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Boldogasszony – ezúttal sarlóval

Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe, de Boldogasszony-ünnep van ezen
kívül is egy pár még a naptárban. Ezek között „teszünk rendet”: melyik napon
mire is emlékezünk.
Ha az ember végiglapozza a katolikus naptárat, talál benne hat Boldogasszonyt. Február 2-án Gyertyaszentelő, március 25-én Gyümölcsoltó, július 2-án Sarlós, augusztus 5-én Havas, augusztus 15-én Nagy-, míg szeptember 8-án Kisboldogasszonyra
emlékeznek a hívek. De hogy melyik elnevezés milyen ünnepet is takar? Sok kvízműsorban állná meg helyét a kérdés, mert egyáltalán nem könnyű mindegyikre a válasz.
A közös vonás természetesen mindegyikben Szűz Mária, az ország védőszentje, akit
népiesen sokáig Boldogasszonyként aposztrofáltak a magyarok – az ő tisztelete pedig
igen számottevő hazánkban, nem véletlen hát a hozzá kapcsolódó sok ünnep sem.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.) ünnepén Jézus templomi bemutatására
emlékezünk. A név abból ered, hogy Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására
szolgáló világosságnak nevezte, a szentelt gyertya pedig Jézus egyik leggyakoribb jelképe vált. Gyümölcsoltó Boldogasszonykor (márc. 25.) Jézus fogantatását ünnepeljük,
a gyümölcsoltó jelző sem véletlen: a hagyomány miatt ezen a napon kellett szemezni
és oltani a fákat, ez a termékenység napja. Sarlós Boldogasszonykor (júl. 2.) látogatta
meg méhében már a gyermekkel Mária rokonát, a szintén várandós Erzsébetet – Boldogasszony ezért a várandós asszonyok védőszentje is. A sarlós jelzőt pedig a népnyelv ragasztotta hozzá: sok helyütt ezen a napon kezdődött az aratás, az asszonyok
pedig hajdanában sarlóval végezték e műveletet. Havas Boldogasszony (aug. 5.) Mária
római főtemplomának a felszentelési évfordulója, elnevezése pedig egy legendából fakad: egy gazdag patrícius házaspár vagyonát a Szent Szűznek akarta felajánlani, Mária
pedig megjelent álmukban és elmondta, hogy ott, ahol másnap hó borítja a helyet, ott
emeljenek neki templomot. Nagyboldogasszony (aug. 15.) a legnagyobb Mária-ünnep:
Mária mennybemenetelének napja, 1945 előtt még munkaszüneti nap is volt Magyarországon. Kisboldogasszony (szept. 8.) pedig plébániatemplomunk miatt talán a legismertebb Vértesszőlősön: Szűz Mária születésének ünnepe.
És most már talán Gundel Takács Gábor is nyugodtan rákérdezhet…
dr. Pataki Gábor
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… törvényi előírások miatt módosította a helyi adókról szóló 30/2012. (XI. 23.) önkormányzati
rendeletét;
…rendeletet alkotott államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, és a civil
szervezetek támogatásának rendjéről {11/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet};
… új rendeletet alkotott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének
szabályairól {12/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet}; (valamennyi rendelet megtalálható
az önkormányzat honlapján: www.vertesszolos.hu)
… megtárgyalta és elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tatabányai
Rendőrkapitányságának beszámolóját településünk 2013. évi közbiztonsági helyzetéről,
… elfogadta a Tatabánya-Vértesszőlős-Tata településeket összekötő Általér-menti kerékpár-út
fenntartási feladatainak és költségeinek a 3 település közötti megosztását tartalmazó, a korábban
elfogadott megállapodás módosított változatát;
… közbeszerzési eljárás megindításáról döntött és elfogadta az ajánlattételi dokumentációt a
gyermekétkeztetés 2014 őszétől történő biztosítására;
… újabb közbeszerzési eljárás indításáról döntött és elfogadta az ajánlattételi dokumentációt a Sportcsarnok napelem-rendszer gépbeszerzése kapcsán a többlet műszaki tartalom meg-valósítására;
… úgy döntött, hogy a Sportcsarnok teljes energetikai korszerűsítésére KEOP pályázatot nyújt
be, és a pályázat megírására ajánlatokat kér be;
… úgy döntött, hogy a település közvilágítási hálózatának korszerűsítésére KEOP pályázatot
nyújt be, és a pályázat megírására ajánlatokat kér be;
… magánszemélytől érkező kérelem kapcsán úgy döntött, az önkormányzati tulajdonban lévő
vértesszőlősi 1028/17. hrsz-ú ingatlant (a Domb u. mögötti terület) – későbbi fejlesztési célok
elérése miatt – nem kívánja értékesíteni;
… elvi döntést hozott az ún. „Skála-térség” infrastruktúrájának (szennyvíz, csapadékvíz elvezetés,
útfelújítás) fejlesztéséről és meghatározta az elvégzendő igényfelmérési és tervkészítési feladatokat;
… meghatározta a pályázati támogatással megvásárolt legújabb önkormányzati gépjármű
(kisbusz) használatára vonatkozó feltételeket;
… Dr. Nagy Sándor polgármester számára és kérelmére – a szabadságos napok időarányos
számítása miatt – 10 nap fizetés nélküli szabadságot engedélyezett.

Igazgatási szünet
Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal 2014. július 14–2014. július 18.
között igazgatási szünet miatt zárva tart.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése kapcsán
– hétfőn, szerdán és pénteken – a 06-30/585-9056 telefonszám hívható.
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2014. július 21. (hétfő)
Megértésüket köszönöm!

Dics Mária sk.
aljegyző
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Orvosi rendelés
változása szabadság miatt

ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.
Földgázelosztó tájékoztatása

Rendel: Dr. Kaizer László

Gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartás

06.30. hétfő
07. 01. kedd
		
		
07. 02. szerda
07. 03. csütörtök
07. 04. péntek
07. 07. hétfő
07. 08. kedd
07. 09. szerda
07. 10. csütörtök
07. 11. péntek

8.00-11.00
Semmelweis nap
miatt a rendelés
elmarad!
13.00-16.00
8.00-11.00
13.00-15.00
8.00-11.00
13.00-16.00
13.00-16.00
8.00-11.00
13.00-15.00

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2014. szeptember 4. 9.00–
15.00 óra közötti időszakban a
földgáz szállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási
munkálatokat fognak végezni.
A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti
főcsapot zárva kell tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.

2014.07.14-től rendel:
Dr. Csák Ferenc

Kérjük szíves türelmüket
és megértésüket!

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Szabó Gabriella) 104-es mellék – szabo.gabriella@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Aljegyző (Dics Mária) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu
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Befejeződött a Közösségi Ház
nagytermének és a színpad felújítása
Közösségi Házunk mára egy szépen
felújított épületben működik. Az elmúlt évek fejlesztéseivel elsősorban
a létesítmény építészeti, energetikai
állapotának javítására koncentráltunk, így időszerűvé vált a belső felújítás és a rendelkezésre álló eszközök körének bővítése is.
A Házban aikido, jóga, kórus próba,
néptánc és varró foglalkozások zajla-

nak délutánonként. Az év során itt tartja nagyrendezvényeit a polgármesteri
hivatal, az általános iskola, az óvoda,
valamint a község civil szervezetei is.
Az itt lévő nagyterem a színpaddal alkalmas nagyobb rendezvények, előadások megtartására is, fejlesztésünk
ezen körülmények javítására irányult.
A LEADER pályázati támogatásból elsőként a rendezvények színteréül szolgáló, mára már meglehetősen elörege-

dett színpadot cseréltük
ki. A régi színpad padlót
felszedtük, feltöltésre került a lábazat, új párnafák
és egy stabilitást szolgáló OSB réteg került az
új hajópadlók alá. Az új
hajópadlót csúszásgátló
lakkozással tettük időszerűbbé. Megtörtént a
színpadi függönyök és
a hozzá tartozó karnisok
cseréje, így a színpad teljes körű felújításon esett át. Beszerzésre került egy
projektor is, melynek a különböző előadásokon, prezentációkon fogjuk nagy
hasznát látni. A beruházás fali függesztő sínek elhelyezésével vált teljessé.
A fentieken kívül saját forrásból megtörtént a radiátorok és ajtók cseréje, valamint a festés és mázolás is. A projektzáró rendezvényt nagy sikerrel, május
30-án tartottunk meg. A polgármesteri
projekt bemutatót a helyi Aszúszemek

néptánccsoport színpadavató műsora,
Vértesszőlős, ahogy én látom” Juhász
Máté fotókiállításának megnyitója követte, ezzel a Közösségi Ház összes
új funkciója bemutatásra került. A rendezvényt állófogadás zárta.
A beruházás eredményeként Közösségi Házunk még jobb feltételeket tud
biztosítani a különböző rendezvények,
előadások, foglalkozások helyszíneként,
a lakosság minél nagyobb megelégedésére. A beruházás eredményeként a
Közösségi Ház méltó tere
lett a helyi lakosok, helyi közösségek, egyesületek kulturális életének, az általuk
szervezett rendezvényeknek. A beruházást Önkormányzatunk 1 818 286 forint
támogatás felhasználásával
valósította meg.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
Fotók: Hörömpöli Tibor
és Cserteg István
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Óvodai hírek
Óvodánk a 2013/2014 nevelési évet
minden csoportban évzáró ünnepséggel ünnepelte, ahol a szülők, hozzátartozók betekintést kaphattak az intézmény életébe.
Megtapasztalhatták a gyermekek ös�szetartozását, a közösség erejét, átélhettek velünk együtt kedves, megható
pillanatokat. Az évzárókon köszöntünk
el az iskolába készülő 28 kisgyermekünktől, emlékeztünk vissza az óvodában töltött 3-4 évükre. Ezek a kiskori
élmények meghatározóak a gyermekek
életében, nálunk nyílt ki az értelmük,
teljesedett ki a tudásuk, itt éltek át a
közösségben sikereket és kudarcokat
egyaránt. Sok-sok program, közös élmény színesítette a mindennapokat.
Voltunk együtt kerékpározni, lovagolni,
kirándulni, úszni, sokat táncoltunk, énekeltünk és a kézműves tevékenység is a
mindennapok része volt. A mese, vers,
bábozás fontos szerepet töltött be a
kicsik életében. Versenyezni is nagyon
szerettünk, a különböző rajzpályázatokon, közlekedési versenyen elnyert

díjak erősítették a gyermekek önbizalmát, és kivívták társaik elismerését is.
A Szülői Szervezet által szervezett kiránduláson a családok és az intézmény
dolgozói együtt töltöttek egy tartalmas
napot a Budakeszi Vadasparkban.
A csoportok külön is szerveztek majálist, családi délutánt, kirándulást, ezek a
programok mind erősítették a csoportkohéziót, az összetartozást. A sport, a
mozgás egész évben áthatotta munkánkat. Szükség is volt erre, hiszen egyre
több a hanyag tartású, keveset mozgó
kisgyermek. Erzsike nénivel egyre többen vesznek részt a gyógytorna foglalkozásokon, ahol speciális gyakorlatsorokkal igyekszünk a mozgásszervi
rendellenességeket megelőzni, illetve
javítani. A mindennapokban is sokat
mozogtunk, versenyeztünk, és a kerékpárút előnyeit is igyekszünk kihasználni.
Végre mi is tudunk biztonságosan, nagy
térben biciklizni, motorozni, rollerezni.
A helyi lovardában is mindig szívesen
látták gyermekeinket, köszönjük a NÁBOB Kft. dolgozóinak a sok segítséget,
türelmet, önzetlen támogatást.

Köszönjük a Szülői Szervezet munkáját,
a programok szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget! Köszönjük
Dr. Nagy Sándor polgármester úrnak az
intézménynek nyújtott pénzadományát,
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester as�szonynak a játékokat és a felejthetetlen
múzeumpedagógiai foglalkozást. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az intézményt, fontosnak
tartotta és segítette munkánkat! Sok-sok
segítséget, szeretet kaptunk a faluból és
6

ez tovább erősített minket abban, hogy
fontos, amit végzünk.
Nyáron az intézmény összevont csoportokkal működik, augusztus 11-31-ig
ZÁRVA tart! Szeptember 1-jétől várjuk
újra szeretettel a bölcsődés és óvodás
gyermekeinket! Mindenkinek szép nyarat, sok-sok élményt kívánunk!
	Az óvoda dolgozói nevében:
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Pindur-Pandur MINI-KRESZ vetélkedő
Az Országos Közlekedésbiztonsági
Felügyelet ez évben is megrendezte (2014.05.30.) Budapesten a Pindur
-Pandur MINI-KRESZ vetélkedőt.
A nagyhírű versenyen immár negyedszerre mérettetik meg óvodánk, és a
samufalvi gyerekeket képviselő 10 fős
csapat évről-évre nagyszerű eredmén�nyel tér haza, öregbítve óvodánk hírnevét. A gyerekek heteken át készültek a
nagy versenyre, a felkészítő óvó nénik
segítségével (Mohácsi Mihályné, Zsidek
Judit, Tatárné Gőgh Ildikó). Az iskola udvarán, a KRESZ-parkban, tartott „edzések” során elsajátították a kerékpáros
közlekedés szabályait, és a bicikliken
való „zsonglőrködést”. A versenyre, örö-

münkre a csapat Stavarsz Kornél körzeti
megbízott személyében szakavatott kísérőt is kapott. Kornél bácsi biztató jelenléte nagyban segítette kis versenyzőinket, hogy az országból összesereglett
közel 600 óvodás és kisiskolás között
bátran, és magabiztosan versenyezzenek. A szervezők jó vendéglátó módjára
gondoskodtak arról, hogy a kis versenyzők a vetélkedő végeztével kellő módon
megünnepelhessék sikereiket, kipihenhessék a versenyizgalmakat. Volt szórakoztatásunkra bohóc műsor, zenebona, étel-ital, és ünnepélyes díjátadó.
Csapatunk tagjai élményekkel, és a
megérdemelt jutalommal gazdagodva
tértek haza. Nagyon büszkék vagyunk
rájuk, mert a gyerekek, nem csak a

KRESZ szabályok ismeretéből vizsgáztak jelesre, hanem kicsi koruk ellenére
olyan összetartozásról, és fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot, mely
bizony nagyon nagy teljesítmény ebben az életkorban. Ez úton szeretnénk
köszönetet mondani Stravarsz Kornél

körzeti megbízottnak a segítségért, és
az egész évben nyújtott támogatásáért, valamint Szádeczky Jenőnek, hogy
a KRESZ parkba való kerékpárszállítást
évről évre vállalja.
Zsidek Judit
óvodapedagógus

Köszönetnyilvánítás
A nevelési év végén járva hagyomány,
hogy a gyermekcsoportok elbúcsúztatják az évet, elköszönnek az iskolába
induló társaiktól. Mi nyuszi csoportos
nevelők ezúton is szeretnénk megköszönni, az általunk megálmodott „Nyuszi Családi majális” rendezvényünkben
nyújtott támogatásukat. Köszönjük: Tóth
Gábornak, és feleségének Tóth Gergely

Ilonának, valamint Kovács Istvánnak és
feleségének Mérő Évának a szervezést,
és a pompás paprikás krumplit. Bíró Józsefnek, és Németh Szilviának a lovas kocsikázás örömeit, Németh László „Papinak” a focimeccs irányítását, és minden
jelenlévő családnak az önfeledt jókedvet, az együtt töltött napot.
Szép nyarat kívánva, Nyuszi csoport

Ovisok a Múzeumban
Május végén a Samufalvi Óvoda és Bőlcsőde csöppségei jártak az Előember
telepen, ahol rendhagyó múzeumpedagógiai tárlatvezetésben volt részük.
A gyermekek megismerkedhettek az előember életével, környezetével, az akkor élt
állatokkal. A sok-sok információt játékkeresés tette színesebbé. A látogatás alatt gyümölcslét és aszalt gyümölcsöt fogyaszthattak a Vöröskereszt Helyi Alapszervezete
jóvoltából.
Zoltánfi Zsuzsanna
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„Óvodafejlesztés
Vértesszőlős településen”
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2012. évben az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be „Óvodafejlesztés
Vértesszőlős településen” címen.
A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0084 azonosítószámú projekt 19 495 864 Ft ös�szegű, vissza nem térítendő támogatást

nyert. A megvalósítás időszaka június
30-án lezárul, az intézmény a vállalt feladatait teljesítette.
Megtörténtek a szakmai és módszertani fejlesztések, egy sikeres pályázatot
tudhatunk magunk mögött.
Sokat
profitáltunk
a
nyertes
pályázatból,gyermek, szülő, pedagógus
részese lehetett sikereinknek. A pályázat legnagyobb eredménye az volt, hogy

erősítette a közösségi összetartozás
érzését, bevonva ebbe a közösségbe a
gyermekek mellett a szülőket és az intézmény minden dolgozóját.
Az óvoda éves programtervét gazdagították, színesítették a pályázati forrás
által nyújtott lehetőségek, programkínálatok.
Jó volt együtt lenni a rendezvényeken, családi napokon, kirándulásokon,
együtt sportolni, mozogni, versenyezni,
vagy a neves szakemberek által tartott
előadásokat hallgatni.
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Az intézmény minden pedagógusa és
a dajkák is szakmai továbbképzéseken
vettek részt, megújították tudásukat.
Óvodánk felszereltsége, eszköztára is
bővült a pályázat által. Sokat dolgoztunk, de meglett az edredménye.
Köszönjük Vértesszőlős Község Önkormányzatának a lehetőséget, hogy
pályázhattunk, hogy támogatta munkánkat a pályázat megvalósítása során!
Törökné Pátrovics Erika
projektmenedzser
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A Közösségi Ház hírei
Május utolsó napján ünnepélyes projektzáró rendezvényen átadtuk a megújult
színpadot. A Varga András néptánc pedagógus által vezetett Aszúszemek néptánccsoport fergeteges hangulatú műsora nyitotta a programot, majd Juhász Máté
fotókiállítását tekinthettük meg.
Június első felében az iskola vette birtokba a házat, nyolcadikosok próbálták
búcsúzó színdarabjukat, majd itt zajlott a
hagyományos bankett is.
A szintén Leader pályázati forrásból
megvalósuló Valusek úti Kerékpáros
– pihenő projekt-záró rendezvénye június 26-án került megrendezésre, ahol
Musicz László tartott előadást a Gerecse Natúrpark és az Által-ér völgy természeti értékeiről.
Heti rendszerességű programjaink
nyári szünetet tartanak, Virga János
aikido edzőtől 4 év után búcsúzik a
csapat, ősztől Fanta Sándor tartja a tréningeket a megszokott időben.

ŐSZI ELŐZETES
A Vértes Agórája szeretettel meghívja
Vértesszőlős Közösségeit az alábbi
programokra:

IX. Faszén Fesztivál
– 2014. szeptember 13. szombat!
A hagyományos gasztronómiai rendezvény az idén megyei eseménnyé növi ki
magát. A megye települései előrukkolhatnak ízletes specialitásaikkal, lenyűgözve a szakértő zsűri tagjait. Az idei
Faszén Fesztiválon 6 fős csapatok indulhatnak, akik akár egy egész baráti társaságra főzhetnek – a regisztrációs díjat a
Közösségi Ház, a csapat oda - és visszaszállítást a Vértes Agórája vállalja! Hajrá
Vértesszőlős! Lássuk kit tudunk lefőzni!
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I. Kulturális Piac
– 2014. szeptember 20. szombat 10-19 óra
Helyszín: A Vértes Agorája és környéke.
Rendezvény jellege: kulturális börze.
Minden, ami kultúra, egy helyen, egy
időben! A Vértes Agorájában és az Agora előtti téren!

A programról:
A Vértes Agorája a Nemzeti Művelődési
Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodájával együttműködve, hagyományteremtő szándékkal rendezni meg az I. Kulturális piacot Tatabányán. A programban
lehetőséget kívánunk teremteni az Agora
Fórum tagszervezeteinek, Tatabánya
város és a megye kulturális intézményeinek, művészeti csoportjainak, közösségeinek a bemutatkozásra. A program
színes, mozgalmas, újszerű megjelenést
kínál, minden kultúra fogyasztónak, felhasználónak és szervezőnek.

KÖNYVTÁRI HÍREK
2014. június 16-20 között Könyvtáros
táborba vártam az olvasóifjúságot.
Az öt nap villámgyorsan elszaladt – voltunk látogatóban a megyei „nagy” könyvtárban, türelemjátékként régészkedtünk
Samunál, megjártuk Tatát biciklivel,

ahol céhlegény vándorkönyvet készítettünk, sárkányhajóztunk, majd rendhagyó módon csütörtökön záró bulin
bowlingoztunk! Pénteken megcsodáltuk Almásfüzitő gyönyörű könyvtárát.
A római táborban töltött nap feledhetetlen élmény marad: légiós ruhába
öltözhettünk, korabeli műhelyekben
dolgozhatunk, a teljes tábort végigszaladtuk, hajítottuk, cipeltük és nyilaztuk
az akadályverseny során, majd eredeti
római recept szerint készült mézes csirkét ettünk cserépedényből rézkanállal
– köszönjük Kovácsné Svelik Beának a
szuper programot, mindenkinek ajánlani tudjuk!
A gyerekek a héten betekintést nyertek
a könyvtárosi munkába, számítógépes
katalógusokban keresgéltünk, ismerkedtünk a könyvtári rendszerekkel, selejtezést végeztünk a gyerekkönyvtári
állományban és persze „kockultunk” is
– és játszottunk, játszottunk, játszottunk!
Jelszó: jövőre veletek ugyanitt!

Nyári szünet!
A Könyvtár szabadság miatt július
2.– augusztus 4. között zárva. Nyitás:
augusztus 5. kedd.

NET – NAGYIK figyelem!
Skrován József tanár úrral 5 alkalmas
ingyenes kezdő informatika-tanfolyamra
várunk minden kedves számítógép iránt
érdeklődő nagymamát és nagypapát.
Tananyagunk lesz: internetes levelezés,
internetes keresések, facebook, skype,
E-ügyintézés és minden, ami a tanulókat érdekli. A tanfolyam 2014. október
közepén indul. Maximális létszám 10 fő.
A számítógépeket és a program finanszírozását a József Attila Megyei
Könyvtár biztosítja nekünk a Könyvtári
Szolgáltató Rendszer keretein belül. Jelentkezés Kutenics Kingánál: Tel.: 06 30
578 5116.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

a Madách Színház Tatabányán

1 x 3 néha 4, avagy
Egyszerháromnéhanégy
– bohózat –

a budapesti Madách Színház
vendégelőadása
Tatabányán
a Jászai Mari Színház Népházban

2014. szeptember 5.
péntek 19 óra
Szereposztás:
Billy Hickory Wood: Nagy Sándor
Charlie: Szerednyey Béla
Jugg: Magyar Attila
Jonathan Hardcastle: Székhelyi József
Winnie: Oroszlán Szonja
Cynthia: Balla Eszter
Amy Hardcastle: Tóth Enikő
Piper: Pusztaszeri Kornél
Clifton: Sándor Dávid
Rendező: Szente Vajk
Jegyár: 4200 Ft
Jelentkezés:
Kutenics Kingánál
Tel.: 06 30 578 5116
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VSE Mazsorett Szakosztály I. félév
A VSE Mazsorett Szakosztály a 2014es évet egy szalagavatói bemutatóval
kezdet, majd hosszú és fáradtságos
felkészülést követően március 22-én
a senior csoport részt vett a Magyar
Majorette Szövetség által szervezett
„A” kategóriás országos versenyen
Püspökladányban. Ez a verseny egyben kvalifikációs verseny is volt a világbajnokságra. A csoport klasszikus
mazsorett kategóriában I. helyezést, a
junior zászlós mini formáció és a senior
zászlós csapat II. helyezést, míg Galgán
Dorka cadet korosztályban pom-pon
szóló kategóriában 4. helyezést ért el.
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Egy hétre rá, március 29-én a kezdő
csoport mérette meg magát a GyőrMoson Sopron Megyei Szövetség által
szervezett Kezdők Versenyén, ahol a
következő eredmények születtek: Mini
korosztály: Kalmár Dorka–Wéber Panka duó 1 bot kategóriában 2. helyezés.
Cadet korosztály: Galgán Mara szóló
1 bot kategóriába 1. helyezés. KalmárLilla–Nagy Viktória duó 1 bot 3. helyezés. Csapat induló 1 bot 1 helyezés.
Ezen kívül számos különdíjat is kaptak
csapatunk tagjai.

Áprilisban a karate szakosztály meghívására az országos versenyükön a senior
csoport bemutatót tartott, majd az éremosztásban is segítettek a lányok.
Május 2-án került sor a műfüves pálya
átadására, ahol a lányok színvonalas
műsorral nyitották meg az ünnepséget.
Az első félév legnagyobb megmérettetése a Móron megrendezett Magyar
Mazsorett Bajnokság volt, ami kvalifikációt is jelentett az Európa Bajnokságra. Csapatunk szép eredményekkel
tért haza: Galgán Dorka pom-pon szóló
kategóriába cadet korosztályban 4. helyezést, a junior zászlós mini formáció
és senior zászlós csapat 2. helyezést
ért el. A kezdő csoport ezidő alatt Környén egy jótékonysági rendezvényen
mutatta be tudását.

A lányok a nyári szünet ideje alatt sem
pihennek, hiszen készülnek az EB-re
és a VB-re, melyet idén Porec-ben,
Horvátországban rendeznek meg.
Köszönöm a szülőknek az eddigi segítséget, gratulálunk az elért eredményekhez és sikeres felkészülést kívánva:
Pappné Bedei Sarolta szakosztály vezető
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Iskolai hírek
Kirándulás Szlovákiában

2014. május 23-án a szlovák nyelvet tanuló gyermekek kiránduláson vehettek
részt.
Iskolánkban már hagyomány,
hogy kétévente meglátogatjuk az anyaországot, ezzel is erősítjük a tanulók
nyelvhez való pozitív viszonyulását. A
kirándulás alkalmával lehetőség nyílt természetesen a nyelvgyakorlásra is.
Reggel 8 órakor indultunk, az idő is
nekünk kedvezett, igen meleg volt. Elsőként Dévény (Devín) várába utaztunk.
Dévény az ősrégi dunai gázlók mellett
fekszik, a Duna menti és a Borostyán út
kereszteződésén, ezek az utak kötötték
össze ezt a térséget szinte az egész, akkor ismert világgal, s igy lehetővé tették
Európa nyugati és keleti civilizációi és
kultúrái hatásainak találkozását. Érdekesség volt az 55 méter mély kő-vízgyűjtő kút a vár közepén.
Innen a fővárosba, Pozsonyba vettük
az útirányt, ahol megnéztük a gyönyörű
várat, mely a város felett pazarul magasodik. Tágas, szemet gyönyörködtető
termekben szebbnél szebb festményeket csodálhattunk meg (többet közt Sissi
királynőről), kiállítást láthattunk az „időről”, az „ órák” történetéről. Ezt követően
sétát tettünk a belvárosban, ahol érdekes
bronzszobrokat, szökőkutakat, keskeny
történelmi utcácskákat, templomokat
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láthattunk. A gyerekek apró, jellegzetes
ajándékokat vásároltak maguknak és családjaiknak. Az élmény
hatására azt mondták, hogy ezt
a sok szépséget, érdekességet
a szülőknek is látni kell. Szerintünk is érdemes a közelgő nyár
programjaiba betervezni. Nem
fognak csalódni.
Köszönjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ anyagi támogatását, hogy ezt az élményt lehetővé tette számunkra.
Krajczárné Száraz Erzsébet tanító
Kutenics Szilvia tanár

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.

Úsztunk a Gyémántban
A 2. osztályos tanulók a második félévben kötelező úszás oktatáson vettek
részt Tatabányán a Gyémánt fürdőben.
Volt, aki már óvodás korában is járt Kocsis Márti nénihez úszni tanulni. Aki pedig nem, az is megbarátkozott a vízzel.
Jutalomként csúszhattak a csúszdákon,
játszhattak a vízben. A közelgő nyári szünetben már biztonságosabban fognak
fürödni a strandokon. Fontos, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni!
Köszönjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, hogy az utazás
és oktatás költségeit teljes métékben
fedezte!
Krajczárné Száraz Erzsébet
Németh Aranka tanító

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

V. paprikáskrumpli főzőVerseny
Szeretettel meghívunk mindenkit
– aki szeret a természetben, családi-baráti társaságban lenni, főzni, és enni –

a 2014. július 5-én 10.00 órakor,
a Majálisban tartandó főzőversenyre.

Főzőeszközökről (bogrács, tányér, kanál, pohár, stb.) és az étel alapanyagáról a résztvevők,
tűzrakó-helyről, tűzifáról, a verseny értékeléséről a rendezőség gondoskodik.

Nevezési díj NiNcs, NevezNi és érdeklődNi július 3-ig lehet a szervezőkNél az alábbi elérhetőségekeN:

E-mail: otthoncargoplaza@t-online.hu • Tel.: 06 70 945 9399
Programválaszték: játszótér, homokozó, libikóka, favonat, tombolahúzás, gyerekvetélkedők, kispályás foci
• 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
4G-KÉPES OKOSTELEFONOK
24 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE

0 Ft

LI
RENDKÍVÜ
AKCIÓ!

kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft kamatmentes részlet (Teljes ár: 47 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Move S mobildíjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.

telekom.hu

NOKIA LUMIA 625

SONY XPERIA™ SP

A készülékajánlatok 2014. április 22-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Mobil előleg befizetése
szükséges lehet. További feltételek, 4G-lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 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

