen
Vértesszőlős 2012. november 5.-én óvodafejlesztési pályázatot nyert el 19,49
millió forint összegben. A pályázat keretében eszközbeszerzésre, és oktatások
megvalósítására nyílt lehetőség. A pályázat 2014. június 30-án fejeződött be.
Az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió 2012-ben óvodafejlesztésre irányuló pályázatot
hirdetett, amelynek célja többek között, hogy eszközbeszerzéssel fejlessze a helyi
óvodákat, illetve hogy az óvodapedagógusok képzésével hatékonyabbá tegye
munkájukat, gyermekeink nevelését.
Vértesszőlős kis településként igyekszik, hogy az itt dolgozók és az itt élők környezetét
folyamatosan javítsa. Ez a pályázat a kisgyermeket vette célba. Nevelőink képzése
előfeltétele a megfelelő nevelési módszerek kialakításának.
„Munkatársaink tudásának fejlesztése kiemelten fontos településünk számára, ezért az
ilyen típusú lehetőségek kihasználására nagy hangsúlyt fektetünk. Gyermekeink
szakszerű nevelése, és az európai szintű gondolkodás kialakítása csak felkészült tudással
rendelkező nevelőkkel lehetséges. A gyermekek új játszó eszközöket is kaptak, amelyet
nagy örömmel gyorsan birtokba is vettek.” – mondja Dr. Nagy Sándor polgármester. – „A
pályázattal rendkívüli lehetőséget kaptunk arra, hogy egy olyan munkahelyet
teremtsünk, ahol nevelőként is kihívásokkal teli, és izgalmas munkát végezzenek az itt
dolgozó óvónők. A megszerezett tudással még értékesebb munkaerővé váltak, amely a
személyes megbecsülés érzésén kívül a szakmai színvonal növekedését is jelenteti.”

Pótkocsi beszerzése
Június végén beszerzésre került a költségvetésben tervezett pótkocsi a
tavaly év végén vásárolt
Massey Ferguson 6445
traktorhoz.
A kedvező áron kínált, magyar gyártású, tandem futóműves IGJ Agro 75 pótkocsi hasznos
teherbírása 7,5 tonna, három oldalra
billenős felépítménnyel rendelkezik. 1,5
méterig magasítható, így a raktere is komoly méretű, akár 13,5 köbméter. Traktor
vontatással is rövid távolságokra (Vértesszőlős, Tata, Tatabánya) versenyképes a
tehergépkocsival végzett fuvarozással.
A pótkocsi hasznos szolgálatot fog
tenni, illetve már bevetésre került a közterületi munkákban: termőföld, kavics,
homok, zúzottkő és az intézmények fű-

téséhez a faapríték szállításában. Illetve
a külterületi utakhoz (Szőlőhegy, Baromállás-dűlő) szükséges zúzottkő szállítása
is ezután saját hatáskörben, rugalmasan
lesz megoldható.
A pótkocsit gyártó cégtől a decemberben vásárolt 2,5 méter széles, mindkét
irányban állítható hótoló lapra egy acél
vágóél is beszerzésre került, mellyel a dűlőutak egyengetésére is lehetőség lesz.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Az EMVA, Falumegújítás és fejlesztés pályázat,
„Múzeum sétány építése” valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER programján nyertes „Kerékpáros pihenőhely kialakítása”
projektekhez készített információs táblákért, ez
úton szeretném megköszönni a Tatai Turisztikai
Egyesületnek és Simonné Harmados Ildikónak
(Kontúrdekor) a támogató segítséget.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Kapcsolat:
Név: Törökné Pátrovics Erika
Telefon/fax: +36 34 379-305
Email: samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu
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Gerecse Natúrpark
Mi is a natúrpark?

Átadásra került a Leader forrásból
épített kerékpáros pihenőhely
A vasúti megállóhely melletti területen épített pihenő átadó ünnepségén,
szép számmal vettek részt a településen áthaladó kerékpárút-hálózatot
használók, érdeklődők, vendégek és a
sajtó képviselői.
Az ünnepségen Dr. Nagy Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat részben támogatásokból, részben
saját forrásból, jelentős mértékben fejlesztette a kerékpárút-hálózatát. A nemrégiben átadott Által-ér völgyi kerékpárút egy nagyobb turisztikai útvonalba
kapcsolja be Vértesszőlőst, amihez a
vasúti megálló mellett került kialakításra a parkosított fedett pihenőhely padokkal, ivókúttal. A beszédet követően
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megköszönte a projektben résztvevők
munkáját, majd átvágta a nemzeti színű
szalagot.
A rendezvény a Közösségi Házban
folytatódott, ahol a Pro Natura Díjas
Musicz László, az Által-ér Szövetség
titkára, a Magyar Madártani Egyesület
megyei csoportjának elnöke tartott előadást, a Gerecse Natúrpark és az Által-ér
völgy természeti értékei címmel.
A pályázat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER programján nyertes „Kerékpáros pihenőhely
kialakítása” projekt keretében került
megépítésre.

• Helyi közösségek által létrehozott tájszintű együttműködés, melynek célja a
természeti és kulturális örökség megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését
elősegítő hasznosítása.
• A natúrpark a tájat és a természetet nem a tájban élő embertől, hanem azt vele
együtt védi meg.

A natúrparkok főbb tevékenységei
•
•
•
•

A természeti és kulturális örökség védelme
Környezeti nevelés, szemléletformálás
Turizmus, pihenés
Vidékfejlesztés

Röviden a Gerecse Natúrparkról
•
•
•
•
•

Magyarország legfiatalabb (7.), államilag elismert natúrparkja
Címátadó ünnepség: Tata, 2013. február 1.
47 alapító tagszervezet (30 önkormányzat, 17 gazdálkodó ill. civil szervezet)
80 ezer hektár, 162 000 lakos
Együttműködési megállapodás alapján működik, munkaszervezete az Által-ér
Szövetség
Musicz László

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Megújult a vértesszőlősi múzeum
előtti sétány és park

Ilyen volt…

…ilyen lett.

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítóhelyének bejáratánál térköves sétányt,
valamint turistapihenőt alakított ki az
önkormányzat.

A kivitelezés november elején kezdődött
és 2014. május 30-ig tartott. A beruházás
ünnepélyes átadására 2014. június 27-én
került sor.
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Előembertelepe, amely a térség
kiemelt turisztikai attrakciója, fontos szerepet tölt be településünk arculatának
meghatározásában.
A beruházás során megvalósult a kiállítóhely előtti terület tereprendezése: az
évente több ezer látogatót vonzó bemutatóhely a faluképhez méltón illeszkedve
immár kulturált, esztétikus kialakítású előtérrel, térköves sétánnyal fogadja vendégeit. Mivel a múzeum környékének funkciója egyértelműen idegenforgalmi jellegű,
ezért felmerült az igény a látogató közönséget kiszolgáló kényelmes pihenőhely
kialakítására. A múzeumi sétány folytatásaként megépült panoráma kilátópont,

Vértesszőlős Község Önkormányzata
több mint 14 millió forintot nyert, nettó 100 százalékos támogatottsággal a
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével
igénybe vehető támogatások jogcímre
benyújtott pályázatával. A támogatásból többek között megvalósult a Magyar
Nemzeti Múzeum Kiállítóhelyeként működő Vértesszőlősi Előembertelep bejáratánál elhelyezkedő zöldfelület, tér és
sétány fejlesztése. A zöldfelület megújításával, új sétányburkolat kialakításával,
tereprendezéssel esztétikussá és kön�nyebben megközelíthetővé vált a terület.
10

Dr. Csorba László (Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója), Dr. Nagy Sándor, Vértes László
és Patányi Gergyely (Vértesút Kft.)

Sweiczer Ferenc és Dr. Kordos László
(Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)

A Vértes család és Dr. Csorba László főigazgató

A. Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna (Tatabányai
Múzeum), Dr. Dobosi Viola és Vértes Luca

ezen túl turista pihenőként is funkcionál:
asztalok, padok, kerékpár tárolók kerültek kihelyezésre, ahonnan páratlan kilátás
nyílik a Gerecse hegyvonulatára.
A projektzáró ünnepségen megnyitóbeszédet mondott Dr. Nagy Sándor polgármester, Dr. Csorba László a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója, valamint
Vértes László a feltáró régész fia. Jelen volt
az eseményen Dr. Dobosi Viola is, aki a régész munkatársaként bukkant rá egy 6-7
éves előembergyermek tejfog-töredékeire.
A kiállítóhely fogadótere, – mely állami
tulajdonú terület – végre a leletekhez méltó szép környezetben várja a látogatókat,
ami az eddigieknél rendezettebb és kön�nyebben fenntartható lett.
Dr. Csorba László főigazgató és Vértes László

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Emlékműavatás
2014. június 29-én vasárnap, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén avattuk
Vértesszőlősön az I. és II. világháborúban elesett hősi halottaink Emlékművét.
Sokak szerint régen látott ilyen szép ünnepséget a falu lakossága. Mint ismeretes a háború utáni években a község
vezetősége úgy döntött, hogy emlékművet állít az I. világháborúban elesett
vértesszőlősiek emlékére. 1928 szeptemberében nagy ünnepség keretében
avatták fel az obeliszket. Majd a második
világégéskor újabb vértesszőlősi hősök
születtek, az Ő nevüket is felvésték az
emlékoszlopra. A következő évtizedekben kisebb állagmegóvási javításokat,
kőcsiszolást, betűk restaurálását végezték el az emlékművön.

Az idei évben tavasszal Jenei Mihály
úgy döntött, hogy saját költségén egy
átfogó felújítást végeztet a két háborúban elesettek emlékhelyén és annak
közvetlen környezetén. A munkálatok
során az emlékoszlopot, valamint a kőből készült kerítést újracsiszolták, a betűket átfestették és az 1928-as eredeti
állapotot visszaállítva kovácsoltvas kerítés és mécsestartó készült, végül tereprendezés történt és virágok kerültek
telepítésre.
Köszönjük Jenei Mihálynak az Emlékmű felújítását – példaértékű volt a kezdeményezés. Köszönjük István atyának,
Zachara Norbertnek és minden műsorban résztvevőnek, szervezőnek a közreműködést.

Vértesszőlősi gasztroangyalok
a Millenárison
2014. július 4-én pénteken Budapestre látogattunk Borbás Marcsi tévéműsorából kinőtt 3 napos fesztivál nyitónapjára, Budára a Millenáris Parkba. Végig kóstolhattuk az ország valamennyi tájegységét, találkoztunk Marcsival, aki ugyanolyan kedves és közvetlen mint műsoraiban és teljesen igaza van, amikor azt
mondja: Magyarország finom!

Kutenics Kinga
Fotók: Csanálos László

Értesítés iskolai étkezés befizetéséről
2014. szeptember hóra
I. ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE:
2014. augusztus 26. 7 órától–11 óráig • 2014. augusztus 27. 11 órától–16 óráig
II. SZÁMLA ALAPJÁN UTALÓK
is jelezzék igényüket személyesen vagy
a 30 460 2562-es magántelefonon a befizetés időpontjában.
(Szeptember elején a tanulók által juttatjuk el a számlát.)
III. Az INGYENES ÉTKEZŐK
is személyesen a megadott időpontban vagy telefonon jelezzék igényüket!
Ha nyár folyamán új határozatot kaptak, nyújtsák be az iratot a befizetés
időpontjában, ellenkező esetben nem tudunk ingyenes étkezést biztosítani!
Zsédely Katalin
12

13

Földes a pihenés paradicsoma!

Túlélő túra a rendőrség kiképzőjével
és kutyás rendőrrel – 2014. augusztus 12.

A Vértesszőlősi Segítő szolgálat Idősek klub tagjai négynapos kiránduláson
vettek részt. Immár 8-dik éve visszajáró
vendégek vagyunk a kincset érő gyógyvizükről híres Földesre. Meglepetésként
ért bennünket a fogadtatás és a helybéliek vendégszeretete,mely határtalan.
Földesi házi pálinka, pogácsa, sütemén�nyel fogadtak. Ezután következett egy pár
perces vetítés a régi és jelen nagyközség
életéről, fejlődéséről. Végül pedig népi
táncosok zárták a vendéglátást. Sajnos az
időjárás nem az elképzeléseink szerint alakult, de ez sem vette el a kedvünket a fürdőzéstől. Az eső ellenére is bent ültünk a jó
meleg, gőzölgő vízben. A reggelit helyben
a finom ebédet étteremben fogyasztottuk.
Vacsorára szalonnát, kolbászt sütöttünk

Rendőrségi hírek
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának Bűnmegelőzési Alosztálya szervezésében
most lehetőséged lesz arra, hogy a Rendőrség kiképzőjével kipróbáld ügyességedet, bátorságodat és erőnlétedet!

amelyet zenés-táncos mulatság követett.
Utolsó nap mi is ajándékkal viszonoztuk a
földesiek vendégszeretetét. Összefoglalva,
nagyon jól érezte magát mindenki és nagy
izgalommal várja a következő nyarat.
Tótné Magdi

Korosztály:
14-19 éves fiatalok jelentkezését várjuk
Helyszín:
Turul emlékmű és környéke
Gyülekező:
8.00 Főkapitányság
sorompós bejáratánál
(Tatabánya, Komáromi u. 2.)

A részvétel ingyenes!

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
VÉRTESSZŐLŐSI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
pályázatot hirdet
szociális segítő munkakör betöltésére
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős – heti 25 óra ( napi 5 óra )
Munkavégzés helye: Vértesszőlősi Segítő Szolgálat, 2837 Vértesszőlős, Tanács út 79.
A munkakörbe tartozó tényleges feladatok: étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelő végzettség
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, jogositvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. szeptember 1.
A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz • végzettség másolata
A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:
• postai úton: TJ Egyesített Szociális Intézmények – 2800 Tatabánya, Cseri út 34.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „szociális segítő/TG”
• elektronikus úton Markó Nóra részére a teruletigondozas.tb@gmail.com e-mail címen keresztül

Jelentkezni, érdeklődni lehet:
E-mail: bunmeg@komarom.police.hu
Tel.: 34 517 755
Jelentkezési határidő:
2014. augusztus 8. (péntek)

Fokozott rendőri ellenőrzés Vértesszőlősön!
2014. július 1. és 2015. február 28. közötti időszakban a közbiztonság javítása
érdekében, országosan és Vértesszőlősön is fokozott rendőri jelenlétre kell
számítani.
A bűn- és baleset megelőzési célzatú tevékenység mellett elsődleges szempont a differenciált rendőri intézkedések foganatosítása, a törvénytisztelő állampolgárok nyugalmának megőrzése mellett a bűncselekmények és a kiemelkedő szabálysértést elkövetők kiszűrése.
KEM Rendőr-főkapitányság
Tatabányai Rendőrkapitányság tájékoztatása

A betöltendő állásról bővebb felvilágosítás kérhető a 06 34 512 906-os telefonszámon.

A pályázat beadásának határideje: 2014. augusztus 15.
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Szeretettel meghívjuk a

XXII. Szőlősi Mesterkezek kiállítás
ünnepélyes megnyitójára.

Időpont: 2014. augusztus 15. 17.00 óra
Helyszín: Közösségi Ház, Tanács u. 79.
A kiállítás megtekinthető:
augusztus 15–30-ig,
a Közösségi Ház nyitva tartása szerinti időpontokban.

I. Vértesszőlősi Kutyaszépségverseny
Szeretettel várunk minden kutyatulajdonost
és kutyabarátot 2014. augusztus 20-án 15.00 órától
a Vértes László parkba.
Program:
• Csépke Katalin kutyakiképző bemutatója
• Felvonulás • Díjátadás
2 fős szakmai zsűri mellé a helyszínen várjuk gyermek zsűritag jelentkezését!
Kérjük a versenyzőket, nevezési szándékukat
2014. augusztus 17-ig jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
• muvelodesi.haz@vertesszolos.hu • Közösségi Ház facebook oldala
• Telefonon: 06 30 578 5116

Szüreti beharangozó
Az idei szüreti bál 2014. október 4-én kerül megrendezésre
Program:
• Szüreti felvonulás 15 órakor a Tájháztól
• 20 órakor az új bor köszöntése, bál a Sportcsarnokban,
zenél a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar
Bővebb információ a következő Hírmondóban!
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Köszöntse a nyarat
bársonyosan hidratált bőrrel!
Tápanyag és vízpótló, vízmegtartó
kényeztető és tisztító kezelések
természetes hatóanyagokkal, melyek
egyben segítik a gyönyörű aranybarna
szín kialakulását a bennük található
számtalan vitamin, bioflavon és
karotinoidoknak köszönhetően.

Védje bőrét a káros napsugarak
ártalmas hatásaitól az
Ilcsi paradicsomos napozóival,
és napozás utáni termékeivel!
További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐLŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

E- MAIL :

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
W W W

.

K A L I D E R M A

.

H U

Köszönetnyilvánítás

A teljesség igénye nélkül, köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik
az V. paprikáskrumpli főzőverseny sikeres lebonyolításához bármilyen
módon hozzájárultak:
• Czerviker Zita
• Raffai Krisztina
• Jenei Kávéház
• Jenei Mihály
• PÁTRIA
• Két Pál Bt.
• Nagy Anasztázia
• Kajfis Lajos
• Kajfis Bernadett
• Cargo Plaza Kft.
• Sport Egyesület
• Dobi Csaba
• Tóth Gábor

• Ferenczi Sándor
• Badár János
• Krenner Csilla
• Óvónénik
• Szatmári Gábor
• Borisz és társai
• Extreme Park Kft.
• Hegevill Kft.
• Deplasz Kft.
• Farkas Kertészet
• Veres Edit
• Poocz Szilvia

• 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.
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