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De kicsoda is Szent Iván?

Ha a Gergely-naptárban szereplő hónapok többségét nem a római, hanem
a görög istenekről nevezik el, akkor Héra nevéből képezték volna a nevét, ha
a XVIII. századi nyelvújítók javaslata nyert volna teret magának, akkor most
termenesként emlegetnénk hatodik hónapunkat, de sem nem héraius, se nem
termenes: június. Vagy Szent Iván hava. De ő meg kicsoda is?
Mivel a római katolikus kultúrkörben ritkák a szlávos nevű szentek, így Szent Iván
egy kicsit kilóg a sorból, de előbb egy rövid magyarázat Hérához is elkél. Június
hónapunk mai nevét a római Junóról kapta, aki amellett, hogy Jupiter felesége volt, a
szülés és a házasság istennője is volt. Az pedig sokak előtt ismert lehet, hogy a római
isteneknek volt egy görög előképe – vagy legalábbis megfelelője: Junónak Héra, Zeusz felesége, hasonló szerepköre és betöltött pozíciójának köszönhetően.
A magyar népi kalendáriumban azonban a már fent emlegetett Szent Iván havaként
szerepel hatodik hónapunk, amely több jelentősebb alkalmat is tartogat. Nyolcadika
Medárd napja, az egyik legismertebb időjárásjósló nap. Ha ekkor esik, akkor negyven
napos eső (bár inkább esős, hűvös, felhős időjárás) várható, ha azonban szép, napos
idő köszönt ránk, akkor meg száraz időszak következik.
Június 13-a Páduai Szent Antal napja, az ő tüzének nevezték a középkorban rettegett betegségként ismert orbáncot. Éppen ezért bizonyos helyeken egyszerűen tilos
volt tüzet rakni, nehogy elkapják a nyavalyát a háziak.
Június 24-e pedig a már fent emlegetett Szent Iván napja, amit nevezhetnénk igazából Keresztelő Szent János napjának is. Az nem ismert, hogy miért a szlávos Iván
ragadt meg a nap elnevezéseként idehaza, az azonban tény, hogy ez a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás napja. Az ekkor gyújtott tűz megvéd a köd, a
jégeső és a dögvész ellen, segíti a jó termést, hiszen tisztító és gonoszűző ereje van,
de az ugrásnak egészség- és szerelemvarázsló ereje is van.
Végezetül 29-én hajnalban pedig tessenek nagyon fülelni a házasulni vágyók: amelyik legény vagy leány elsőnek hallja meg a Péter-Pál napi harangszót, az még idén
kimondja a boldogító igent!
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
I.) a 2014. május 8-án megtartott
munkaterv szerinti ülésén
1. … lezárta a településrendezési eszközök módosítása kapcsán indított véleményezési eljárást, a teljes anyagot jóváhagyta és alkalmasnak találtak az állami főépítész részére történő
megküldésre (a 2005 óta történt szöveges és térképi módosítások egységes szerkezetbe
foglalása lett elvégezve);
2. … megvizsgálta a Meredek utcai ingatlanok (telkek) beépítési módjának változtatási lehetőségét (ikerházas beépítés helyett családi házas beépítés);
3. … elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központnak a 2013. évi munkáról szóló beszámolóit;
4. … elfogadta a jegyző beszámolóját a 2013-ban helyben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról;
5. … elfogadta a Tata-Vértesszőlős-Tatabánya közötti, Általér-menti kerékpárút fenntartásával
kapcsolatos feladat- és költségmegosztást tartalmazó megállapodást;
6. … elfogadta Dr. Kaizer László háziorvos, Gillichné Federics Éva védőnő és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóit;
7. … kiválasztott a „Kreatív biciklitároló” pályázat nyertesét, akinek terve a hamarosan megépülő
kerékpáros pihenőhely területén kerül megvalósításra;
8. … úgy döntött, hogy 2014. szeptember 1-jétől kezdődően a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményben nem működtet tovább főzőkonyhát, helyette tálalókonyhát alakít ki, és megha-tározta az
elvégzendő feladatokat: nyugdíjba vonuló alkalmazottak helye nem kerül betöltésre, az élelmezésvezető
feladatait át kell szervezni, a konyhai eszközök továbbra is használatban maradnak, az étkeztetés
biztosítására közbeszerzési eljárást kell indítani, a tálalókonyha működésére engedélyt kell kérni;
9. … elfogadta a helyi civil szervezetek és az egyéb, településen kívüli támogatott szervezetek
beszámolóit a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról (Pátria Faluközösségi
Egyesület, Szőlőhegyi Közösségi Egyesület, VSE Labdarúgó Szakosztály, VSE Asztalitenisz
Szakosztály, VSE Karate Szakosztály, VSE Mazsorett Szakosztály, KEM 104 Mentőalapítvány,
Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezet);
10. … a beérkezett kérelmek alapján döntött a helyi civil szervezetek 2014. évi önkormányzati
támogatásának összegéről, melyek a következők: Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 100 ezer
Ft, VSE Labdarúgó Szakosztály 700 ezer Ft, VSE Asztalitenisz Szakosztály 100 ezer Ft, VSE
Karate Szakosztály 300 ezer Ft, VSE Mazsorett Szakosztály 250 ezer Ft, Magyar Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezet 100 ezer Ft, Vértesszőlős Polgárőr Egyesület 100 ezer Ft). A
támogatások összege előirányzatként szerepel az önkormányzat idei évi költségvetésében.
11. … a költségvetés forráshiánya miatt 2 támogatási kérelmet – sajnálattal – elutasított: KEM
Rákellenes Egyesület, Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete;
12. … a VSE kérelmére delegálta Dr. Bogár István képviselőt a VSE Elnökségébe;
13. … döntött a Szőlőhegyi útban keletkezett kár (vis maior) helyreállításának kiválasztásában.
A kivitelező a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., amely társaság összességében tett nettó
4.316.966 Ft-os ajánlattal nyerte el a munkát;
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14. … döntött a kerékpáros pihenőhely kivitelezőjének kiválasztásában. A kivitelező az Extreme-Park
Kft, amely társaság összességében tett nettó 3.615.273 Ft-os ajánlattal nyerte el a munkát;
15. … meghatározta a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a nyári igazgatási
szünet időpontjait: július 14-18., augusztus 25-29.
16. … elfogadta a turisztikai célzatú és felhasználású „Gerecse Card” kártya bevezetésére és
használatára vonatkozó megállapodást.

II. a 2014. május 20-án megtartott
munkaterven kívüli ülésén
1. … kiválasztotta a „Napelem-rendszer gépbeszerzés – Vértesszőlős Község Sportcsarnok”
közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjét: Nap Labor Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
2. … a Sportcsarnoknál tervezett fotovoltaikus beruházáshoz igényelt és elnyert támogatás teljes
lehívása érdekében újabb közbeszerzési eljárás indításáról döntött, amelynek eredményeként
többlet műszaki tartalom valósítható meg.
3. … úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Skoda Felicia gépjárművet értékesítésre
meghirdeti. Az lehet a vevő, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Ajánlattételi határidő:
2014. július 11.
4. … meghatározta a Tájháznál alkalmazandó belépődíjakat.

Átvételre került az önkormányzat kisbusza
Május 9-én a Porsche Tatabánya
márkakereskedésben átvételre
került a Darányi Ignác terv keretében pályázati támogatásból vásárolt Volkswagen T5 Kombi HT
típusú 9 személyes mikrobusz.
A 13,5 millió forint vételárból 10 millió forint a pályázati támogatás. A
hosszított kisbusz a 8+1 ülőhelyen
kívül jelentős méretű csomagtartóval is rendelkezik. A pályázatban finanszírozott kötelező felszereltség
többek között 3 db ülés magasító, hólánc, oldalsó, elektromosan működtetett
fellépő mozgáskorlátozottak részére és
téli gumi garnitúra is. Az ár tartalmaz egy
éves CASCO biztosítást. A gépjárműre
4 év vagy 200 000 kilométer garancia
érvényes. A nagy teljesítményű (2.0 CR
TDI, 140 LE), gazdaságosan működtet-

hető kisbusz akár nagyobb távolságok,
nemzetközi utazások gyors megtételére
is alkalmas. Remélhetően jó szolgálatot
fog tenni a következő években az önkormányzat, intézményei és a civil szervezetek részére.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Felhívás
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Községünk önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek díszpolgári címet, ill. Vértesszőlősért Emlékplakettet adományoz, s
ezt az augusztus 20-ai falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek
tagjait és a tisztelt lakosságot, hogy tegyenek javaslatot az idén kitüntetendő
személyekre, szervezetekre!
Hogy kik is részesülhetnek elismerésben? Részlet az önkormányzat rendeletéből: „Vértesszőlős díszpolgára cím
adományozható annak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával vagy
egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a
község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztésért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren

maradandó alkotásaival elősegítette a
település fejlődését, elismerését, la-kosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt köztiszteletben áll.
Vértesszőlősért Emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, szervezetek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik/amelyek a község fejlesztésé-ben, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának
ismertetésével tehetik meg, amit kérünk,
hogy 2014. június 10-ig juttassanak el
a polgármesteri hivatalba.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

A 2013. évről szóló helyi iparűzési adó bevallását az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján „ ... az
adóévet követő év május 31-éig kell ...” megtenni.
Kérem, hogy az érintettek szíveskedjenek a bevallást a fenti határidőig megküldeni az önkormányzati adóhatóságnak és ezzel együtt a fizetendő adót
befizetni a 63300037-11071369 sz. iparűzési adó beszedési számlára.

Vízfogyasztás mérése
Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., mint üzemeltető és szolgáltató tájékoztatása szerint a közműves ivóvíz-ellátásba bekapcsolt, de vízmérővel nem rendelkező fogyasztási helyeken is – legkésőbb 2015. december 31-ig – fogyasztásmérőt kell
felszerelni a 2011. évi CCIX. törvény előírásainak megfelelően.
Az üzemeltető a következő felajánlást tette: ha a fogyasztó szabályosan kialakítja a
fogyasztásmérő helyét, az üzemeltető kedvezményes költségtérítés ellenében vállalja
a vízmérő beépítését, felszerelését. Azon átalánydíjas fogyasztók, akiket érdekel ez a
kedvezményes megoldás, forduljanak közvetlenül az üzemeltetőhöz:

Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

Köszönő levél
Kedves Nagy Sándor polgármester úr!
Szeretném megköszönni a búcsúztatóm alkalmából rendezett ünnepségen való részvételeteket.
Külön öröm volt számomra, hogy vállaltátok ezt a hosszú utat a búcsúztató ünnepségen való
részvétel miatt.
A hivatalban töltött szolgálati időm lejárt, kívánom hogy a barátság Vértesszőlős község felé
továbbra is maradjon fenn. Sok szép órát töltöttem veletek a hosszú szolgálati időm alatt. Barátságunk még a vasfüggöny idején kezdődött. Ezt a politikai választóvonalat léptük át mi akkor és - ma úgy mondanánk - az európai gondolkodás, az európai barátság előfutárai voltunk.

Telephely:
Postacím:
Telefon:
E-mail:

2800 Tatabánya, Sárberek 100.
2801 Tatabánya, Pf.: 117.
06 34 311 766
edvrt@edvrt.hu

Kedves Gazdálkodók!

Legnagyobb kívánságom, hogy jó kapcsolatunk a jövőben is fennmaradjon. Utódom, Dieter
Rampe is biztosan törődni fog ezzel az üggyel, valamint a Muhr-Vértesszőlős Baráti Társaság
is aktív marad ebben a barátságban.

Vértesszőlős településen Katona Mária falugazdász a következő
időpontban tart fogadóórát a polgármesteri hivatal épületében:

Ennek szellemében köszönöm neked, kedves Sándor és elődödnek, Istvánnak a baráti kéznyújtásokat.

2014. június 23. (hétfő) 13.00–16.00 óra

Ezúton üdvözlök minden vértesszőlősi lakost és kívánom, még sok szép órát mutasson az adományomból készítetett toronyóra.

A falugazdász telefonos elérhetősége munkanapokon:

Roland Fitzner
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VÁLLALKOZÓK, TÁRSASÁGOK FIGYELEM!

06 30 334 8702
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Iskolai hírek
Nemzetiségi gála

Mint minden tanév végén, idén is megtartottuk a Közösségi Házban a szlovák
nemzetiségi gálát. A cél, hogy minden
osztály mutatasson be egy kis műsort a
diáktársainak és szüleinek, hozzátartozójának, pedagógusoknak. Fontos, hogy
együtt, egymással érezzük jól magunkat,
lássuk egymás munkáját, örömét, jókedvét. Szívesen néztük, hallgattuk végig a
dalokat, verseket, vidám szlovák és mezőségi táncokat, dramatikus játékokat. A
gyerekek jutalmul egy kis üdítőt, csokit
kaptak, melyet köszönünk a Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Szeretnénk, ha ez a hagyomány megmaradna, ez az együtt eltöltött egy óra emlékezetes lenne minden jelenlévőnek.

tárgyakból, illetve szlovák, német és angol nyelvből. Külön élmény a szlovákul
értő, beszélő nagymamáknak látni, hallani unokáikat a szlovák órákon. Március
végén a leendő elsős gyerekeknek és
szüleiknek is tartottak bemutató órákat a
tanító nénik a Manó Tanoda keretében.
Nagyon fegyelmezetten, érdeklődve figyelték a kis ovisok az iskolás gyerekek
munkáját. Sikeres beiskolázási programot tudhatunk magunk mögött, hiszen
28 kisgyermek kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Vértesszőlősi Általános Iskolában.
Gombásné Bartal Zsuzsanna
munkaközösség-vezető

Praliné túrán voltunk Budapesten
A csoki szó hallatára kinek ne csillanna fel a szeme? Hát még ha meg is
kóstolhatja!

Bécsben jártunk

Nyílt napok az alsó tagozatban
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volt. Bécsben megnéztük a Sissi Múzeumot, a belvárost, vásárolgattunk,
majd ellátogattunk a Práterbe, a bécsi
vidámparkba, ahol mindenki kipróbálhatta bátorságától függően a neki tetsző hintát, hajót, csúszdát. Sajnos az
idő délelőtt nem nagyon kedvezett nekünk, a Práterben már gyönyörű időben
szórakozhattunk.Habár a diákok számára az idegennyelvi környezet valóban
„idegen” volt, de itt-ott sikeresen oldották meg németül az adódó helyzeteket.
A gyerekek olyan jól érezték magukat,
hogy elmondásuk alapján akár újra indulhatnánk egy ilyen kirándulásra Bécsbe. Köszönet Szűcs Imre bácsinak, aki
elkísért minket.
Gáspár Edit
nyelvtanár

Budapesten jártunk
a BASF laborban

Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

Áprilisban a nyílt napok keretében lehetőségük volt az érdeklődő szülőknek,
hogy betekinthessenek a tanítási órákba, megnézhessék gyerekeiket tanulás
közben. Sokan éltek a lehetőséggel,
az alsó tagozaton mindig megtelnek az
osztálytermek. A tanítók hagyományos
és újszerű módszerekkel, dramatizálással, énekkel, tánccal tarkított, általában
gyakorlóórákat tartanak humán- és reál-

zsolt el, majd marcipángolyókat belemártva meg is kóstolhattuk. Innen haladtunk tovább a Rákóczi terembe, ahol
gyönyörűen berendezett korabeli tárgyak, különféle csokis dobozok sokasága fogadott. Utána elkészíthettük saját
ajándékunkat, egy süteményformába
csorgatott csokit, amit fűszerekkel, színes cukorkákkal díszíthettünk. Ezt követően egy videofilmet tekinthettünk meg
a csokoládé készítéséről, közben pedig
forró csokival, kókuszgolyóval, ét- és
tejcsokival, zselés csokival kínáltak minket. A Mozart utcán áthaladva jutottunk
a korabeli, századfordulós üvegeket felsorakoztató Rákóczi pincébe, ahol különleges csilis csipszet kóstolhattunk.
Végül a Stühmer Mintabolt csodálatos
választékából vásárolhattunk ajándékot. A Csokoládé Múzeum Facebook oldalán megtekinthetik az általuk készített
képeket. A kirándulás végén még megtekintettük a Hősök terét, s az Állatkert
előtti parkban még eltöltöttünk egy kis
időt a gyerekek kedvére.
A Csokoládé Múzeum, ahogy én hívom, a kis „mézeskalács ház” megédesítette napunkat. Ha arra járnak, ne
hagyják ki ezt a programot, nem fognak
csalódni.

Húsvét alkalmából különleges kirándulást tett iskolánkból egy busznyi alsós,
felsős tanuló és néhány érdeklődő szülő Budapestre a Csokoládé Múzeumba.
Már hetekkel ezelőtt készültünk gondolatban. A múzeumba belépve megcsapott bennünket a csokoládé édes, kellemes illata, ahol egy csokiszökőkúton
csorgó folyékony csoki látványa vará-

Április 26-án, szombaton a hetedik
osztályosokkal Bécsben jártunk. A
tananyagban egyébként éppen Bécs
volt a téma április elejétől a németes
csoportban, így már előre készültünk
az órákon bemutatókkal a város nevezetességeiről.
A Rail Jettel indultunk Tatabányáról.
Már ezzel a nemzetközi járattal való
utazás is újdonság volt mindenkinek,
a vonat kényelmes és rendkívül gyors

2014. május 6-án reggel együtt utazott
az 5. és 6. osztály vonattal majd az új
4-es metróval a Közlekedési Múzeumba. Itt érdekes közlekedési járműveket
is kipróbálhattunk. Ezután átsétáltunk az
Állatkertbe, ahol a BASF-labor kiséletező programjában vettünk részt. Ez egy
ingyenes laborórát foglalt magába, ahol
megismerkedtünk a víz tulajdonságaival,
a sűrűség fogalmával. Az élő anyagok
közül a fehérje tulajdonságait vizsgáltuk. 14 órától az állatkert lakóival ismerkedtünk, megtekintettük a fóka-showt.
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Ezután a régi Vidámpark játékai közül a
hullámvasúton és a körhintán szórakoztunk. Kissé fáradtan, de sok élménnyel
jöttünk haza. Köszönjük tanárainknak a
szervezést és ezt a szép napot!
5. osztályos tanulók

dott. Iskolánkból Torma Arnold és Sipos
Dániel 2. osztályos, Egervári Hanna és
Skrován Lilla 4., Vida Stella 5., Jenei Lilla
7. és Anderla Angelika 8. osztályos tanuló mondott verset. Az énekverseny duó
kategóriájában Széplábi Rebeka és Tóth
Fanni 3. osztályos tanulók vettek részt.
A háromtagú zsűrinek, melynek elnöke
Ruzsenka Egyedová-Baráneková az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke
volt, nehéz dolga lehetett, mert egy nagyon színvonalas versenyen vehettünk
részt, ahol a diákok kivétel nélkül jól
érthetően, megfelelő hangsúlyozással
mondták el verseiket, és gyönyörűen
énekeltek. A rendezvény szünetében
a vendégek megtekintették a Tájházat,

Országos
szlovák versmondó
és daléneklési verseny

Április 13-án részt vettünk tatán a Vollé2020
versenysorozat újabb állomásán. Egy mini
és egy szupermini csapattal indultunk, és
a népes mezőnyből az előkelő második
helyezést értük el mindkét korcsoportban.

A rendezvény 10 órakor kezdődött 30
tanuló részvételével. Vendégek érkeztek Tardosról, Jásdról, Sárisápról és
természetesen iskolánkat is képviselték tanulóink. A verseny versmondással
kezdődött, majd dalénekléssel folytatómajd visszatérve az iskolába az eredményhirdetés következett. Iskolánkat Torma
Arnold 2. osztályos és Vida
Stella 5. osztályos tanuló
képviselheti majd az országos döntőben, amelyre június 6-án, Budapesten kerül
sor. Gratulálunk nekik!
Krajczárné Száraz Erzsébet
és Kutenics Szilvia
pedagógusok

A sikereket elért csapat tagjai:

Mini csapat: Borbély Lilla, Szabó Bianka, Udvardi Vanessza, Orbán Daniella és
Megas Larissza. Szupermini csapat: Vida
Stella, Kajfis Kira, Szlávik Nikoletta.

Gratulálunk a szép sikerhez!

Május 18-án ismét Tatán rendeztek egy
utánpótlás tornát, ahol mini és gyerek kategóriában versenyezhettünk. 2 mini csapattal és egy gyerek csapattal neveztünk,
összesen 15 csapat nevezett. Jó hangulatú,
izgalmas mérkőzéseket játszottunk. Igazi
siker született, hiszen mindkét kategóriában
sikerült az aranyérmet megszereznünk. Igazán jó játékkal, megérdemelten állhattunk
a dobogó legfelső fokára. A második mini
csapatunk (ők sokkal fiatalabbak voltak,
mint a többi csapat) a 9. helyen végzett.

2014. május 10-én iskolánk adott otthont az országos vers és daléneklési verseny regionális válogatójának.
A felkérést az Országos Szlovák Önkormányzattól kaptuk.
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Szép sikereket értünk el a tavaszi röplabda versenyeken!

Gyerek csapat tagjai: Schlepp Lili,
Csizmadia Lili, Polgár Vanessza, László
Zsófia, Borbély Lilla, Udvardi Vanessza,
Megas Larissza. Mini 1 csapat tagjai:
Borbély Lilla, Orbán Daniella, Udvardi Vanessza, Megas Larissza. Mini 2 csapat
tagjai: Vida Stella, Kajfis Kira, Szlávik Niki,
Hevesi Réka. Három játékos kiemelkedő
teljesítményéért külön díjban részesült:
Borbély Lilla, Vida Stella, Hevesi Réka.
* * *

Gratulálok minden kis sportolómnak!
Mátyási Piroska edző

Tájfutás
Április 11-én rendezték a tájfutó diákolimpia megyei döntőjét a tatai Fényes Fürdőn. Kerékpárral utaztunk, jó bemelegítés volt a futás előtt. Eredmények: Gillich Luca 1. helyezés, Besenyei Gábor 4. helyezés. Ők jogot szereztek az országos diákolimpiai részvételre.
Göndics Dávid 6. hely, Jenei Bernát 10. hely. Gratulálok minden résztvevőnek!
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A Közösségi Ház hírei
Május elejére a finisébe érkezett a
nagyterem és a színpad felújítása.
Mint arról korábban beszámoltunk, a
LEADER források 2007-2013 közötti
utolsó pályázati fordulójában Vértesszőlős mindhárom projektje támogatásban részesült.

került a színpad és az öltöző fűtésrendszere, új ajtók kerültek a hátsó helyiségekre. A színpad, nagyterem és az előtér
festésével és mázolásával várhatóan május közepére befejeződik a projekt.

A Közösségi Ház 1 800 000 forintos
pályázati támogatásából beszerzésre
került egy projektor. Megtörtént a nagyterem képfüggesztő rendszerének kivitelezése: ezzel modern, esztétikus, mindenféle kiállítói igényt kielégítő megoldással
gazdagodtunk. Megvalósulhatott a színpad teljes rekonstrukciója: feltöltésre került a lábazat, újak a párnafák, egy osb
réteg biztosítja a speciális stabilitást, teherbírást és természetesen új a hajópadló
is. Az első és a határoló függönyök cseréje folyamatban van.
A képviselő-testület a teljes megújulás
mellett szavazott, így önerőből felújításra

A színpadot az Aszúszemek Néptánccsoport műsora avatja, a nagyteremben pedig Juhász Máté Fotókiállítása
nyílik.

A projektzáró rendezvény
időpontja: 2014. május 30.

Az elmúlt években a Közösségi Ház teljes külső-belső megújuláson esett át.
Reméljük, hosszú évekig szolgálja majd
Vértesszőlős lakosságát!

Könyvtáros tábor!
2014. június 16-20. között Könyvtáros táborba várom azokat 9 és 14
év közötti gyerekeket, akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy:
• felfedezzék a Tatabányán a Megyei
Könyvtár Gyerekrészlegét,
• kalandozzanak és régészkedjenek a
vértesszőlősi múzeumban,
• céhmesterekké váljanak a tatai múzeumban,
• sárkányhajózzanak a tatai tavon,
• és az almásfüzitői Auzum táborban
rómaiként töltsenek egy napot!

Jelentkezés feltétele:
könyvtári tagság!
A tábor ára: 6000 Ft – amely
tartalmazza az ebéd, a programok
és az útiköltségek árát!

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat tulajdonát képező

Skoda Felicia Pick Up 1.3 típusú gépjárművet
eladásra meghirdeti.
A járműért ajánlott vételár megjelölését zárt borítékban a polgármesteri hivatalban lehet leadni 2014. július 11-én 12.00 óráig. A határidőn túl érkező
ajánlatok nem kerülnek elbírálásra. Az azonos összegű ajánlatok közül a korábbi időpontban érkezett ajánlat benyújtója szerzi meg a jogot a gépjármű
megvásárlására.

A jármű jellemzői:
Rendszáma: GZW-428. Gyártási éve: 1999. Saját tömege: 860 kg. Üzemanyaga:
benzin. Ülések száma: 2. Sebességváltó: mechanikus. Műszaki érvényessége:
2014. június 18.

K ÉSZÜLJÜNK

A NYÁRRA

EXTRA KAROTIN
KEZELÉSsel

a tartósan barna, hidratált,
vitaminokkal feltöltött bőrért és a

ROZI KEZELÉSsel,
mely érfalerősítő, nyugtató,
vitaminizáló hatása révén
elengedhetetlen a gyulladásra
hajlamos, tágult hajszáleres
(rozáceás) bőrtípus esetén.

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

• 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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Sport hírek
ASZTALITENISZ
Lassan a végéhez érnek a küzdelmek
a megyei és NB III-as csapatbajnokságokban.
Településünk négy csapatot indított az
idén. A megyei II. osztályban két csapatunk volt érdekelt. Az egyik csapat csak
ifjúsági korú játékosokból állt és remekül
helyt állva a felnőttek között az előkelő
hatodik helyen zárt, több meglepetés
eredményt produkálva. A másik csapatunk, néhány meccsen a szerencsével is
hadilábon állva a tízedik helyen végzett.
A megye I. osztályában szereplő gárda az ötödik helyen végzett az igen erős
mezőnyben. Becsúszott egy két nem
várt pontvesztés az ősszel, de például a
toronymagas esélyes tatai gárda csak
tőlünk kapott ki az egész szezon során.
Az NB III-ban szereplő csapat egy fordulóval a vége előtt már biztos máso-

dik. Nagyon jó tavaszt produkáltak, le a
kalappal a teljesítményük előtt. Mindent
összevetve a Vértesszőlős SE a megye
egyik legnagyobb asztalitenisz szakosztályává nőtte ki magát komoly utánpótlás nevelés folyik, a fiatalok rendszeresen járnak korosztályos ill. ranglista
versenyekre, a veterán és a női versenyekről is szinte mindig éremmel jönnek
haza játékosaink. Az igazolt játékosok
mellett amatőrök is látogatják edzéseinket. Mindez nem jöhetett volna létre, ha
nincs mögöttünk a vértesszőlősi önkormányzat, aki anyagiakkal és díjmentes
terem használattal segítette munkánkat, ha nincs egy olyan lelkes edző mint
Bánfalvi Péter, aki neveli a jövő reménységeit, ha nincs egy olyan céltudatos
szakosztályvezető mint Kovács Csaba
és ha nincsenek azok a szponzorok akik
támogatják a szakosztályt.
Köszönet érte!

Sikeresen zajlott le a 16. Országos Samu kupa, shotokan karate verseny
Április 26-án a Vértesszőlősi Sportcsarnokban került
megrendezésre
– nagy érdeklődés mellett – a 16. Országos Samu kupa, shotokan karate
verseny, ahol több mint 150 versenyző
nevezett, közel 200 versenyszámban.
A versenyt Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester nyitotta meg, majd a mazsorettek adtak rövid műsort.

Egyéni versenyszámban
elért helyezések:

Az MLSZ 70 százalékos támogatásával
épült meg egy 20×40 méteres műfüves labdarúgópálya, Vértesszőlősön.
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Forrás: www.mlsz.hu

A résztvevők a minden szempontból
szabályos és biztonságos verseny tatamikon küzdöttek meg, melynek beszerzéséhez az Önkormányzat is hozzájárult.

Műfüves pályát
avattak Vértesszőlősön

Az avatást mazsorett bemutató előzte meg, majd a helyi egyesület U14-es
csapata játszott mérkőzést az újonnan
átadott pályán. A megnyitón jelen volt
Kishonti Ervin szakosztályvezető, Dr.
Nagy Sándor polgármester, Dunai Antal
olimpiai bajnok labdarúgó és Khéner
László MLSZ megyei igazgató.
Dunai Antal avató beszédében elmondta: az ő idejében még libalegelőn
és az utcán futballoztak, nem voltak ilyen
nagyszerű körülmények. A lényeg, hogy
focizzanak a gyerekek, szeressék meg a

arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség egyre jobb körülményeket biztosít
a kluboknak, de a szakmai munka minőségének javításához elengedhetetlen
az egyesületek közreműködése. Komárom megyében eddig 13 projekt valósult
meg, és további műfüves pályák épülnek meg a közeljövőben – tette hozzá
az igazgató.

Old Boys: Katona László 3. hely kumite.
Tatár Tibor 2. hely kumite. Kuburczik István 3. hely kata. Karate Lady: Vasadi

sportágat, és az sem baj, ha kinő közülük egy Dzsudzsák Balázs, Cristiano Ronaldo vagy egy Lionel Messi.
Khéner László az MLSZ megyei igazgatója elmondta: ez a pálya is bizonyíték

Flóra kata 2. hely, kumite 1. hely. Szabó
Alíz kumite 1. hely. Felnőtt férfi: Boda
Richárd kumite 1. hely. Hagemann Márk
kata 1. hely, kumite 2. hely. Stern Roland
kata 3. hely, kumite 3. hely. Felnőtt női:
Vasadi Flóra kata 3. hely, kumite 2. hely.
17 éves fiú: Oláh Sándor kumite 2. hely
14-15 éves fiú: Jenei Ferenc kumite
2. hely 14-15 éves lány: Tóbiás Angéla
kumite 2. hely. Halmai Mónika kumite
1. hely. 13-14 éves fiú: Szűcs Krisztofer
kumite 3. hely. 12 éves fiú: Katona Bence kumite 3. hely. Mozsár Márk kumite 3.
hely. 10 éves fiú: László Bence kumite
3. hely 10-11 éves lány: Bácsi Vanessa
kumite 3. hely. 13 éves lány: Jenei Lilla
kata 2. hely.
Csapat versenyben a házigazdák – a
VSE Karate szakosztálya – 3. helyezést ért el.

Gratulálunk! További sikeres versenyzést kívánunk!
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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

TÉVÉZZ TÖBB KÉPERNYŐN
TELEKOM TV-ELŐFIZETŐKÉNT

KÜLÖN DÍJ
FIZETÉSE
NÉLKÜL

TÉVÉZZ OTTHON, VAGY HA MENNED KELL, VIDD A MECCSET IS!
Telekom TV-előfizetőként nézd a TV-műsorokat mostantól nemcsak TV-készülékeden,
hanem a TV GO-val külön díj fizetése nélkül notebookon, táblagépen és okostelefonon is!
További részletekért kérdezd értékesítőnket!

A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges.
A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik. A kép illusztráció. További részletek: 1412, üzleteink, telekom.hu

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

