Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2013. április XIX. évfolyam 4. szám

A három rideg úr talán
ezúttal nem hoz hideget

Olcsó gondolat már megint az évszakokkal kezdeni az írást, de a jelek szerint
késve szóltak a tavasznak, hogy érkezhetne: a cikk írásakor a nyár megunta a szöszölést és megelőzte. Mert nehezen tudom mással magyarázni, hogy
egymást követő két hónap felvezetőjének megírásának napja között mintegy
40°C-nyi különbséget mutassanak a hőmérők…
Pedig ha létezik igazán gyönyörű tavaszi hónap, akkor az a május. Kellemes napsütés és hűvösebb reggelek-esték váltogatják egymást – nem véletlen, hogy a májusi
eső ér aranyat, és ebben a hónapban vannak a fagyosszentek is.
Bár reméljük a hideget hozók pont annyira járnak sikerrel idén, mint (állítólag) a meleggel a zsákjukban érkezők: mert hogy 2013-ban Sándor, József és Benedek vagy a
zsákját hagyta otthon, vagy a meleget, de nem hogy a szép időt nem hozták magukkal, de még a havat se olvasztották el. Szóval bízunk benne, hogy Szervác, Pongrác
és Bonifác sem fagyasztja el a termést. Az említett urakból ketten egyébként mártírhalált haltak, míg harmadik társuk – Szervác – püspök volt, így valójában alapvetően
csak az emléknapjuk esik pont erre az időjárásilag kedvezőtlen időszakra. Éppen
május idusán (12-14.) szokott egyik pillanatról a másikra még utoljára(?) egy nagyot
zuhanni a hőmérséklet – arról pedig nem a nevezett urak tehetnek, hogy pont ekkorra
esik az ő ünnepük. Erre persze a kor embere nem sok tekintettel van és a negatív
szereplők iránt érzett rossz szájízzel emlegetjük őket – idehaza ők a fagyosszentek,
Dél-Németországban „Eismänner”-nek (jégembereknek), Észak-Németországban
meg „Die drei gestrengen Herrn”-nek (a három rideg nagyúrnak) hívják őket. Lám,
arrafelé is elvitték néha a termést… Nem véletlen egyébként, hogy a nagyon kényes
növényeket (babot, paradicsomot, uborkát) már csak ezt követően ültetik el…
Előttük, május 5-én, azonban semmiképpen se feledkezzünk meg az édesanyákról,
május első vasárnapja az ő ünnepük is – az utolsó (26-a) pedig a gyermekeiké. A hónap elején szólhat a dal, illatozhat az orgona, a hónap végén pedig mosolyoghatnak
a gyerekek, jöhetnek a ringlispílek és a vattacukor.
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. április 11-én
megtartott ülésének napirendjei, döntései

14. A képviselő-testület visszavonta az előző ülésen hozott határozatát, mely szerint egy magánszemély által az önkormányzatnak felajánlott ingatlant (2646 hrsz.) a testület elfogadta.
Az ingatlan-felajánlást a képviselő-testület most – köszönettel – visszautasította.

1. A képviselő-testület elfogadta Gombás Csaba beszámolóját a Sportközpont működéséről.

16. A képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat részére 50 000 Ft egyszeri támogatás
odaítéléséről döntött. A támogatott szervezet a megítélt összeget mentéstechnikai eszközök
beszerzésére fordítja a közép-dunántúli régióban.

2. A képviselő-testület a jogszabályi előírásokhoz igazította és módosította a Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde intézmény Alapító okiratát. Jóváhagyta az intézmény következő nevelési évre
és következő 5 évre szóló beiskolázási és továbbképzési tervét, illetve elfogadta az elmúlt
5 év továbbképzési tervének végrehajtását. A testület elfogadta az intézmény új Szervezeti
és Működési Szabályzatát és Házirendjét is.
3. A képviselő-testület módosította az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési
Szabályzatát: bekerült a rendelkezésbe az „aljegyző” státusza.
4. A képviselő-testület elfogadta a 2012-ben lefolytatott belső ellenőrzésekről készült jelentéseket, illetve a jelentések alapján teendő intézkedéseket.
5. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
készült beszámolót, és ehhez előzőleg módosította a 2012. évi költségvetés számadatait.
6. A képviselő-testület rövid időszakon belül ismételten megtárgyalta az adóigazgatás, az
adóbehajtás helyzetéről szóló beszámolót. A mostani beszámoló aktualitását az adta,
hogy Bucskuné Virtás Klára adóügyi főmunkatárs hamarosan megkezdi nyugdíjas éveit:
május 10-én tölti utolsó munkanapját, ezt követően a szabadságát és a felmentési idejét
fogja tölteni, majd augusztus 1-jétől nyugdíjba vonul.
7. A képviselő-testület előtt beszámolt 2012-ben végzett munkájáról a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság, a beszámolót a testület elfogadta.
8. A képviselő-testület megbízta a Kulturális- és Oktatási Bizottságot, hogy a díszpolgári cím
adományozása kapcsán folytassa le a javaslattételhez az előkészítő eljárást.
9. A képviselő-testület elhatározta, hogy a jelenleg használaton kívüli, beépítetlen területeket
hasznosításra meghirdeti. Ennek előkészítő munkálatait a Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságra bízta.
10. Döntés született arról, hogy a képviselő-testület a jelenlegi temető üzemeltetővel (Támasz
Bt.) köt újabb 5 évre kegyeleti közszolgáltatási szerződést.
11. A képviselő-testület – a feladatok fontossága sorrendjében – döntött az önkormányzat
2013. évi költségvetésében biztosított fejlesztési tartalék felosztásáról.
12. A képviselő-testület előtt beszámolt a község valamennyi civil szervezete, egyesülete,
amelyek a 2012. évben önkormányzati támogatást kaptak működésükhöz. A testület a
beszámolókat elfogadta.
13. A képviselő-testület elfogadta a Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást.
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15. Aképviselő-testület a település- és közterület-tisztaság érdekében figyelemfelhívó táblák
kihelyezéséről döntött.

Dics Mária aljegyző

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2012. (III.9.) önkormányzati
rendelete az avar-és kerti hulladékok égetéséről
(Egységes szerkezetben a 18/2012.
(V.18.) önkormányzati rendelettel)
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet
védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya nem terjed ki
a közút lakott területen kívüli szakasza
melletti avar égetésére.
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából: a) avar és kerti hulladék: az
ingatlanokon (ide értve az ingatlan előtti
közterület is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti
munkálatok végzése során keletkezett
fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél,
kaszálék, és egyéb növénymaradvány;
b) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész,
helyiség tulajdonosa, bérlője, haszonbérlője, használója, haszonélvezője.

3. § (1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsősorban helyi komposztálással vagy
közszolgáltató által történő elszállítással
történhet.
4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék
helyi komposztálására vagy közszolgáltatás keretében végzett elszállítására
nincs lehetőség, 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.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.
5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése
párás, ködös időben, esőben, továbbá
erős szél esetén.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése
csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot égetni nem szabad.
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(3) Az égetést végző túlzott füst- illetve
koromképződés esetén köteles a tüzet
eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot.
6. § (1) Kerti hulladékot kizárólag olyan
helyen szabad elégetni, ahol az égetés
a személyi és vagyoni biztonságot nem
veszélyezteti és környezeti kárt nem
okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával
égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles
gondoskodni. (2) Az égetés helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a
tűz eloltható. (3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavar-

ja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. (4) Az égetés céljára szolgáló
tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély
esetén, vagy ha a tűzre már szükség
nincs, azt azonnal el kell oltani. (5) Az
égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező, vagy bűzös
segédanyag nem alkalmazható. (6) Az
égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást meg kell szüntetni.
7. § Hatályon kívül helyezte: 18/2012.
(V.18.) 2. § (2) bekezdésének 10. pontja.
Hatályos: 2012. 05.19-étől
8. § (1) Ez a rendelet 2012. március
10-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az avar-és kerti hulladékok égetéséről szóló 4/2012.
(II.10.) önkormányzati rendelete
Vértesszőlős, 2012. március 8.

Közmeghallgatás
Az önkormányzat április 11-én tartotta
meg éves közmeghallgatását. Dr. Nagy
Sándor polgármester tájékoztatta a megjelenteket az idei év beruházásairól, a járási rendszer kialakításáról és működéséről, valamint az általános iskola állami
fenntartásba vételéről. Ezt követően a
jelenlévők az elhangzottakkal kapcsolatban és egyéb aktuális témákban tettek
fel kérdéseket. Többeket érintő téma volt a Tanács és Valusek utcák visszanevezése
a régi történelmi nevekre.

Felhívás
• A polgármesteri hivatalban megvásárolható még néhány komposztáló láda,
br. 5000 Ft (önköltségi) áron.
• A Tájházba várjuk egy feleslegessé vált, de jó állapotú sparheld felajánlását a pajta fűtésére és sütés-főzéshez.
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A kerti- és háztartási hulladékok égetésének
humán- és környezet-egészségügyi kockázatai
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan
mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”. Ebbe a tevékenységi körbe
tartozik az illegális hulladékégetés,
mely magába foglalja a kerti - és háztartási hulladékok elégetését is.
A takarékosság jegyében napjainkra sokan újra fűtenek szénnel, fával és egyéb
tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal.
Fontos azonban megemlíteni, hogy
ezen anyagok égetésekor keletkező
füst nagymértékben egészségkárosító
lehet. A fahulladékok nagy része különböző gyanta és lakk maradványok
mellett faanyagvédő szereket is tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes
égés során szintén egészségkárosító
anyagok szabadulnak fel.
A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb részét. Elégetésükkel
szennyezzük a környezetet, károsítjuk
az egészségünket, mivel rákkeltő, bőr –
és szemirritációt okozó, a légző-és immunrendszert, a vérképző szerveket súlyosan
károsító vegyületek szabadulnak fel.
A háztartásokban illetve udvarokon
nyílt térben leggyakrabban elégetett
hulladékok a műanyag csomagoló anyagok, textilipari hulladékok, ruhaneműk,
műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemezek, bútorok, ajtó, ablak
keretek, gumiabroncs, cipő, papír és kerti hulladékok. A kerti hulladék égetésekor
vegyesen égetünk avart, füvet, gallyakat,
melyek égetésekor jelentős légszennyezést okozunk.

Fenti hulladékok égetése során szénmonoxid, nitrogén-oxidok, széndioxid,
hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-benzol, sztirénfenol, dibenzo-furán, benza-pirén) és egyéb irritáló, maró hatású
és rákkeltő szerves anyag keletkezik.
A dioxin, a furán származékok, valamint
a füsttel szétszóródó fémek (pl. kadmium, cink, arzén, higany, nikkel, ólom,
króm stb.) az égés során keletkező porral leülepednek a talajra, a növényekre,
és a tápláléklánc révén bejutnak az emberi szervezetbe.
A környezet védelméről szóló 1995.
évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az
avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot helyi
rendeletet az avarégetésről, alapértelmezésben e tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban előírtakat kell betartani.
Környezet- és egészségtudatos magatartásunk révén több módon is megvédhetjük környezetünket és ezáltal egészségünket is.
Komposztálással a konyhai és a kerti
hulladék, avar kezelhető. A keletkező humuszt növényi trágyaként hasznosíthatjuk kertünkben.
A községek mindegyikén több ponton
is elérhetővé váltak a szelektív hulladék
gyűjtőszigetek. A hulladékká vált papír,
üveg, műanyag palackok újrahasznosításra kerülnek, melynek során új anyagot
állítanak elő, csökkentve ezzel a véges
kapacitású hulladéklerakók terheltségét.
Az anyagot készítette az OTH szakmai
háttéranyagának felhasználásával
a KEM KH NSzSz Tatabányai, Tatai, Oroszlányi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete.
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Óvodai hírek
MEGHÍVÓ

„TÁJHÁZAK NAPJA”
2013. április 27-én
Szeretettel várunk minden kedves látogatót
a vértesszőlősi tájházban tartandó

„Tavaszünnep a Tájházban”
című rendezvényre.
Programok:
14.00 óra
Májusfa állítás az udvaron a Hegyközösségi Egyesület közreműködésével
15.00 óra
Szlovák népviselet bemutatása
16.00 óra
Zimozeleny Asszonykórus tavaszköszöntő műsora
16.45 óra
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde néptánccsoportjának műsora
Gyurkó Erzsébet vezetésével
A rendezvény ideje alatt az udvaron lévő kemencében
hagyományos helyi szlovák ételek készítése, kóstolása.

A Tájház látogatása és a programokon való részvétel is ingyenes!

A rendezvény szervezője és támogatója
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Slovenská Národnostná Samospráva Sileš

Megszépült az óvoda nyuszi csoportja. A Názáret Szociális Szolgáltató felajánlásából új galéria került a csoportszobába a gyermekek nagy örömére.
A támogatást a gyermekek egy kis ünnepi műsorral köszönték meg az ajándékozóknak. Köszönjük a Két Pál Bt.
munkatársainak a gyors és szakszerű
szerelési munkát, valamint a szállításnál nyújtott segítséget.
Megtörtént az óvodai beíratás is a
2013/2014-s nevelési évre. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben is
nagy volt az érdeklődés az intézmény
iránt. Lehetőségeink függvényében minden szülői igényt szeretnénk kielégíteni.
Április-május hónapban sok programmal, változatos tevékenységgel igyekszünk a gyermeki kíváncsiságot felkelteni és fenntartani. Az iskolába készülő
gyermekekre különösen sok izgalmas
program vár. A nagyok részt vesznek Tatabányán a Közlekedés biztonsági nyílt
napon, és szintén ők képviselik május
hónapban a közlekedési versenyen, Budapesten is óvodánkat.
Április 27-én az óvoda néptáncosai mutatják be tudásukat a Tájházban
megrendezésre kerülő Tavaszköszöntő
rendezvényen. Május 10-én, Bajon, a

Gyermektánc Fesztiválon szintén szerepelnek gyermekeink.
Május első hetében az édesanyákat,
nagymamákat köszöntjük csoportjainkban anyák napja alkalmából.
A gyermeknapot bábszínházzal, családi sportnappal tesszük emlékezetessé
gyermekeink számára.
A Szülői Közösség támogatásával május 27-én Veszprémbe az Állatkertbe látogat az egész intézmény. Ez egy közös
program lesz a családokkal.
A nyári élet megkezdése előtt május
utolsó napjaiban minden csoportban évzáró ünnepséget tartunk, ahol elköszönünk az iskolába menőktől, és a gyermekek ízelítőt adnak az év során tanult
versekből, dalos játékokból.
A szeptemberben félénk, az óvodába feszengve érkező gyermekek sokat
ügyesedtek, bátorodtak, és már képesek
május végén arra, hogy a meghívott vendégek előtt is bátran énekeljenek, verseljenek, vagy csak egy jóízűt játszanak.
Az óvodai élet legnagyobb eredménye, ha jól érzik a gyermekek magukat
együtt, tudnak a közösségben élni és
tevékenykedni úgy, hogy közben észre
sem veszik, mennyit fejlődtek, ügyesedtek.
Törökné Pátrovics Erika
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„Óvodafejlesztés
Vértesszőlős településen”
Vértesszőlős Község Önkormányzata
2012. 05. 03-án 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 összegű, vis�sza nem térítendő támogatást nyert, melyből
megvalósul az óvoda szakmai fejlesztése,
valamint új berendezési és felszerelési tárgyakkal is gazdagodik intézményünk.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013. év 01. hó 01. nap, befejezésének határideje 2014. év 06. hó 30. nap.
A projekt keretében az idei évben megtörténik a pedagógusok szakmai képzése, az
intézmény dokumentumainak felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése. A
helyi óvodai pedagógiai program is átdolgozásra kerül.
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A szakmai munka mellett több eszközbeszerzés is megtörtént annak érdekében,
hogy az óvodák kötelező eszköz és felszerelési jegyzékében előírtaknak megfeleljen az
óvoda.
Az új telephely (Süni csoport) bútorzata,
felszerelése is a pályázati keretből lett finanszírozva, valamint a kültéri játékok is hamarosan beépítésre kerülnek.
Az óvodai foglalkozások tartásához is sok
új, hasznos eszköz került beszerzésre a gyermekek és a pedagógusok örömére egyaránt.
Bővült az intézmény játékkínálata, zenei
eszköztára és a környezet felfedezéséhez is
sok új eszközt vásároltunk.
A szakmai fejlődés és az intézmény eszközállományának fejlesztése mellett a pályázati kiírásnak megfelelően sok közös
programot, szolgáltatást kínálunk a családoknak is.
Az első interaktív foglalkozás a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódott. Sajnos az időjá-

rás megtréfált bennünket és a hideg miatt a
Tájház helyett a Közösségi Házban kellett
megtartani a programot.
Azonban itt is vidáman, szülők, gyermekek, pedagógusok együtt tevékenykedve készülhettek a közelgő húsvétra. Sok
csillogó szemű kisgyermek készítette az
óvodapedagógusok és dadusnénik által előkészített anyagokból, formákból a húsvéti
bárányt, kiscsirkét. Volt tojásfestés méhviasz technikával,írókával, valamint a kisebbek is vághattak, színezhettek a felnőttek
segítségével.
A sok változatos anyag és techika nagyon
lekötötte a résztvevőket, azonban több al-

kalommal körjátékoztunk, tapsoltunk, megmozgattuk a testünket is a sok ülés után.
A terem végében napos kiscsibéknek örülhettek a gyerekek, és a program végére elkészült a frissen sütött húsvéti fonott kalács
is. Egy tartalmas, vidám délutánt töltöttek
együtt kicsik és nagyok. Mindenki élményekben gazdagodva,sok közös alkotással,
kaláccsal és tojással teli kosarakkal tért
haza a rendezvény után.
Köszönjük a húsvéti rendezvényünkhöz
nyújtott támogatást: Vécsey Tamásnak,
Zoltánfi Zsuzsannának a húsvéti kiscsibéket, az önkormányzatnak a húsvéti csokikat, Scsibrán Zoltánné Zsuzsinak a finom
húsvéti kalácsok sütését.
A projekt keretében szervezünk még szülői fórumot, családi napot, valamint a tehetséggondozásra is figyelmet fordítunk.
Aktuális programjainkról, híreinkről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az intézmény web lapján, a Hírmondóban, valamint
a kihelyezett plakátokon is.
Törökné Pátrovics Erika
projektmenedzser
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Iskolai hírek
Tatabányán jártunk
a Jókai Általános Iskolában
A szlovák nyelvoktatás célja a nemzetiségi önazonosság megőrzése,
erősítése, a kulturális örökségek,
régi hagyományok, művészet, a régi
életforma megismerése. Nem is lehet
másként, a tradíciókat a gyerekekhez
közel kell vinnünk, hiszen a jelenünk
és jövőnk szempontjából fontos a múlt
ismerete, tisztelete.

Talán sokan nem tudják, hogy Tatabánya-Bánhidán is van nemzetiségi nyelvoktatás. Ebben az iskolában is ugyanezen elvek szerint oktatnak. Ott is van
helyi hagyomány, kulturális örökség.
A tanórákon kívüli tevékenységi formák
is szükségesek ahhoz, hogy a gyermekeink lássák, hogy másutt is tanulják a
szlovákot. Sajnos már nem sok helybéli
beszéli a nyelvet, de pont azért van szükség arra, hogy megismertessük velük a
közösség értékeit.
2013. április 10-re szerveztük egy
látogatást iskolánk elsőseivel a Jókai iskola elsős tanulóival. Az iskola
igazgatója, Makszimné Pálfi Enikő, az
osztályfőnök, Csizsek Klára tanítónő,
valamint az iskola szlovák nyelvet oktató pedagógusa, Fischl Gabriella is
nagy szeretettel fogadott bennünket.
Már hetekkel a látogatás előtt izgatot10

tan készültünk a kis elsősökkel. A találkozó kellemesen telt, báboztunk,
énekeltünk, szavaltunk, ismerkedtünk.
Láthatták a gyerekek, hogy ők is tudják
a szlovák játékokat, dalokat, verseket.
A szünetben teával, süteménnyel kínáltak, mi is vittünk süteményt és saját készítésű ajándékokat. Ajándékba szép
könyvjelzőket kaptunk. A két óra végén
a gyerekek az iskola udvarán birtokba
vették a játszóteret. Beszélgettek, szaladgáltak, jól érezték magukat; remélem a későbbiek folyamán barátságok
is szövődnek.
Szeretettel várjuk a jókais gyerekeket
május 24-én a nemzetiségi gálánkra.
Köszönet a szülőknek, akik segítettek
az utaztatásban.
Krajczárné Száraz Erzsébet
és Csizmaziáné Magyar Monika tanítók

deklődés, közel 500 gyerek mutatkozott
be hagyományőrző programjával. Kellemes és színvonalas volt a műsor!
Iskolánkból Tóth Fanni és Széplábi Rebeka 2. osztályos tanulók indultak népdaléneklés kategóriában. Helyi, szlovák
népdalokat adtak elő. Már hetekkel előtte megismerték és örömmel énekelték
csengő hangon a szőlősi dalokat, melyeket a próbák során már az egész 2. osztály is szívesen dalolt. Izgalommal vártuk
a Ki mit tud napját. A bánhidai Szlovák
Házban került sor a megmérettetésre.
A zsűri nagy örömünkre arany fokozattal minősítette és továbbjuttatta a két
kislányt színvonalas, értékőrző népdalénekléséért. Gratulálunk nekik! Kívánjuk, hogy őrizzék meg a népdalok iránti
szeretetüket, lelkesedésüket!
Krajczárné Száraz Erzsébet
szlovák tanító

Ki mit tud? Tatabányán

Hívogat az iskola

2013. április 13-án a tatabányai Puskin Művelődési Házban szervezte
meg a Forgórózsa Népművészeti
Központ az Észak-Dunántúli Gyermek
és Ifjúsági Népművészeti Ki mit tud
vetélkedőt.

Idén is megtartottuk a hagyományos
„Hívogat az iskola” rendezvénysorozatunkat.

Néptánc, népzene, népdal, népmese,
népi játék, népszokás művészeti ágakban lehetett jelentkezni. Nagy volt az ér-

Ennek keretében egy jól sikerült szülői
értekezletet tartottunk a településünk és a
környékbeli óvodákból érkező leendő első
osztályos gyermekek szüleinek Az eddigiektől eltérően nem az óvoda, hanem
az iskola adott helyet az eseménynek.

Így megtekinthették a nagyon szép, új,
korszerű iskolánkat. Bemutattuk szakmaipedagógiai munkánkat, eredményeinket,
lehetőségeinket. A szülők megismerkedtek a leendő tanító nénikkel is. Számos
kérdés merült fel, amire kollégáink kimerítő választ adtak. Főleg az iskolaotthonos
oktatási forma nyerte el a tetszésüket és
sokan dicsérték a szépen felújított, gyerekbarát intézményünket. A szülői értekezletet követő héten pedig Dr. Sallay Katalin
gyermekorvos tartott a szülőknek és az érdeklődő kollégáknak előadást az iskolába
lépő kisgyermekeket érintő testi-lelki változásokról. Beszélt a szülők megváltozott,
kibővült feladatairól, arról, mit jelent iskolás
gyermek szülőjének lenni. Elmondta, hogy
a kezdeti szokatlan feladatokat, a gyerekeket érő megnövekedett terheléseket
hogyan lehet áthidalni. A doktornő személyisége, és az érdeklődést lekötő előadása
a kora estébe nyúlt. A beszélgetés során a
szülők, kollégák számtalan kérdésre kaptak választ. Ameddig a szülők az előadást
hallgatták, addig a tanító nénik a leendő
elsősökkel jó hangulatú kézműves foglalkozáson vettek részt.
Úgy véljük, hogy ez a rendezvénysorozat évről-évre népszerűbbé válik a szülők, gyerekek és a kollégák körében.
Kornéli Ilona
igazgatóhelyettes

Versmondó versenyek
és színházlátogatás
Április 12-én hetedik alkalommal rendezte meg a Vértesszőlősi Általános
Iskola a Kortárs Versmondó Találkozót.
Tatabányáról, Vértessomlóról és Bajról
egyaránt érkeztek diákok, hogy a költészet napja alkalmából együtt szavalhassanak a vértesszőlősi tanulókkal.
A versenyen két korcsoportban mutathatták be kedvenc kortárs verseiket a
diákok. Iskolánk vendége idén a fiatal za11

laegerszegi költő, Kaj Ádám volt, akinek
Üzenet haza című versét szavalták az
alsósok, a másik korcsoportban pedig a
Vázlatok a megyéről és egy Keats-átirat,
az Óda egy görög csontvázához című
írások közül választhattak a tanulók.A
kötelező költemény mellett egy kortárs
művel is készülniük kellett a verskedvelő fiataloknak. Idén Varró Dani, Lackfi
János és Ruff István Zalán volt a legnépszerűbb szerző a gyerekek körében,
egy-egy versüket több diák is elszavalta
a versenyen.
Varró Dani költeménye szerencsét hozott Horváth Boglárkának, hiszen a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános
Iskola 3. osztályos tanulója korcsoportjában a III. helyen végzett. A II. helyet iskolánk 4. osztályos tanulója, Vida Stella
szerezte meg, a 23 nevező közül az I.
helyet pedig Muravölgyi László Miklós, a
tatabányai Váci Mihály Általános Iskola 4.
osztályos tanulója érdemelte ki.
A felső tagozatosok versenyén 15 induló közül Lencz Tímea, a Vértessomlói Általános Iskola diákja végzett a III.
helyen, a képzeletbeli dobogó második
fokán pedig Baranyai Júlia, a baji iskola
tanulója állhatott. A zsűritagok nem tudtak dönteni a kodályos Hamar Dávid és a
vértessomlói Karádi Eszter előadása között, így a két tanuló egyaránt I. helyezést
ért el a szavalóversenyen.
Az emléklapok és a jutalomkönyvek
dedikálása után a rendezvény zárásaként Kaj Ádám mondott köszönetet a
gyerekeknek a szép délutánért, emlékezetes élmény volt számára más-más értelmezésben hallani saját műveit. A tanulók kérésére a költő felolvasta egyik saját
költeményét, majd néhány, a Pannon
Tükör gondozásában megjelent kötettel
ajándékozta meg az iskolát.
Bízom benne, hogy a verskedvelő tanulók a továbbiakban sem veszítenek
lelkesedésükből, és az idei alkalomhoz
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hasonlóan jövőre is szép számmal látogatnak el iskolánkba, hogy kortárs versekkel ünnepelhessük együtt a magyar
költészet napját.
A költészet napja alkalmából megyénkben több rendezvényen is részt vehettek
a tanulók. Ezek közül iskolánk versenye
előtt, április 11-én Scsibrán Péter 5. osztályos diák képviselte a Vértesszőlősi
Általános Iskolát az Oroszlányban megrendezett Járási- és kistérségi próza- és
versmondó versenyen, ahol korosztályában III. helyezést ért el.
Április 18-án 8 felső tagozatos tanuló
vett részt színházlátogatáson, a tatabányai Jászai Mari Színház kamaratermében tekintették meg a Nóra című
előadást, amivel a későbbiekben még
találkozni fognak, hiszen Ibsen műve a
középiskolában kötelező olvasmány.
Bucsi-Kovács Anikó
magyartanár

Sporteredményeink
A tanév eddig eltelt részében számos
sportversenyen vettünk részt, melyekről most egy összefoglalót olvashatnak.
Ősszel a teremtájfutó diákolimpia
versenye volt az első megmérettetésünk. Hagyományosan 8-10 fővel részt
veszünk ezen a versenyen Komáromban. Eredményeink: II. kcs: Gillich Luca
1. hely, III. kcs: Csizmadia Lili 3. hely,
IV. kcs: Szádeczky Boglárka 2. hely és
Gillich Dóra 3. hely.
Második sporteseményünk a III. kcs fiú
és lány floorball diákolimpia volt, ahova sajnos a korai időpont miatt minimális
felkészüléssel tudtunk csak eljutni, így a
tisztes helytállás volt a célunk; a 4. illetve
6. helyen zártunk.
Ebben a tanévben kezdtünk el egy új
sportággal, a lány röplabdával foglalkozni, heti két edzésen készülünk a meg-

mérettetésekre. A diákolimpia őszi fordulóin szép egyenletes fejlődés látszott
a teljesítményeken, a tavaszi visszavágó
mérkőzéseken már igazán sikeresen
szerepeltek tanulóink.

Diákolimpiai eredményeink:
IV. korcsoportban: 3. helyezést ért el a
Vértesszőlősi Általános Iskola (Megjegyzés: 2 játékosunk kivételével a többiek
még csak III. korcsoportosok, így játszottak a náluk 2-3 évvel idősebbek ellen.) III.
korcsoportban: 1. hely a csoportban, és
a városi döntőn 2. helyezés, amivel bejutottunk az országos elődöntőbe!
Csapattagok: Anderla Angelika, Slezák

Luca, Szolik Eszter, Kubik
Alexandra, Polgár Vanessza,
Csizmadia Lili, Koós Cintia,
László Zsófia, Gebauer Adél,
Magyar Vivien, Batta Krisztina, Borbély Lilla, Szabó Bianka, Orbán Daniella.
Olyan nagy létszámú és
nagy röplabdás előélettel
rendelkező csapatokat utasítottunk magunk mögé, mint
a tatabányai Váci-Dózsa ös�szevont csapata, a Kodály és
Hermann iskola összevont
csapata, valamint az Óvárosi összevont
iskola. Gratulálok a csapatnak!
Indultunk a városi bajnokságban is,
ahol részt vehet olyan tanuló is, aki nem
az iskolánkba jár, ott erősíti csapatunkat Schlepp Lili volt tanulónk is. A városi
küzdelmek még tartanak, várhatóan 2-4.
helyen zárjuk a sorozatot. A sikereken
felbuzdulva a jövő tanévre előre tekintve
létszámunkat az alsó tagozatos diákokkal folyamatosan bővítjük és várjuk a
sportág iránt érdeklődőket szeretettel!
Márciusban rendezték a megyei tájfutó diákolimpiát Almásfüzitőn, ahol szintén részt vettünk. Legjobb eredményeink: 1. hely: Gillich Luca, Jenei Bernát, 3.
hely: Csizmadia Lili, Besenyei Gábor.
Áprilisra tolódott a rossz időjárás miatt
a mezei futóverseny. Sajnos a városi
fordulót így nem is rendezték meg, pedig nagy létszámmal (30 fő) neveztünk
erre a versenyre. Egyből a megyei fordulót tartották meg áprilisban, ahol a mi
iskolánkon kívül csak városi nagy iskolák
vettek részt, zömében triatlonos illetve
hosszútávfutó diákjaikkal. A mezőny középső-hátsó végében végeztünk, jobb
eredményeink: 21. hely Vízkeleti Ákos,
30-40 hely között Kiss Angelika és Szabó Tamás.
Mátyási Piroska
testnevelő

13

Ügyes kezek szakkör

Beharangozó

A Pátria Faluközösségi Egyesület
– idei évben tervezett – programjairól
2013. június 8-án szombaton egyesületünk tagsága és annak baráti
köre részére kerül megrendezésre a
Pátria Grill Parti rendezvény a Vértes
László parkban, ahol a grillvacsorát
zenés, táncos est követi. A rendezvény rossz időjárás esetén is megrendezésre kerül a Közösségi Házban. Bővebb tájékoztatás a tagság
részére szórólapon lesz a későbbiekben.
2013. június 22-én szombaton kerül
megrendezésre a IV. Paprikáskrumpli
főző-, rönkfűrészelő verseny, melyet
a Majális Baráti Kör szervez
évről-évre nagy sikerrel. Ehhez csatlakozva egyesületünk Gyermeknappá bővíti
a rendezvényt. Így a már hagyományos programok (játszótér, homokozó, libikóka,
favonat, tombolahúzás, gyerekvetélkedők, kispályás foci
főzőverseny,
rönkfűrészelő
verseny) mellett zenés bohócműsor lufihajtogatással,
kis légvár és nagy légvár és
arcfestés várja a gyerekeket. A pontos
program a következő havi számban,
illetve a plakátokon és egyesületünk
honlapján (patria.szolos.hu) lesz elérhető. Sok szeretettel várjuk a családokat a Majálisba!
2013. október 5-én szombaton a
szintén hagyományos szüreti rendezvény keretein belül a civil szervezetek
és a Nemzetiségi Önkormányzat ismét
a régi hagyományok szerint szeretnék
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lebonyolítani a felvonulást. A meghívást hét közben faluszerte kisbíróval,
valamint a menetet csak lovasokkal,
szekerekkel. Az önkormányzat Kulturális Bizottsága nyitott volt a felkérésre,
így a rendezvény már most folyamatos szervezés alatt van. Újdonság(!):
A felvonulást megelőzően a Tájháznál
népzenei és néptáncos műsor, szőlőkoszorú kísérés a szőlőhegyről népviseletben, körforgó. Szívesen várunk a
régmúltból még fennmaradt szokásokat, hagyományokat, melyek a szüreti
ünnepkörhöz köthetőek, vagy esetlegesen községünkre egyedileg jellemzőek.
2013. október 12-14. a
Pátria kirándulása Hunyadi
Mátyás nyomán Erdélybe,
tekintettel az uralkodó trónra
lépésének idei 555. évfordulójára. A részletes program
a
későbbiekben
elérhető
lesz, de tartalmazni fogja a
Körösfeketetói vásárt, Kolozsvár városát, Tordai sóbányát,
Kalotaszegi folklórprogramot
és esetlegesen Vajdahunyad
várát. Szállás kétágyas szobákban, félpanzióval, vendégházakban. A Pátria
tagjai a jelentkezésnél előnyt élveznek!
Az utazást a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében bonyolítjuk le, különjárattal! Bővebb információ a későbbiekben a Hírmondóban, honlapunkon
és a tagság részére szórólapokon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
programjainkon!

2013 januárjában az Idősek Klubjában, megalakult
az ügyes kezek szakkör. A szakkörben résztvevők
szép és hasznos kötött ruhákat készítenek. Az elkészült ruhákat jótékonysági célokra ajánlják fel. A védőnővel együttműködve kerülnek kiosztásra az adományok Vértesszőlősön. Az ötlet egyik klubtagunktól
indult, amit a többiek is támogattak. A klub dolgozói
szeretettel várnak minden szorgos kezű jelentkezőt,
szerdai napokon de. 9 órától – 11 óráig. Tagjaink ezzel is hasznosabban töltik el idejüket.
Tótné Magdi

ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.
Földgázelosztó tájékoztatása
Gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2013. 04. 30. 09.00 – 04. 30.
15.00 közötti időszakban a földgáz
szállító rendszeren gázszolgáltatási
szünettel járó karbantartási munkálatokat fognak végezni. Kérjük szíves
türelmüket és megértésüket!

Ruhagyűjtés
A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete az elmúlt hónapban jótékony célú ruhagyűjtést szervezett.
A sok felnőtt és gyermek holmi továbbadományozásával a lakosok sikeresen segítették a rászorultakat.
Egyre fontosabb ráébredni arra, hogy
amire nekünk már nincs szükségünk,
az mások életmódján jelentős mértékben javíthat. Köszönetünket szeretnénk kifejezni azon személyeknek,
akik adományukkal hozzájárultak az
akció sikeréhez!
Zoltánfi Zsuzsanna elnök
Ispán Mónika titkár

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2010. július 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal:
3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal:
2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Nőnap, születésnap
a Nyugdíjas klubban
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai az
idén először találkoztak egymással március 23-án a Közösségi Házban. Ezen a
rendezvényen nőnap alkalmából a hölgyeket illetve a szülinapjukat ünneplőket
köszöntötték az egybegyűltek. Dr. Nagy
Sándor polgármester úr ünnepi köszöntője után Busch Józsefné Klári néni az elmúlt évet értékelte a tagság számára. Tájékoztatásából megtudhattuk, hogy mely
rendezvényeken, mikor, milyen létszámban vett részt a klub. Tájékoztató hangzott el a tavalyi év pénzügyi helyzetéről
illetve az ez évi tervekről, programokról
is. Az ünnepség folytatásaként a nemrégiben alakult helyi mazsorett csoport
műsorát láthatták-hallhatták a klubtagok.
Az est egy finom vacsora elfogyasztásával és vidám szórakozással folytatódott
egészen 11 óráig.

gyerekek több munkadarab elkészítésével készülhettek az ünnepre. A foglalkozáson készült mini cserépben álló
tojásfa, papírhengerből mozgó szemű
nyuszika, nyuszi doboz illetve hungarocell tojás festésével szaténszalaggal és
virágmintával díszített tojás.

Kézműves foglalkozás
2013. május 9-én 17 órai kezdettel a selyemfestés technikájával ismerkedhetnek
meg az alkotni vágyó lányok, asszonyok.
A foglalkozás iránt érdeklődők a 30/57851-16-os telefonszámon jelentkezhetnek
illetve kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Kedves Gyerekek!
2013. május 22-én 10 órakor gyermeknapi programra kerül sor. Zizi és Zozó
bohóc-bűvész vár benneteket sok bohóctréfával, látványos bűvészmutatványokkal. Várunk! Gyertek!

Húsvéti kézműves foglalkozás

Színház

Az idei korai húsvéti ünnephez igazodva március 26-án tartottunk kézműves
foglalkozást. A zömében alsó tagozatos

2013. június 1-jén a ház szervezésében
Az operaház fantomja című darabot tekintjük meg. Legnagyobb örömömre kevésnek bizonyult az 51 jegy. Többen is
jelezték felém, hogy nagyon szeretnék
megnézni a darabot. A kérésnek eleget
téve az őszi évadra is megpróbálok az
előadásra jegyet szerezni. Aki a júniusi
szervezésről lemaradt és szeretne eljönni erre az előadásra az jelezze részvételi
szándékát a 30/578-51-16-os telefonszámon vagy személyesen a Közösségi
Házban vagy a Könyvtárban.

Kiállítás
Május hónapban a Közösségi Ház nagytermében az általános iskola üvegfestő
szakkörének munkái tekinthetők meg.
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Részvétel a tatabányai
Vértes Agora megnyitóján
Április első hétvégéjén nyitotta kapuit
a tatabányai Vértes Agora. Az egész
hétvégére tervezett rendezvénysorozathoz községünk is csatlakozott.
Tatabánya városrészei mellett a környező
települések is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A falunkról készült légifotók,
kiadványok, képeslapok, prospektusok mellett igyekeztünk településünket
minél szélesebb körben megmutatni.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde gyerek
munkákat, az Általános Iskola üvegfestéssel készült alkotásokat, a Közösségi
Házban működő Ügyes kezek szakkör
és Foltvarró kör kreatív munkáikat, az
Idősek Napközi Otthona horgolással-kötéssel készült munkadarabokat, a Hegyközség palackozott borait állította ki.
A legnagyobb sikert a Jenei Cukrászda
háromemeletes tortája aratta, melynek
tetején a falu címere volt látható. A látogatók köszönettel fogatták a finom torta
mellett azt a sok apró süteményt is, melyet szintén a cukrászda ajánlott fel.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítségemre volt a bemutatkozás megszervezésében, lebonyolításában. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy
első szóra segítséget kaptam a megke-

resett emberektől. Az összefogás szép
példáját tapasztaltam.

Köszönetemet fejezem ki
az alábbi személyeknek:
• Zoltánfi Zsuzsanna • A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde dolgozói: Borbélyné Paxy
Erika, Zsidek Judit, Finta Lászlóné, Seregélyes Erzsébet, Scsibrán Zoltánné, Törökné Pátrovics Erika , Lőcseiné Rohonczi
beáta, Tatárné Gőgh Ildikó • Vértesszőlősi
Általános Iskola üvegfestő szakköre: Iványi Beáta és diákjai • A Közösségi Házban
működő ügyes kezek szakkör részéről,
Bucskuné Virtás Klára, Szigeti Györgyné,
Rózsás Tiborné, Jenei Lilla • A foltvarró szakkör részéről Mandel Györgyné,
Ferenczi Sándorné • Az Idősek Napközi
Otthonából Ocskay Józsefné, Kutenics
Gáborné, Slezák Ferencné • Jenei Cukrászda • Hegyközség részéről Szabó Marika Szilágyvári Kálmán, Jenei Zoltán, Kocsis Gyula, Jung János
Hörömpöli Tiborné kulturális munkatárs
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Komárom-Esztergom megye
asztalitenisz csapatbajnokság
Jelenleg két csapatunk játszik a megyei bajnokság két osztályában. A megyei I. csapat pillanatnyilag a dobogó
2. fokán áll, feljutó, azaz NB III-at jelentő
helyen. A 2. csapatunk a megyei II. osz-

Az igazolt játékosokon kívül sokan járnak le kis mozgásra és szívesen látunk
minden pingpongozni szerető vértesszőlősi lakost kedd és csütörtöki napokon
17 órától.

A tabellák állása április 12-én

Csapat

Játszott

Nyert

Döntetlen

Vesztett

Pontszám

1

TATAI AC II.

17

17

0

0

34

1

TARDOSI HEGYLAKÓK SE

15

13

2

0

28

2

VÉRTESSZŐLŐS SE I.

17

13

1

3

27

2

PILISMARÓT KSK II.

16

11

2

3

24

3

ÁCSI KINIZSI SE

17

12

1

4

25

3

PILISMARÓT KSK I.

15

11

1

3

23

4

ESZTERGOM ASE II.

17

11

1

5

23

4

MOGYORÓSBÁNYAI ASE

15

11

1

3

23

5

ATC TOKOD II.

17

10

1

6

21

5

TATAI AC III.

15

11

0

4

22

6

LEÁNYVÁR SE I.

17

9

1

7

19

6

MÁRIAHALOM KSK

15

9

1

5

19

7

EDUTUS FŐISKOLA DSK

17

7

2

8

16

7

ANNAVÖLGYI BÁNYÁSZ SE I.

16

7

1

8

15

8

DOROG SE

16

7

0

9

14

8

TATAI AC IV.

15

3

1

11

7

9

KISBÉR VÁLLALKOZÓK SE

17

5

3

9

13

9

VÉRTESSZŐLŐS SE II.

16

2

2

12

6

10

TATABÁNYAI ATE SE II.

16

3

1

12

7

10

LEÁNYVÁR SE II.

16

1

0

15

2

11

ETERNIT SE

17

1

0

16

2

11

ANNAVÖLGYI BÁNYÁSZ SE II.

16

0

1

15

1

12

SZOMÓD SE

17

0

1

16

1

12

SZOMÓD SE

17

0

1

16

1

Csapat

Vesztett

Helyezés

Megyei II. osztály
Pontszám

Megyei I. osztály
Döntetlen

így a főtáblára jutásért is több csoportmeccset kellett megnyerni. A kiegyenlített mezőnyben fordulatos, izgalmas,
de sportszerű csatákat láthatott a szép
számú nézősereg. A legjobb nyolc közé
2-2 pilismaróti, tatai, tardosi, egy-egy
mogyorósbányai és leányvári versenyző
jutott. A versenyt végül a rutinos Molnár
László (Pilismarót) nyerte a fiatalságot
képviselő Mészáros Péter (Tardos) ellen.
A bronzmeccsen – kisebb meglepetésre – Senkál Lajos diadalmaskodott az
esélyesebb Adamik Györggyel (Tardos)
szemben. Az 1. osztály küzdelmeibe
több NB-s múlttal rendelkező játékos is
nevezett, ami mutatja a megyei asztalitenisz erősségét. A nyolc között igazi
presztízs mérkőzések zajlottak: a Balázs O. – Szalóki, a Licul L. – Czap Z., a
Bánfalvi P. – Kovács Cs. illetve az Ulrich
G. – Pósfai Zs. párharc az igényeseket is
tapsra késztette. A bajnoki címet a fiatal
ácsi játékos, Ulrich Gábor szerezte meg,
legyőzve a megyei ranglista vezető kisbéri Balázs Ottót. A dobogón Licul László
( Tatai AC ) és Bánfalvi Péter ( Tatabányai
ATE SE ) állt még. A győztesek és helyezettek a Vértesszőlősi Önkormányzat kupáival és a Komárom-Esztergom megyei

tály 9. helyén áll. A csapatok játékosai: I.
csapat: Kovács Csaba , Kovács Ferenc,
Berke Gábor , László Sándor, Sajtos Gábor, Zachara Szilveszter II. csapat: Udvardi András, Kurucsai László, Molnár István , Berke Gyula, Dénes Győző, Máger
Edéné.

Nyert

Három évvel ezelőtt ő élesztette
újra a település ping-pong életét.
Az már borítékolható volt a verseny kezdete előtt, hogy a VSE
ötletét, amely külön versenyt hirdetett a megyei osztályoknak, siker koronázza. Ennek megfelelően rekord számú
nevező, 75 játékos indult a meghirdetett
három versenyszámban. Hét asztalon,
precíz lebonyolítás mellett csatázott a
megye
pingpongosainak
színe-java.
A meccsek közötti szünetben a házigazdák – köszönhetően a Vita Sütő KFT. nagylelkű támogatásának – igényes büfével
lepték meg a rendezvényre kilátogatókat.
A kupa az összevont párosok versenyével kezdődött, ahol a legjobb nyolc
közé a favorit párosok mellett – üde színfoltként – a fiatal tasés egység, a Kámán
András – Ferencz Viktor, a Tarnóczi Dávid – Biró Gabriella vegyes páros, valamint a 2. liga egyik legeredményesebb
alakulata, a tardosi Adamik György- Mészáros Péter páros jutott. Utóbbiak még
a négy közé is beverekedték magukat.
A döntőt végül nagy taktika csatában a
Czap Zoltán ( Eternit SE ) – Bognár Miklós ( Esztergomi ASE ) egysége nyerte
a tatai Licul László – Pósfai Zsolt alkotta
páros előtt. A harmadik helyet Adamikék
mellett a kisbéri Balázs Ottó – Andrási
János páros szerezte meg.
A megyei 2. osztály versenyében szinte
minden szakosztály képviseltette magát,

Játszott

Az idei év legnagyobb létszámot mozgósító versenyére került sor községünkben március
24-én. Az V. alkalommal kiírt
Húsvét kupa került megrendezésre, ami egyben emlékverseny is volt a tragikus körülmények között elhunyt Krenner
Józsefre emlékezve.

Asztalitenisz Szövetség érmeivel,
valamint a megyei asztalitenisz társadalom elismerésével gazdagodtak. A megyei szövetség felajánlott
egy kupát a legeredményesebb
egyesület részére, amelyet a Pilismarót KSK csapata nyert el a helyi
szervezők döntése alapján.
Valamennyi résztvevő elégedetten és a jövőbeli visszatérés reményében köszönte meg a vértesszőlősi sportbarátoknak a színvonalas
rendezést és a figyelmes vendégszeretetet. Itt szeretnénk köszönetet mondani a verseny támogatóinak, a
Vita-Sütő Kft-nek, Vértesszőlős Község
Önkormányzatának, a megyei asztalitenisz szövetségnek, Kovács Istvánnak,
Máger Edének , Szántó Évának.

Helyezés

Asztalitenisz élet Vértesszőlősön
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A SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetet mond a valamennyi segítő támogatónak,
akik az alapítvány részére segítséget nyújtottak.
Az SZJA 1 %-ból 2011. évben 308 247 Ft-ot utalt számlánkra az adóhatóság.
2011. évben a katolikus templom toronysisak megerősítése készült el
10 365 000 Ft-ért, amihez az alapítvány 6 000 000 Ft támogatást adott.
2012. évben az SZJA 1%-ból 185 263 Ft átutalása történt meg.

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel.
A 2011-ben befolyt összegből a Samufalvi Óvodát, az Általános Iskolát,
valaminta „Zöld övezet” pályázat elnyerése alkalmából
rendezett programokat támogattuk.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult céljaink megvalósításához
és kérjük hogy az 1 % felajánlásával továbbra is segítsék alapítványunkat,
hogy a templom felújításához segítséget nyújthassunk.

Kérjük aki teheti, a jövőben is támogassa egyesületünket, hiszen a befolyó
összeget továbbra is a falu közösségi életének segítésére fordítjuk.

Adószámunk: 18608490-1-11

Adószámunk: 19144067-1-11

Takarékszövetkezeti számlaszámunk: 63300037-13005995

Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

Nagy Tibor a Kuratórium elnöke
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond az adózó állampolgárok
felajánlásaiért, melynek eredményeként 2012. évben 110 000 Ft-ot utalt az Adóhatóság

A GYERMEKSZEM közhasznú ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2012. évben 519 630 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2012. évben 17 692 forintot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
a VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!

Köszönettel: Kuratórium
• 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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Adószámunk: 19147606-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13000189

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.
Köszönettel: Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
• 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

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Megérkezett az új bőrmegújító
szőlő őssejtes termékcsalád!!!
• serkenti a bőrben található őssejtek
regenerálódását, megújulását
• megnöveli a bőr sejtjeinek élettartamát
• visszaadja a bőr ragyogását és feszességét
• szabadgyök fogó, növeli a bőr
ellenálló képességét
• csökkenti a ráncok mélységét

További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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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

Száraz Suzuki
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
alkotmány u. 58.

06 34 510 733
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• 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.
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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

