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Halottak napja

Egyetlen kérdés, rengeteg válasz
Talán az Andersen-díjas Michael Ende, a „A Végtelen Történet” írója mutatott rá a
legjobban az ember és a halál kapcsolatára. A huszadik század egyik legkedveltebb és legsikeresebb német szerzőinek egyike szerint ugyanis „ha az emberek
tudnák, mi a halál, nem félnének tőle”, és ebben valószínűleg igaza is van. Talán.
Az emberiség eljutott odáig, hogy szinte már mindent tud, amit tudni szeretett volna,
sőt, olykor néha már kicsivel többet is. Már nem is győzünk sokszor válogatni az információk közül, mert ha nagyon utánajárunk, azokra a kérdésekre, amelyek általában
mindenkit foglalkoztattak, megtaláljuk valahol a pontos (vagy legalábbis most annak
tartott) választ.
Mert bár már uralni tudjuk a természeti erőket, génszinten szabályozni tudjuk a születést, tudunk repülni, ismerjük a Naprendszert, jártunk a Holdon… De egy kérdésre nem
kaptunk kézzel fogható, biztos választ. Arra a kérdésre, amely egyidős az emberiséggel:
az elmúlásról nem tudunk semmit. Mármint semmi olyat, amiben biztosak lehetnénk.
Igaza van Endének? Nem félnénk a haláltól, ha pontosan tudnánk, mi az és mi vár
ránk? Valószínűleg. Nem véletlen, hogy minden kultúrában kiemelkedő szerepe van
a halottakról való gondoskodásnak, minden vallás és népi hiedelem valamilyen magyarázatot ad a halálra, mesél az elmúlás utáni életről vagy éppen az újjászületésről.
Vannak, akik siratják elhunytakat, vannak, akik jajveszékelnek, és vannak olyanok is,
akik énekelnek és táncolnak – de szinte sehol sem „csak” véget ér az élet. Már Rómában is hitték, hogy a holtak lelkei egy hétre visszatérnek, a katolikus egyház is megemlékezik minden megholtról (nem csak „szervezetten” november 2-án, hanem minden
szentmisén!), a kelták is emlékeztek halottaikra, az oroszok is visszavárják őket…
A keresztény kultúrkörben Halottak napján látogatunk a temetőbe és gyújtunk gyertyát – és mindenki hite, világlátása alapján gondol arra, hogy mi is történt szeretteinkkel, és idővel mi fog velünk is, hol vannak most és hol leszünk mi... Mert a válaszok
száma szinte végtelen – és talán nem is baj, hogy ennél kézzelfoghatóbbat nem tudunk
a legnagyobb kérdésről.
dr. Pataki Gábor

A kettős jubileumot Vértesszőlősön is megünnepeltük

Idén már 25 éves a barátság Vértesszőlős
és a németországi Muhr am See között
A hétvégén Vértesszőlős fogadta német testvértelepülése, Muhr am See
delegációját. A két település között a
baráti kapcsolat 25 éve kezdődött, melyet 10 éve a testvér települési oklevél
aláírása tett hivatalossá.
Vértesszőlős és a Nürnbergtől nem mes�sze, délre fekvő Muhr am See között a
kapcsolat még a rendszerváltás előtt,
1988-ban kezdődött a két település futballcsapatainak találkozójával. A sport
kapcsolat után hamarosan a rendszerváltással a két település vezetői is találkoztak
és az akkor kialakult barátság a két település lakói, sportolói és vezetői között a
mai időkig egyre mélyül.
Az idei kettős jubileum ünneplése
augusztus közepén Muhr am See-ben
kezdődött, amikor a német testvértelepülés három napig vendégül látta az
autóbusznyi szőlősi delegációt. Mint
mindig, a magyar küldöttség szívélyes
fogadtatásban részesült és a vendéglá-

tók tartalmas és érdekes programot állítottak össze a vendégek számára a szép
nyári hétvégén a csodálatos Altmühl-tó
vidékén.
A szőlősi vendégek élményekkel tele
érkeztek haza és elhatározták, hogy a
kettős jubileum magyarországi ünneplésén hasonlóan kitesznek magukért, mint
a német vendéglátóik.
A német testvér települési delegáció
kihasználva a német újraegyesítés ünnepe miatti hosszú hétvégét, október 3-án,
csütörtökön hajnalban indult útnak egy
autóbusszal, mely az éjjel sütött friss bajor zsemléket, a helyi fehér kolbászt és
több hordó helyi sört is szállított meglepetésként a szőlősi vendéglátók számára.
A vendégek fogadása Vértesszőlősön
csütörtök este a Közösségi Házban történt. Cigányzene, magyaros ételek és helyi borok alapozták meg az ünnepi hangulatot. A delegáció pénteken Budapesten
kirándult, többek között megtekintette a
Parlamentet, a budai várat és a Halász-

A képen Roland Fitzner Muhr am See polgármestere mellett jobbra a település első polgármestere (1990-től)
Krenner Antalné és mellette Vida István áll aki 1994-2006-ig volt polgármester Dr.Nagy Sándor előtt.
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bástyát, valamint egy dunai hajón fogyasztotta el az ebédet. A pénteki vacsora szőlősi vendéglátók részvételével egy
hangulatos tardosi vendéglőben történt.
Az ünnepi programok csúcspontja
szombaton este a küldöttség zirci és
móri kirándulása után a kettős jubileumnak emléket állító bronz tábla felavatása volt a polgármesteri hivatal
udvarán, melyet a testvértelepülés polgármestere, Roland Fitzner egy holland
mesterrel öntetett.
Polgármester úr ünnepi köszöntőjében meghatottan idézte fel az elmúlt 25
évet, mely egyben az ő polgármesteri
működésével is egybeesett. Kiemelte
azt a hatalmas változást, ami Magyarországon a rendszerváltozás óta végbement és azt a lendületes fejlődést is,
melyen Vértesszőlős halad, ahogy a
település egyre szépül. Elérzékenyülve jelentette ki, hogy polgármesterként
ez az utolsó hivatalos látogatása, hiszen a jövő tavaszi választásokon már
nem indul, 26 évi polgármesteri szolgálat és az ezt megelőző több évtizedes képviselői munka után nyugdíjba
vonul. Elérzékenyülten köszönte meg a
szőlősiek kedvességét, közvetlenségét

és vendégszeretetét, mely számukra a
kezdetektől nagy hatással van, és kérte,
hogy Magyarország ezt a nyitottságot és
vendégszeretetet vigye a közös, immár
határok nélküli Európa értékei közé.
Dr. Nagy Sándor polgármester német és
magyar nyelven köszöntötte a vendégeket. Név szerint köszönte meg mindazok
közreműködését, akik az elmúlt 25 évben
a legtöbbet tettek a két település közötti
kapcsolatok ápolásáért, elmélyítéséért.
Az emléktábla avatását megelőzően a
kettős jubileum alkalmából a két polgármester emléklapot írt alá és kifejezték
reményüket, hogy a kapcsolat az őket
követő településvezetők és a fiatalabb
generációk közreműködésével továbbra is fejlődni fog. A 25 éves barátság és
10 éves testvérkapcsolat a határok nélküli, szabad Európában a nemzetek közötti
barátság, egymás kultúrájának megismerése iránti igény szép példája.
Roland Fitzner polgármester Úr nem
jött üres kézzel, a testvértelepülésen lakó
édesanyák kérték, hogy hozzon ajándékokat a szőlősi óvoda számára, melyeket szinte karácsonyi hangulatban adott
át a megjelent gyermekeknek, akik nagy
örömmel vették át társaik nevében is az
ajándékokat.
Vasárnap reggel a német delegáció
meleg szívvel és a friss élmények hatása
alatt, meghatott búcsúzkodás után indult
haza a több mint 700 km-es útra.
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Község
Önkormányzata
közel 128
millió forint uniós
támogatást nyert az Új SzéchenyiTerv
2013.
október
FELÚJÍTJÁK
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2014. évi fordulójához.

FELÚJÍTJÁK
CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETŐ RENDSZERT
VÉRTESSZŐLŐSÖN
keretében a A
Helyi
és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója című felhívásra

A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat)
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik
a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat beadásához pályázói regisztráció szükséges a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa
rendszer). Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Az itt kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt
kell az önkormányzathoz benyújtani.
A részletes pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatalban (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. - telefon: 379-091/105. mellék (Mukné) vagy: 06/30/5793780) ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.
Várjuk az érdeklődőket!
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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FELÚJÍTJÁK A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERT VÉRTESSZŐLŐSÖN
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csökkenni
fognak

célja az egyéni és a közösségi értékek, a kultúrtörténeti és természeti látnivalók megóvása a vízkároktól.
Vértesszőlős Község Önkormányzata közel 128 millió forint uniós támogatást nyert az Új SzéchenyiTerv
keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című felhívásra
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A kivitelezési munkálatok a Tanács és a Sport utcákban előre láthatóan november első napjaiban megkezdődnek. Kérjük az érintett lakosokat, hogy a kivitelező
munkáját segítsék és egyúttal a várható kellemetlenségekért türelmüket
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
kérjük. A Sólyom, Rákóczi, Erdősor utcák tél végén, kora tavasszal fognak sorra
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
kerülni.
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
5

Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülései, napirendjei, döntései
2013. szeptember 26.
A képviselő-testület
1. …csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014.
évi pályázati fordulójához, és kiírta a pályázatot, amely az önkormányzat honlapján is
megtekinthető: www.vertesszolos.hu. Benyújtási határidő: november 15.
2. …elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását (a hulladékgazdálkodási tevékenység beemelése).
3. …nem támogatta a „Szakóca” szobor elkészítéséhez a megemelt összegű (2 000 000 Ft)
pályázati önerőt.

2013. október 10.
A képviselő-testület
1. …az alábbi közbeszerzési eljárások kivitelezői ajánlatait értékelte:
a) Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön (temető sétány, kerítés,
kapuk, kápolna környezete felújítása)”– EMVA pályázat.

2013. október 17.
A képviselő-testület
1. …támogatja és elfogadja az Országos Területrendezési Terv, és ennek kapcsán a megyei
területrendezési szabályok módosítását (az 1.sz. főút elkerülő szakaszának törlése).
2. …eredményt hirdetett a „Sétány, park és környezete, temető parkoló”, valamint „A vérteszszőlősi temető fejlesztése” című beruházások közbeszerzési eljárásának lezárásaként a
kivitelező kiválasztásáról: a tatai székhelyű Vértes-Út Kft.
3. …döntött az önkormányzati intézmények vagyonbiztosítására vonatkozó biztosítási szerződés felbontásáról és kezdeményezte az új biztosító kiválasztását.
4. …döntött a téli hóeltakarítási munkálatokhoz is szükséges munkagép (traktor) és tartozékainak beszerzéséről.
5. …döntött 1 db mikrobusz – pályázat keretében (100%-os nettó támogatás) – történő
beszerzéséről.

1956-os megemlékezés
Október 23-án 10 órai kezdettel tartotta ünnepi megemlékezését Vértesszőlős
Község Önkormányzata, 1956-os forradalom 57. évfordulója alkalmából.

b) Vértesszőlős megjelenítését javító infrastruktúra-fejlesztések” (061/1. hrsz-ú területen
sétány és környezetének rendezése, valamint a Múzeum és Ady Endre utcákban parkoló
építése) EMVA pályázat.
2. …döntött hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására irányuló, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül közös közbeszerzési eljárás megindításáról.
3. …döntött az Egyesített Szociális Intézmények térítési díjairól.
4. …döntött a vértesszőlősi 061/1., 075/7., 086/2. 086/5. 0129/3., 0133/1., 0154. hrsz-ú
állami tulajdonú ingatlanok – részben, vagy teljes egészében történő – térítésmentes átvételéről (múzeumi terület, vasúti megállóhely és dűlő út az Által-ér és az autópálya között.
5. …döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményi konyhájának átszervezéséről.
6. …döntött a szociális étkezés beszállítói feladat átadásáról az ESZI számára.
7. …elfogadta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának Üzemeltetési koncepcióját.
8. …elvégezte a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatát és elfogadta annak módosítását.
9. …delegálta Dr. Bogár István képviselőt a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján
megalakuló helyi általános iskolai intézményi tanácsba.
10. …döntött a „Magyarországi Falumegújítási díj 2013.” című pályázat benyújtásáról.
11. …döntött az Agora Nonprofit Kft. által benyújtandó pályázat keretein belül a pályázott
produkciók helyi befogadásáról.
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Az ünnepség hagyományosan az általános iskola nyolcadikos diákjainak emlékműsorával kezdődött, majd Dr. Nagy Sándor polgármester ünnepi beszéde után, a Képviselő-testület megkoszorúzta az 56-os emlékművet, egy-egy mécsest helyeztek el
és egy perces főhajtással adóztak a hősök emlékének.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Szüreti felvonulás és bál községünkben
Ebben az évben is napsütéses időben
vártuk a felvonulásra gyülekezőket a
Tájháznál szeptember utolsó szombatján.
A tatai Pötörke Néptáncegyüttes fiataljai
a szőlőhegyről érkezve hozták magukkal
a régi szüreti mulatságok elengedhetetlen kellékét, a szőlőfürtökkel díszített
koszorút. A Tájház előtt szép táncaikban
gyönyörködhettünk, majd indulhatott a
menet. Horváth Sándor kisbírói szerepben hívta a résztvevőket, akik népviseletet öltöttek magukra a jeles nap tiszteletére. Ferenczi Sándor és felesége, mint
bíró és bíróné vonultak a menet elején.
A Hegyközösségi Egyesület hordóból
kínálta az erre az alkalomra készíttetett
poharakból a hegy finom levével a sokadalmat. A felvonulás egyik érdekessége
volt a szekér vontatta, kocsikeréken for-

gó bábupár, melyet a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai készítettek.
A fél falut bejárva a menet utolsó megállója a Jenei Kávéház volt, ahol idén is
rengeteg süteménnyel várták a résztvevőket. Köszönjük Editkének a bőséges
megvendégelést! A sportcsarnokhoz
érve még vidáman táncolt a jókedvű

tömeg a zenekarok muzsikájára. Este
ugyanitt rendeztük meg a bált, melynek
nyitányaként Dr. Nagy Sándor polgármester és Biczó Sándor, a Hegyközösségi Egyesület elnöke koccintott új borral poharukban, valamint köszöntötték a
szlovákiai Udvard, testvértelepülésünk
delegációját. A Schütz Kapelle gondoskodott a hajnalig tartó jókedvről.
Köszönet segítőinknek, támogatóinknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Hegyközösségi Egyesület, Jenei Kávéház, Közösségi Ház, Nábob Kft,
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Pátria
Faluközösségi Egyesület, Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Vértesszőlős
Önkormányzata, Vértesszőlősi Általános Iskola, VSE Mazsorett Csoport
– valamint köszönet mindenkinek, aki
részt vett a felvonuláson!
Szabó Mária
képviselő
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Kavicsösvény túra – 2013

Mihály nap az iskolában

Rekordnak számító 120 fő gyülekezett az iskola előtt a szombat reggeli ragyogó
napsütésben, hogy teljesítsék a Kavicsösvény túrát.
A túra 2010-óta, Vértes László
Kavics Ösvény c. könyvének
reprint kiadásához kapcsolódva, az önkormányzat szervezésében hagyományosan
minden évben nagy sikerrel
kerül megrendezésre, melynek résztvevői a szőlősi iskola
diákjai, pedagógusai, intézmények dolgozói, szülők.
A túravezetők Skrován József és Szabó Mária voltak, a
látnivalókról Kisné Cseh Julianna és A. Pál Gabriella a
tatabányai múzeum helytörténészei és régészei meséltek
a helyszínen, így a résztvevők
sok hasznos ismerettel lettek
gazdagabbak.
Az útvonal a Turul emlékműtől a Szelim barlang, a Ranzinger Vince Kilátó és a siklóernyősök, sárkányrepülősök
által kedvelt tisztás érintésével, a vértesszőlősi Múzeum melletti Vértes László Parkig
vezetett, ahol a fáradt csapat szalonnasütéssel zárta a különlegesen szép és tartalmas napot.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Iskolánkban már hagyománnyá vált
a Mihály napi erő és bátorság próba,
melyet idén is megrendeztünk az alsósoknak szeptember 27-én, péntek
délután. „Tedd azt, amit szeretnél,
hogy veled is tegyenek!” – ez volt a
nap mottója.
Azért, hogy a gyerekek az ünnep tartalmát igazán átérezzék, megértsék, a próba a templomban kezdődött. A hittan
tanárnő, Herczegné Kutasi Ilona segítségével megismerkedtünk Szent Mihály
történetével, ezután a gyerekek egy szituációs játékban mutathatták meg hogyan
segítenének, ha valaki bajba kerülne.
A próba a faluháznál folytatódott, ahol terményeket „takarítottak be” – utalva ezzel

a nap évszakzáró jellegére. Ezután változatos feladatokkal tarkított utat tettek meg
a Vértes László parkig, ahol az utolsó állomáson összefoglalták mit tudnak az ünnepről. Ugyanitt Mihály napi bőségasztal
várta a gyerekeket csupa finomsággal;
a szülők házi süteményekkel segítették
a próba sikeres zárását. Délután négy
órakor került sor a Faluháznál a vásárra,
melyen az óvodával együtt részt vettünk.
Az alsós osztályok, de néhány felsős
is együtt árulta portékáit ezen a csodás
napsütötte délutánon. Vidám és eredményes nap volt, a próbát mindenki kiállta,
az összetartás, az együtt cselekvés öröme járta át a szívünket.
Zöld Andrásné tanító

Papírgyűjtés
2013. október 8-án szerveztük meg a hagyományos őszi papírgyűjtést.
Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy mennyiség gyűlt össze, 3700 kg, értéke
a Diákönkormányzat vagyonát gyarapította, s amelyet természetesen mindig
a gyerekek jutalmazására, a rendezvényeinek támogatására fordít az iskola.
Köszönjük mindazoknak, akik elhozták az otthon felhalmozódott papírhulladékot, valamint köszönjük a következő tanulóknak is, hogy segítettek ezen a
délutánon felpakolni a kocsira: Szabó Bianka, Besenyei Gábor, Gyurász Martin, Mozsár Márk, Jenei Bernát, Szabó Tamás, Jenei Ferenc, Scsibrán Péter.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics Szilvia
pedagógusok
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Idősek napja
Október 18-án, pénteken vártuk községünk hetven évnél idősebb lakóit a
Közösségi Házba az idősek napja alkalmából.
Elsőként Dr. Nagy Sándor polgármester
meleg szavakkal köszöntötte a település
szép korú lakóit, majd három 50. házassági évfordulóját ünneplő házaspárnak
gratulált az önkormányzat nevében.
Az ünnepeltek: Busch József és Sallai
Klára, Jenei József és Mucha Erzsébet,
Szádeczki Mihály és Forisek Katalin.
Három 90 esztendős lakó is szép virágcsokrot, illetve egy üveg bort vehetett
át a polgármestertől, ők: Nagy Józsefné,
Galgán Lajosné és Jenei György.
Falunk legidősebb polgárai továbbra
is Ocskay Rudolfné Anna néni, aki most
102 esztendős és részt vett az ünnepségen, valamint Raáb József aki 92 éves.
Józsi bácsi egészségi állapota miatt
az utóbbi időben, otthonában fogadta az őt köszöntőket. Ez úton kívánunk
mindannyiuknak további jó egészséget!

A polgármester köszöntő szavai
után a Vértesszőlősi Általános Iskola
Ogyevacska néptánccsoportja lépett
a színpadra. Tóth Fanni 3. osztályos ta-

nuló szlovák dalokat énekelt, majd a
kis táncosok magyar gyermekjátékokkal és szlovák táncokkal csaltak mosolyt a vendégek arcára. Ezután a tatabányai Thalia Művészeti Iskola négy
szalontáncosa, Szádeczky Boglárka,
Farkas Márk, Anderla Vivien, Szabó Balázs mutatott be vérpezsdítő dallamokra táncokat, nagy eleganciával és kecses bájjal. A közönség lelkes tapssal
12

jutalmazta a fellépőket, csakúgy, mint
a dunaszentmiklósi Die Lausbuben, a
fiatalokból álló sramlizenekar műsorát.
A vacsora után sokan perdültek táncra
a hangulatos zenére. önkormányzatunk
ezzel a programmal kívánt boldog életet,
jó egészséget a vértesszőlősi szép kort
megélt jelenlévőknek!
Szabó Mária
képviselő
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub – Idősek Napja
2013. október 27-én, vasárnap délután
ismét Idősek Napja apropóján telt meg
a Közösségi Ház. Busch Józsefné,
Kári néni csapata már pénteken megkezdte a készülődést, így a bál kezdetére minden készen állt: terített asztal,
ünnepi műsor és garantált jó hangulat
várta a klubtagokat.
Ahogy Dr. Nagy Sándor polgármester
úr ünnepi köszöntőjében kiemelte: az,
hogy a 130 fős vendégsereg csordultig
megtöltötte a házat, egyértelműen jelzi,
hogy e közösség aktív, folyamatosan
növekszik, s programjaival színesíti a
falu életét.
A fiatalok nevében két iskolás – Jenei
Lilla és Gebauer Adél – érkezett verssel,
énekkel. Köszönjük nekik, tanáraiknak
és az őket elkísérő szülőknek, hogy felkészülésükkel bizonyították, fontosnak
tartják ezt az eseményt.
Miután Busch Klári néni üdvözölte a
vendégeket, köszöntötte a képviselőtestület tagjait és összefoglalta a nyár eseményeit, örömmel számolt be az őszi

események pozitívumairól. A nyugdíjas
klub ugyanis igen aktívan vett részt mind
az udvardi, mind a Muhar am See-i vendégek fogadásában. Az udvardiakat váró
állófogadásra a süteményeket hozta ajándékba, a német vendégek fogadásakor
pedig a vacsora elkészítését vállalta magára. A továbbiakban Klári néni a veze-

tőség nevében köszöntötte a legidősebb tagokat, majd beszámolt
Ocskai Erzsi néni kezdeményezéséről, a jótékonysági kötőprogramról, melynek keretében mellényeket, pulóvereket készítettek, amiket
majd a Baromállás-dűlőben élő rászoruló gyerekek és vértesszőlősi
óvodások kapnak.
A Közösségi Ház nevében
Kutenics Kinga köszöntötte a
Busch házaspárt 50. házassági
évfordulójuk alkalmából – ezúton
is gratulálunk! Ocskai Erzsi néni
kapta legaktívabb klubtagnak járó,
Bajczik Éva néniék pedig a legtöbb unokát nevelő nagyszülőnek járó
koccintani valót – köszönjük munkájukat!
A Bowling Club ízletes vacsorája után
kezdetét vette a tánc. Csanálosi Laci zenekara ismerős dallamokkal szórakoztatta a vendégeket. Szeretnénk köszönetet

mondani mindazoknak, akik a szervezés
és lebonyolítás során segítséget nyújtottak, lehetővé téve, hogy ez az este igazán
tartalmasan teljen. A jelszó továbbra is
ugyanaz: Jövőre, veletek, ugyanitt!
Kutenics Kinga

Mi is belekötöttünk!

„Kössük össze a várost! Kössük össze a térséget!„
Ezzel a mottóval indult a Vértes Agorája által
meghirdetett kötőverseny. A játék a megnyitó
napján kezdődött és a nagyvárosi szilveszteri partin ér véget. A vértesszőlősi Segítő
Szolgálat Idősek Klubjának jótékonysági
kötő szakköre és az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub tagjai közösen, karöltve neveztek be a
játékba. Összesen 18,20 méter sálat kötöttek az ügyes kezű, szorgos asszonyok. Mivel a megkötött sálakat az Időskorúak Gondozásáért Alapítvány nevében ajánlották fel a hölgyek, így október 12-én
az alapítvány 20 éves jubileumi rendezvényén ünnepélyes keretek között
személyesen adhatták át munkájukat. Köszönjük az összes résztvevőnek
a sok időt és energiát, amit erre a jó célra szántak. Ezzel a tettükkel ismét
megmutatták, hogy az összefogás igen is működik. További jó egészséget
és sok sikert kívánunk Nekik.
Idősek Klubja dolgozói
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Közösségi Ház hírei
Mozgalmas, színes hónapot zárt a Közösségi Ház októberben.
A hónap elején Muhr am See küldöttségét láttuk vendégül, reméljük, a négynapos itt tartózkodás kellemes emlékei
közé tartozik majd az itt elköltött vacsora!
Október 10-én a csapadékvíz elvezetés
pályázati projekttel kapcsolatos tájékoztató, lakossági fórum várta Tanács
utcai lakosokat, 12-én Budapestre, az
Operettszínház parádés szereposztásban színre vitt Csókos asszony című
előadására szervezett színházlátogatást Hörömpöliné Ildikó. 17-én Handa
Ferencné kiállítását nyitottuk meg. Az
igazán igényes, személyes hangulatú
tárlat november 8-ig megtekinthető. 18án az Idősek Napja alkalmából a község
70 éven felüli lakosait látta vendégül az
önkormányzat. Köszönet az általános iskola kis szlovákosainak és felkészítő tanáraiknak a szívet melengető műsorért.
A vacsora előtt a Thália művészeti iskola ifjú versenytáncosai kápráztatták el a
kedves vendégeket – Szádeczky Bogiék

Új munkatárs a Községi Könyvtárban és a Közösségi Házban!
November 1-jétől a könyvtárosi és kulturális szervezői feladatokat Kutenics Kinga látja el. Kinga tősgyökeres szőlősi, aki
ideiglenes megbizatásának ideje alatt is
lelkesen végezte feladatát. Tervei között
szerepel a Vértes Agórája adta sokrétű
lehetőségek kiaknázása, új közösséget
építő foglalkozások, programok megvalósítása a Közösségi Házban és a Könyvtárban egyaránt.
Ehhez a munkához sok sikert kívánunk!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Könyvtári hírek

pillanatok alatt báli hangulatot varázsoltak az asztalok köré. Vacsora után a
dunaszentmiklósi zenekar szolgáltatta a
talpalávalót. Reméljük, szép estét szereztünk – jövőre mindenkit visszavárunk!
27-én az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tartotta meg hagyományos Idősek Napi ünnepségét.

Novemberi naptárunk
November 8.
Márton-napi felvonulás
November 9.
Hegyközség – Pátria
zenés borvacsora
November 15.
Nazaret Szociális Szolgáltató
Márton-napi rendezvénye
November 18.
Agrárkamara-Tata alakuló ülés
November 20.
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Lakossági fóruma

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2013.
október 11-én, pénteken a könyvtárba
látogatott az óvoda Süni csoportja.

Kabóca
Ifjúsági Magazin
Autósport és Formula
Fishing and Hunting

Őszi mondókával egy gitáros igricet
varázsoltunk elő a könyvespolcok mögül, aki a könyvtár Tündérről mesélt.
A könyvtár Tündére minden könyvet
szerető gyermek fejecskéje felett repked körbe-körbe és minden lapozáskor
megrebbenti szárnyait … Felolvasással,
közös énekléssel, játékkal telt a délelőtt.
Könyvet is kölcsönözhettek a gyerekek,
mindannyiunk régi kedvencét az Öreg
néne őzikéjét választották. Meseszép
rajzok születtek a történet nyomán, amelyek már ki is kerültek a könyvtár kisgalériájába – köszönet érte az óvó néniknek.
Novemberben a Katica csoportot várom!

Az általános iskola pedagógusainak kérését teljesítve két gyerekeknek szóló
szlovák nyelvű havi lap a Slniecko és a
Zornicka is megrendelésre került.
A József Attila Megyei Könyvtár Könyvpara címmel on-line olvasási versenyt
hirdet 3 fős csapatoknak általános iskolás és középiskolás kategóriában – szeretettel várom a játszani, olvasni vágyó
csapatokat. Részletes versenykiírás
a jamk.hu, valamint a Közösségi Ház
facebook oldalán.
Kutenics Kinga

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB
KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának KépviselőTestülete értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2013. november 20-án (szerdán) 17.30 órakor közmeghallgatást
tart a Közösségi Házban (Vértesszőlős,
Tanács u. 79.).
A közmeghallgatásra tisztelettel hívunk
minden érdeklődőt.
Törökné Pátrovics Erika
elnök

november 12., november 26.
és december 12.
2014 januárjától
a következő folyóiratok
olvashatóak a könyvtárban:
Praktika
Nők Lapja
National Geographic
Lovas Nemzet

16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők
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5 év, 4 lelkész, 1 gyülekezet! Ünnepeltünk!

A vértesszőlősi Református gyülekezet
5 éves születésnapját ünnepeltük 2013. október 6-án

Tekintsünk vissza a kezdetekre…
Dr. Márkus Mihály kezdeményezésére
1997 adventje óta havonta 1 alkalommal
gyűltek össze a faluban élő reformátusok. Többnyire Dr. Szabó Előd, az aktuális segédlelkész Tatáról, hirdette az igét.
Ez tartott 2008 augusztusáig amikor is
hivatalosan missziói gyülekezetté alakultunk Sebestyén Katalin lelkészünk kinevezésével. Az ő munkáját 2011-től Vass
Edit Szeréna folytatja. Meghívottként az
itt szolgált lelkészek velünk ünnepelték a
megalakulásunk évfordulóját.
Az 5 év talán kevésnek tűnik,de ha azt
nézzük honnan hány fővel indultunk el és
hová jutottunk, akkor látjuk, hogy a rövid
időbe mennyi minden fért bele. Lelkészeink különböző egyéniségükkel színt
hoztak lelki életünkbe és gazdagították a
gyülekezetet.
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Dr. Szabó Előd közösségbe gyűjtötte
a falu reformátusait és havonta egyszer
Istentiszteletet tartott.
Karizmatikus
egyéniségére még most is szeretettel
gondolnak vissza az első gyülekezeti
tagok. Sebestyén Katalin kinevezésével
váltunk igazi gyülekezetté. Vasárnapi
zenés Istentiszteletek, Baba-Mama kör,
hittan csoport kialakulása, mind az ő
nevéhez kötődik! Érzékenysége, empatikus készsége, zenei képessége mély
nyomott hagyott a lelkünkben. Aztán
2011-ben eljött a búcsú ideje. Szűcs Balázs fiatalos lendületével, kedvességével kitöltötte az űrt a lelkészváltás időszakában.
Vass Edit lelkészünk nagy odaadással vette át a szolgálatot, lelkesedésével
mozgósítja a gyülekezetet, kitartásával
példát mutat. Így tovább bővült a gyülekezet tevékenységi köre, Bibliaórák, nyári

táborok, játszótéri misszió,
iskolai hittanórák néhány a
sok közül. Számos alkalom
nyílt arra, hogy a magunk
módján színt hozzunk a település életébe.
Öröm volt együtt lenni,
ünnepi!
Istentiszteletünk
szeretetről és az összetartozásról szólt. Nagy létszámban gyűltünk össze,
jó volt találkozni a rég nem
látott testvérekkel, együtt
imádkozni, hallgatni a gyerekek éneklését. Igen, külön öröm volt köztünk látni
a sok gyermeket, akik nagyon szívesen
jöttek el, s a jól sikerült tábor lelkesedése még ott csillogott a szemükben. Számukra a születésnapi torta koronázta
meg a közös ebédet.
A gyülekezeti tagok örömmel, szeretettel készültek a nagy napra. Ennek
köszönhetően került az asztalokra sok fi-

nomság, hogy mindenkit megvendégelhessünk. Kinek a beszélgetések, kinek a
töltött káposzta jelentette a legnagyobb
élményt. Jó hangulattal zártuk a napot
mely mérföldkő a közösségünk életében. Lélekben megerősödve, megelégedettséggel mentünk haza, azzal az érzéssel, hogy ez az együtt ünneplés még
közelebb hozott minket egymáshoz.

Avar- és kerti hulladék égetése
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetés tilos, kivéve, ha az önkormányzat rendeletében eltérően rendelkezik. A képviselő-testület által alkotott
9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet lehetővé teszi az avar – és kerti hulladék
égetését, ezeket azonban szigorú feltételekhez köti.
A rendelet alapján a kerti hulladék nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és április 30., továbbá október 1. és november 30. közötti
időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között,
szombati napokon 8 és 12 óra között lehetséges.
Dics Mária
aljegyző
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Vértesszőlősi lakos
a belterületen

Hirdessen
!
a Hírmondóban

művelésre

kertet

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

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
• 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
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Steril gyantázás
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ szakoktató kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu
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keres.

Felajánlásokat a
polgármesteri hivatalba
várjuk.
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
Telefon/fax: 06-34/379-091/111
Telefon: 06-34/379-674
Mobil: 06-30/579-3780

November hónapban minden
ránckezeléshez és őssejtes
regeneráló kezeléshez
ajándék fiatalító mágneses
pakolás jár, amely látványosabbá
teszi a kezelések eredményét!!!
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

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.

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.

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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Vanília Patina

• Női-férfi-gyermek fodrászat • Kéz- és lábápolás
• Lakberendezés vintage és shabby stílusban
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a kc ió!

Ha hozol egy ÚJ vendéget,
anyukát, nagymamát, barátnőt
20% kedvezményben
részesültök a frizura árából!

Vértess őlős Akácfa út 15.
Vértesszőlős,
15
kovacs.mero.eva@gmail.com
06 30 3357 829

Nyitva tartás: a hét minden napján (kivéve vasárnap) előre egyeztetéssel telefonon, vagy e-mailen.

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 – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• 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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya

West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárló Központ

Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Szerviz

