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A közutak téli síkosság mentesítése
Az elmúlt évek során több alkalommal is szó esett a Hírmondóban a közutak
és közterületek téli síkosság mentesítéséről. Sajnos a több esetben irreális lakossági elvárások annak ellenére sem csökkentek, hogy ma jobb, korszerűbb
gépjárművek állnak rendelkezésre, mint évtizedekkel korábban.
A vonatkozó felsőbb szintű jogszabályok és helyi rendeletünk szerint is az ingatlanok
előtti járda síkosság mentesítése az ingatlantulajdonosok (itt só már nem használható,
csakis a közutakon!), a közterületek és közutak kezelése az önkormányzat feladata.
Ez a feladat önkormányzatunk számára minden évben jelentős kihívást jelent és

problémákat is okoz a következők miatt: Sajnos nincsen településünkön olyan helyi
vállalkozó, aki megfelelő eszközökkel (hóeke és sószóró) rendelkezik és átalánydíj nélkül
vállalja is a közutak síkosság mentesítését. Az eszközökkel jól felszerelt AVE Tatabánya
Zrt. számára a város síkosság mentesítése a fő feladat, ezért az elvárható reagálási idővel
(max. 1 óra) nem tudja vállalni a feladatot. A vállalkozóval elvégeztetett szolgáltatás költsége még kedvező árakkal esetében is átlagos télen 2-3 millió forint között van, extrém
napokon (mint az idén már többször is előfordult) akár többszöri vagy folyamatos munkavégzés is szükségessé válhat, melynek költsége naponta a több százezer forint is lehet.
A településen több helyen igen meredek emelkedők is találhatók (pl. Sólyom u., Kispatak u., Jókai u. felső része stb.) melyre tehergépjármű nem képes havon feljutni, a megelőző sózás pedig esetenként felesleges és költséges lehet.
A fentiek miatt évek óta napirenden volt traktor és hóeke beszerzése, mely a tervek szerint idén meg fog valósulni. Ezzel (saját munkaerő felhasználásával) gyors reagálással, jó
minőségben és folyamatosan lesz majd biztosítható a jövőben a közutak téli síkosság mentesítése, valamint szállítási és rakodási feladatokra a traktor egész éven át használható lesz.
A hatékony együttműködés érdekében a következőkben kérjük a Tisztelt Lakosság
segítségét: • Ingatlanuk előtt a járda hó- és jégmentesítését időben és rendszeresen végezzék el. • Ne parkoljanak az úton akadályozva a hóeke munkáját. • Télen csakis téli
gumiabroncsokkal és megfelelő műszaki állapotú járművekkel közlekedjenek. • Amen�nyiben megfelelő téli vezetési rutinnal nem rendelkeznek, a kritikus napokon inkább válasszák a tömegközlekedést. • Induljanak el időben otthonról.
Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy a téli időszak természetes velejárói a rosszabb
közlekedési viszonyok, valamint reális költségen nem biztosítható nyárihoz hasonló
járhatóságú útburkolat sem.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Lakossági tájékoztató
a járásokról
Tatabányai járás
Változások az ügyintézésben
A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jöttek létre.
A Tatabányai Járási Hivatal a 2800 Tatabánya Fő tér 8. szám alatti, volt Polgármesteri hivatal épületében kezdte
meg működését.
A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok
jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és
a közlekedési igazgatással kapcsolatos
feladatok.

és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök járási hivatal szakigazgatási
szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek.
A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal
kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői
felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének
engedélyezésével,
örökbefogadással,
családi jogállás rendezésével, gyámsági
és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban
egyes gyermekvédelmi támogatások
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás)
továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési
önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.
2013. január 2-tól a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek,
a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok,
valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik majd a feladataikat.
A tatabányai járásban, a lakosság a 2800
Tatabánya, Fő tér 8. szám alatti járási hivatalban intézhetik ügyeiket.

A járási hivatal hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal,
(időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt
összegű ápolási díjra való jogosultság
(méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a
kommunális igazgatással összefüggő
feladatok (pl. temetőengedélyezés), a
menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és
földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő,
villamos energia és földgázellátással
kapcsolatos ügyek.

Vértesszőlősön a polgármesteri hivatalban lesz ügysegéd, aki segíti a lakosság
és a járási hivatal közötti kommunikációt.

Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a kormányhivatal jár el,
január 1-jétől a járási hivatal. A jegyzői

Az ügységéd neve: Ekési Katalin, az
ügyfélfogadás időpontja: minden héten
kedden 8 óra 30 perctől 12 óráig.
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Polgármesteri hivatal közleménye
a 2013. évi adókról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január
1-jétől a helyi adókról új rendeletet – a
30/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet – alkotott.
Jelentős változás, hogy megszűnt az
idegenforgalmi adó. Ennek oka, hogy
a bevétel összege nem volt arányban a
szállásadók adminisztrációs terheivel.
Az építmény- és iparűzési adó helyi
szabályozása nem változott.
2012. január 1-jétől jelentősen megváltozott a helyi adókról szóló törvényben a
telkek adóztatása. Míg korábban a belterületi telkek tulajdonosai voltak telekadó
fizetésre kötelezve, tavalyi évtől a külterületi telkek után is adózni kell.
A törvényben a kedvezmények és
mentességek köre is jelentősen szűkült, mindössze az épület, épületrész
hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, valamint az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek
mentesül az adó alól.
Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 százaléka mentesíthető. Igen fontos, hogy a törvény
az építési tilalom fogalmát is definíálja.
E szerint építési tilalom: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló
törvény alapján elrendelt változtatási,
telekalakítási, illetőleg építési tilalom.
Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat is módosította a mentességek körét
részben a törvény szigorítás, részben
pedig a pontosabb törvényi szabályozások miatt.
2013. január 1-jétől kezdődően a helyi
szabályozás szerint (a törvényi szabályo-

záson túl) az a telek mentesül a telekadó
alól, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint
nem építhető be, továbbá a jogerős építési engedéllyel rendelkező tulajdonosok, bizonyos feltételek fennállása esetén.
Továbbra is mentes az a telek, amelyen
épület áll, kivéve, ha a telek további megosztására lehetőség van, ilyen esetben a
telek területének 50 százaléka mentesül
csak a telekadó alól.
A mentesség nem vehető igénybe, ha
a telek üzleti célt szolgál, (vállalkozási
célra hasznosítják.)
Belterületi telek esetében az adó ös�szege változatlan (100 Ft/m2/év), külterületi telek esetében pedig 30 Ft/m2/év, tehát
a külterületi telek esetében a 2012. évi
50 Ft/m2/év adómérték csökkentve lett.
Ez úton is kérem azon telektulajdonosokat, akik telekadó bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget
– vagy éppen a változások miatt kell
bevallást tenniük – ezt, a mulasztási bírság elkerülésének érdekében – mielőbb
szíveskedjenek pótolni.
Ugyancsak kérem, hogy a kisvállalati
adó (KIVA), illetőleg a kisadózó vállalkozások tételes adója alá (KATA) tartozó
vállalkozók bejelentési kötelezettségüknek haladéktalanul szíveskedjenek
eleget tenni.
A bejelentési nyomtatványok a hivatalban beszerezhetőek, a helyi rendelet a www.vertesszolos.hu honlapon is
megtekinthető, de a hivatali ügyintéző is
készséggel áll rendelkezésükre.
Szíjj Judit
helyettes jegyző
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Önkormányzati hitelek állami átvállalása
Amint az sokak számára ismeretes, a
rendszerváltás után az elmúlt jó két
évtizedben az önkormányzatok állami
támogatása egyre csökkent, miközben
az állam szinte folyamatosan egyre
több államigazgatási feladatot adott át
a helyi önkormányzatoknak. Sajnos a
legtöbb esetben a feladatok költségeit
csak részben térítette meg.
Egyik jó példa erre az elsőfokú építéshatóság, mely költségeinek mindössze 2025 százalékát finanszírozta csak az állam.
Ezért kényszerültünk e feladatot átadni
Tatabánya építéshatósága számára, még
akkor is, ha tudtuk, hogy ez lakosaink számára bizonyára kényelmetlenségekkel is
fog járni. A közoktatásban (óvodai és általános iskolai nevelés) is ritkán haladta
meg a normatív támogatás a szűkösen
számított költségek 50-60 százalékát.
A jelenlegi kormány 2010 óta többször
ígéretet tett arra, hogy az önkormányzatok normatív támogatása összességében
nem fog csökkenni, ennek ellenére az reálértéken mégis évről évről tovább csökkent. Az idei évben indul a feladat finanszírozás rendszere, mely az ígéretek szerint
fedezni fogja az egyes feladatok költségeit,
azonban a költségvetés tervezése során
látszik, hogy ez több feladat esetében most
sem lesz elegendő, így az önkormányzatok működési hiánya néhány év alatt országos szinten is újra fog termelődni.
A kormány döntése szerint az 5000 lakos alatti kistelepülések (bizonyos tartozások kivételével) teljes adósságállományát átvállalta az állam.
Önkormányzatunknak 2012. év végén
három hitelszerződése volt: a 2012. évi
KEOP pályázatok és kerékpárút pályázat
önerejének finanszírozására felvett 33,5
millió forint, melyet idén áprilisig terveztünk visszafizetni, az iskola bővítésére felvett alacsony kamatozású MFB forint hitel
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és a szintén MFB refinanszírozott, kamattámogatott forint hitel a Múzeum és Petőfi-Arany utcák felújítására, mely felvétele
2010-ben történt utolsó törlesztő részletei
2013-ban lettek volna esetékesek.
A fenti hitelekre vonatkozóan a tőke és
kamat tartozás összesen mintegy 91,5
millió forint volt (ebből 74,3 millió forint
volt csak hosszú lejáratú: az iskola építés
hitelszerződése, az önerő hitelből már csak
mintegy 2 millió forint maradt), melynek
pénzintézeti egyeztetése (Környe-Bokod
Takarékszövetkezet) után 2012. december
28-án megtörtént azok állami átvétele.
E hiteleket önkormányzatunk nagy
biztonsággal fizetni tudta volna, de természetesen jelentős segítséget jelent az
állami átvállalás, melynek legnagyobb
hatása 2013-ban jelentkezik, ugyanis idén
még mindhárom hitel törlesztése esedékes lett volna, ami 25 millió forintot meghaladó összeg lett volna együttesen
(tőke és kamat törlesztések).
Ez az állami beavatkozás kétségkívül
nagy segítséget jelentett számos önkormányzatnak, azonban hosszú távon hatása nagyon káros lehet, mivel más kormányzati döntésekkel együtt jelentősen
rombolhatja a pénzügyi fegyelmet, és
azt is sugallja, hogy a nagypolitikához közel álló, főleg megyei jogú városokat sokszor pazarló költekezésük ellenére is az
állam megmenti, tehát a költekezések és
látványberuházások szavazat vásárláshoz
továbbra is felhasználhatók.
Utólag már nincsen jelentősége, de
akár eljátszhatunk a gondolattal, hogy
mennyivel könnyebb lenne Vértesszőlős
helyzete most ha – több nagyvároshoz
hasonlóan – jobban eladósodtunk volna,
és ebből most akár egy nagyon szükséges új óvodánk is lehetne, melyre felvett
300 millió forint nagyságrendű hitelünket
az állam most kifizette volna…
Dr. Nagy Sándor polgármester

A képviselő-testület 2012. december 20-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, mivel mindkét ajánlattevő (AVE Tatabánya Zrt., Vertikál FBH-Eszköz Konzorcium)
érvénytelen ajánlatot nyújtott be. A testület megbízta a polgármestert a lejárt szerződés
hosszabbítására legfeljebb 2013. december 31-ig az AVE Tatabánya Zrt.-vel és új közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
2. A Képviselő-testület egyetértett a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításával, melyet szükségessé tett, hogy települési önkormányzati
társulás állami köznevelési alapfeladatot (fejlesztő nevelés, oktatást) 2013. január 1-jétől
nem láthat el.
3. A Képviselő testület a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0084 azonosító számú pályázaton
(óvoda) összesen 19 495 864 forint összegű támogatás felhasználásához szükséges
kültéri és beltéri eszközbeszerzésre, pénzügyi vezetői szolgáltatásokra, valamint a projekt
megvalósításához szükséges fejlesztési feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül
a legkedvezőbbek megrendeléséről döntött.

A képviselő-testület 2013. január 14-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött KEOP-2012-5.5.0/A
kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
című pályázat benyújtásáról. Ennek keretében a településen az összes (több mint 300 db)
közvilágítási lámpatest LED technológiájúra történő cseréje valósulhat meg.
2. A Képviselő-testület döntött KEOP-2012-5.5.0/D kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtásáról a
Sportcsarnok felújítására. Ennek keretében a következő fejlesztés valósulhat meg: • külső
hőszigetelés (kiszolgáló épületek és a csarnok falazata) • nyílászáró csere (kiszolgáló
épületek, a csarnoknál az üvegtéglák) • világítás korszerűsítés (LED: csarnok és kiszolgáló
épület, pálya világítás) • fotovoltaikus energiatermelés (napelemek) • fűtés – faaprítékkal.
3. A Képviselő-testület döntött a KDOP-4.1.1/E-11/2011-0019 azonosító számú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című pályázathoz
szükséges ingatlanszerzésről (060/24 hrsz., 978 m2) és szolgalmi jog bejegyzésről
(841 hrsz., 203 m2).
4. A Képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy a búcsú színvonalát 2013. évben növelni
szükséges, lehetőség szerint kézműves vásár rendezésével is. A lehetőségek felmérésére
felkérte a Kulturális és Nemzetiségi Bizottságot.
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Novemberben EMVA pályázatok
kerültek benyújtásra
Az elmúlt év novemberében kerültek
kiírásra a 2007-13 EU tervezési időszak utolsó EMVA (III-as tengelyes)
pályázatai. Ennek keretében legfeljebb 16 M Ft támogatás igényelhető
önkormányzatoknak nettó 100 százalék támogatási intenzitással (tehát az
önerőt a 27 százalékos ÁFA jelenti).
Ennek keretében a képviselő-testület
döntése alapján a maximális igényelhető
támogatási összeggel két pályázat került
benyújtásra:
1. Az EMVA „Falumegújítás és -fejlesztés” pályázat 2. célterületére benyújtott kérelmünk alapvetően a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelye
környezetének rendezését szolgálja.
Ennek keretében a tervek szerint a főbejárat előtti tér burkolásra kerül, új padok
és térbútorok kerülnek kihelyezésre, a
kapcsolódó zöldterületek füvesítése és
fásítása történik meg. A térkő burkolat a
zúzott köves parkoló mellett folytatódik a
Múzeum u. végén található csomópontig.
A múzeumi 061/1 hrsz. terület folytatásaként a Szarvas u. mellett a korábban
már megtisztított területrész tereprendezés utáni parkosítása is megvalósul.
A kialakított térbútorokkal berendezett
parkban egy sétány és kilátóhely létesül.
E projekt része lesz még a temető mellett (Ady u.) és a temető előtt (Múzeum
u.) parkosítás és térkővel burkolt parkolóhelyek létesítése.
Az eredeti cél e pályázatban a fentiek mellett még a Valusek u. Sport utcával szembeni részén, a bowling club
előtti terület rendezése, parkosítása
volt járda felújítással, illetve a vasúti
megállóhely és az Országzászló-tér
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közötti terület parkosítása volt. Azonban mindkét terület állami tulajdonú és
kezelésű és a szükséges tulajdonosi
hozzájárulások megszerzése rendkívül bürokratikus és lassú (még mindig folyamatban van) ezért e területek
a pályázatba már nem kerülhettek be.
E miatt bővült az eredeti projekt a múzeum főbejárata előtti tér rendezésével,
mivel a Magyar Nemzeti Múzeum vezetése rendkívül rugalmas és gyors volt az
engedélyezés tárgyában.
Remélhetően tavasszal a 2007-13 EU
tervezési időszak utolsó LEADER pályázatára be tudjuk majd nyújtani a vasútállomás melletti terület parkosítását és kerékpáros pihenő kialakítását tekintettel
a várhatóan idén elkészülő Által-ér menti
kerékpárút bekötő ágának fogadására.
2. Az EMVA „Vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése” című pályázati
felhívásra nyújtottuk be a temető felújítását célzó projektünket. A tervezett beruházások a támogatás elnyerése esetén:
a kápolna környezetének felújítása
(térkő burkolat, támfal, padok, kandeláberek telepítése), a kápolna alatti, a
bozóttól tavaly megtisztított terület rendezése, a főbejárati kapu és kerítés
felújítása, térkő burkolatú sétány kialakítása a ravatalozó és a Rákóczi utcai
kapu között. E pályázathoz együttműködési megállapodást közöttünk a Római
Katolikus Egyházközséggel.
Bízom benne, hogy a fenti két pályázat
(a többszörös forrásigények ellenére is)
támogatásban fog részesülni és megvalósulásuk után Vértesszőlős megjelenése tovább szépül és még vonzóbbá válik.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Önkormányzati-, intézményi- és
civil programterv – 2013. I. félév
Április

Február
2. 		
		
8. 		
11.
12.
14.
18.
		
22.
25.
		
26.

Néptánc klub
– alakuló megbeszélés Közösségi Ház 17.00
Ovis farsang, Samufalvi Óvoda
Tollfosztó, Közösségi Ház, 17.00
Farsangi játszóház, Közösségi Ház 16.30
Farsangi játszóház, Közösségi Ház 17.00
Kulturális bizottsági ülés,
Polgármesteri Hivatal, 18.00
ÖNO farsangi mulatság, Közösségi Ház 14.00
Szőlőhegyi Közösség, közgyűlés,
Közösségi Ház, 18.00
Író-olvasó találkozó, Közösségi Ház 17.00

7. 		
8. 		
		
9. 		
14.
		
		
		
16.
		
22.
26.
30.
		

Kiállítás megnyitó, Közösségi Ház 17.00
Nőnap önkormányzati dolgozóknak,
Közösségi Ház, 17.00
Pátria közgyűlés, Közösségi Ház, 17.00
Iskolai március 15-ei műsor,
Közösségi Ház, 12.00
Emlékoszlop koszorúzás,
Vértes László park, 16.00
Nyugdíjas Klub rendezvénye,
Közösségi Ház, 17.00
Ovis húsvét, Tájház, 16.00
Húsvéti játszóház, Közösségi Ház, 16.30
Borverseny-bál, Közösségi Ház, 17.00 a
hónap 3-4. hetében budapesti színházlátogatás

Március

6. 		
		
12.
		
22.
		
30.
		

Pátria: tavaszi nagytakarítás,
Vértes László park, 9.00
Területi kortárs versmondó verseny
iskola, 14.00
Föld napja – szemétszedés:
önkormányzat, iskola
Anyák napi játszóház,
Közösségi Ház 16.30

3. 		
17.
		
		
20.		
22.		
		
25.
		

Kiállítás megnyitó, Közösségi Ház 17.00
Nemzetiségi gála, iskola,
Közösségi Ház, 16.00
Óvodai családi spotnap, sportcsarnok
Szlovák pünkösd – nemzetiségi nap, Tájház
Gyermeknap, bábszínház,
Közösségi Ház 10.00
Nyugdíjas Klub anyák és apák napja,
Közösségi Ház, 17.00

8. 		
		
13.
		
15.
		
		
		

Pátria: nyárköszöntő grillparti,
Vértes László park/Közösségi Ház 17.00
Nyolcadik osztályosok színházi előadása,
bankett, Közösségi Ház
Ballagás, iskola, 10.30
tanévzáró ünnepély, iskola
a hónap 3-4 hetében
budapesti színházlátogatás

Május

Június

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérése alapján tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy melegedő helynek
Dr. Nagy Sándor polgármester szükséghelyzetben
a Sportcsarnokot jelölte ki (Vértesszőlős József A .u. 41.),
mely szükség esetén 24 órás folyamatos befogadást biztosít.
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Kerékjegy sorsolás
Befejeződött a Skála-térségi
kerékpárút építése – az Által-ér menti
kerékpárút várhatóan idén elkészül
Az elmúlt év során számos alkalommal
olvashattak a Hírmondóban az épülő
kerékpárutunkról, mely Vértesszőlős
településközpontját köti össze a Skála-térséggel, illetve Tatabányával.
Az év végére a kerékpárút elkészült,
átadásra került, a jövőben az esztétikus
környezet kialakítása érdekében már
csak tereprendezésre és parkosításra célszerű kisebb forrásokat szánni a
nyomvonal mentén (a KDOP-4.2.2-112011-0001 pályázaton kívül).
A kivitelezési munka utolsó lépéseként
a pályázatban vállaltaknak megfelelően
a belterületen és a Skála-térségben 16
helyen összesen 65 db kerékpártámasz
került kihelyezésre, együttesen 130 db
kerékpár számára.
Ezúton szeretném megköszönni a nem
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
kihelyezés térítésmentes engedélyezését és azok használatát a tulajdonosoknak (Átriumház ’95 Kft., Magyar Nemzeti Múzeum, Fagyizó (Valusek u.),
McDonalds, Reha Invest Kft. (CBA).
Őszintén remélem, hogy tavasztól a
kerékpárút forgalma tovább fog növekedni és lakosaink, valamint a környező
települések polgárai is sokáig elégedetten fogják használni a biztonságos közlekedéshez és az egészséget megőrző
kerékpározáshoz!
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Az Által-ér völgyi kerékpárút előkészítése is jól halad: jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. Remélhetően a nyertes ajánlattevővel néhány héten belül a
kivitelezési szerződés megkötésre kerül
és a munkálatok tavasszal megkezdődhetnek, hogy őszre a kerékpárút átadásra kerülhessen.
Sajnos az Által-ér rehabilitációs projekt problémái miatt a kerékpárút előkészítése több mint egy évet csúszott, a
nyomvonal jelentős részét néhány méterrel át kellett helyezni, így újra kellett engedélyeztetni a terveket, illetve ehhez
újabb földterületek vásárlása is szükségessé vált, mely folyamat jelenleg zajlik.
Tisztelettel kérem az érintett vértesszőlősi lakosok segítségét, hogy a közérdekű és nemes cél érdekében fogadják
el az ingatlanszakértő által megállapított árat, hogy az adásvételi szerződések mihamarabb létrejöhessenek azért,
hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége a kivitelezési munkák megindulását
tavasszal ne akadályozza!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Az Által-ér kerékpárút megépítéséhez kapcsolódik a KEMSZÖSZ által
kibocsátott 200 és 500 Ft-os támogatói kerékjegyek vásárlási lehetősége, melyek sorsolása nem csak
a tervezett ünnepélyes átadón lesz,
hanem az elhúzódó építkezésre és
a nagy érdeklődésre való tekintettel
25-én pénteken is a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban. A sorsolásról, a nyereményekről bővebben olvashatnak a www.kemsport.hu és a
www.vertesszolos.hu weboldalakon.

Kerékjegyeket Vértesszőlősön az
alábbi helyeken lehet megvásárolni:
Fair Midi Market Tanács u. 65.
(200 és 500 forintos jegyeket)
Polgármesteri Hivatal Tanács u. 59.
Ügyfélfogadási időben
(200 és 500 forintos jegyeket)
Rapid Market KFT. Valusek u. 51/B.
(200 és 500 forintos jegyeket)
Agip Töltőállomáson (Határ u. 1-3.)
(500 forintos jegyeket)
Minden előzőleg megvásárolt kerékjegy is részt vesz a január 25-ei 3. és az
átadó ünnepségre tervezett 4. sorsoláson. Sok szerencsét kívánunk és egyúttal köszönjük támogatását minden kedves kerékjegy vásárlónak!
Vértesszőlős Község
Önkormányzata

Forgalmirend változás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy a
Tanács utcában az Általános Iskola előtt a
főút irányába a jobb oldalon, megállni tilos
tábla van a gyermekek védelmében, a balesetek elkerülése végett. Kérjük, parkolni
a Tanács utcával párhuzamos földúton (a
templom alatt) illetve a főút irányába az út
bal oldalán szíveskedjenek.
Tavasszal az önkormányzat rendbe teszi
ezeket a területeket, a biztonságos, kényelmes parkolás érdekében. Egyúttal kérjük,
hogy hétfőtől–péntekig 7.00–16.00 óráig a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolót, hagyják
szabadon a hivatal dolgozói és a hivatalba
ügyintézés céljából érkező autók részére.
Polgármesteri Hivatal

Olcsó sífelszerelés
bérlési lehetőség
az általános iskolában.

Bakancs: 500 Ft/nap
Síléc: 1000 Ft/nap
Érdeklődni:
Mátyási Piroskánál
06 70 458 5405
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Új helyre költözött az Idősek Klubja
Bizonyára emlékeznek a Kedves Olvasók, hogy a szeptemberi Hírmondóban adtunk hírt egy új óvodai csoport
létesítéséről, melyet hely hiányában
az óvoda épületén kívül, új telephelyen
kellett kialakítani. Az Egészségház
alsó épületrészében, az Idősek Klubja helyiségében, felújítással készült
el a nagyon szép, esztétikus, minden
igényt kielégítő „Süni” csoport.
Így az Idősek Klubjának kellett új helyet
keresni, melyhez az Egyesített Szociális
Intézmények vezetőségének maximális
támogatását élvezhette az önkormányzat. A legelfogadhatóbb lehetőség a Tanács utcai Közösségi Ház volt, melynek
bejáratától balra eső kis termek szakszerű, akadálymentes átalakításával jött

létre az új székhely, melyben a Családsegítő Szolgálat is helyet kapott. Ez a
döntés a Klubtagok részéről bizony nagy
toleranciát kívánt, hiszen sokan nehezen
mozognak és messzebb is esik a lakóhelyüktől, de mindannyian a nemes cél
érdekében az önkormányzat döntésével
egyetértve támogatták.
Sajnos a használatbavételhez szükséges engedélyeztetések eléggé elhúzódtak, de végül mindenki örömére az idősek 2012. december 20-án ünnepélyes
keretek között végre birtokba vehették
az új klubhelyiséget. Az átadó ünnepségen a Klub dolgozói és a szinte teljes
létszámú klubtagok mellett, az ESZI vezetősége, a Családsegítő Szolgálat, a
Polgármesteri hivatal dolgozói és az intézményvezetők is részt vettek.

Elsőként az Általános Iskola kisdiákjai
adtak meglepetés műsort, majd dr. Nagy
Sándor polgármester tájékoztatta röviden a jelenlévőket az új helyre való költözés szükségességéről és megköszönte
mind az ESZI hozzáállását, segítségét,
mind az időseknek-, a klub dolgozóinak
megértését, toleranciáját. Az ESZI igazgatóasszonya, Mecsei Ilona is elmondta,
hogy példa értékű volt ez az összefogás,
hogy az óvodai csoport kialakításának
szükségessége és ez által az Idősek
Klubjának áthelyezésével, a gyermekeknek is és az idősek is egy-egy új, szép,
ízléses épületrész kialakítására volt lehetőség.
Végül de nem utolsó sorban a
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde apróságai
egy szép karácsonyi műsorral köszöntötték a vendégeket, az előadás végén
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a kis fellépőknek a klub dolgozói apró
ajándékokkal köszönték meg a megható, szép műsort. A klubtagok is készültek rövid kis versekkel, majd a szokásos
karácsonyi háziünnepséggel, énekkel,
kötetlen beszélgetéssel zárták ezt a szép
és emlékezetes napot.
Z.Zs.

Köszönjük Slezák Ferencné (Veronka néninek), Muk István (Pista bácsinak), Kovács Lajosné (Gyöngyikének),
Kovács Lajos és Vaskó Magdának az
önzetlen segítségüket a klub berendezésében. A karácsonyi ünnepséghez pedig köszönjük Slezák Ferencné
(Veronka néninek) és Szeidler Józsefné (Juci néninek) a finom kalács elkészítésében nyújtott segítségüket.
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Gyermekszínházi előadás
December 5-án a Közösségi Házba is megérkezett a Mikulás. A budapesti Meseerdő
Bábszínház előadásában a Mikulás a meseerdőben című darabot tekinthették meg
a falu apróságai. A bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyermekek megtöltötték a
ház nagytermét. A bábelőadás során a nézősereg bepillanthatott az erdő állatainak
életébe, megtudhatta, hogy hogyan várják a Télapót. Az előadás során a gyerekeknek közös éneklésben, sok mókában, kacagásban volt részük.

Nyugdíjas Klub karácsonya
Az idén utolsó alkalommal találkozott
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. A Közösségi Házban megtartott karácsonyi ünnepség szép zárása volt az idei
évnek, melyet az idősek ismét aktívan
töltöttek.
Buschné Klári néni köszöntője után az
ünnepi hangulatot Zachara Norbert karácsonyi köszöntője teremtette meg.
A program a Tatabányai Bányász Öregtánc Együttes gyönyörű műsorával folytatódott, majd ezt követte a Zimozeleny
Asszonykórus fellépése. A műsor zárásaként Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester Múltidéző című diavetítését láthatták,
hallhatták az idősek. A kedves ismerősöket, barátokat, rokonokat bemutató fényképek sokak szemébe csalták a megemlékezés könnyeit. A vetítés végén Ady
Endre: Karácsonyi rege című verse hangzott el Szabó Gyula tolmácsolásában.
A műsort követően a vacsorával kezdetét vette a kötetlen beszélgetés, mulatozás. A talpalávalót ismét Csanálosi Laci
és zenekara szolgáltatta.

Író-olvasó találkozó
Adventi kézműveskedés
A karácsonyi várokozást megelőző adventi időszakban kézműves foglalkozást
szerveztünk az óvodás és alsó tagozatos
korú gyermekeknek. Ezen a foglalkozáson a gyerekek közösen készíthettek
sok kis apró, karácsonyhoz kapcsolódó munkadarabot. Az elkészült alkotások között volt filcből készített ajtódísz,
melyet gyöngyökkel dekoráltunk, 3D-s
fenyőfát csillagokkal ékesítettük, méhviaszlapból gyertyákat formáztunk és hungarocell gömbből festéssel és csillámpor
szórásával díszt készítettünk a fenyőfára.
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A foglalkozás végén a gyerekek elvihették alkotásaikat, hogy az ünnep alkalmából saját készítésű tárgyakkal dekorálhassák otthonaikat.

Pölt Jánosné
Hagyományőrző
szakácskönyv
és egyéb gyűjtéseinek

Itt a farsang,
áll a bál…
Kedves gyerekek!
A farsangi mulatozás idején kézműves foglalkozást szervezünk
számotokra a közösségi házban.
A foglalkozáson farsangi álarcos
képet készítünk a textilszobrászat technikájával.
A foglalkozás időpontja:

2013. február 12.
(kedd) 16.30 óra

könyvbemutatójára
kerül sor

2013. február 26-án
17.00 órai kezdettel a
Közösségi házban.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
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Könyvtári hírek
Karácsony a Könyvtárban
December 22-én „Karácsonyváró” teadélelőttön találkoztunk a legkisebb
könyvtártag gyermekekkel. A Horváth
testvéreket – Zsombort, Zselykét és
Hangát – nővérük, Csenge kísérte el,
Kubinger Ákos anyukájával és kislány
testvérével érkezett, aki végig nyugodtan szundikált, Kutenics Gábort anyukája, Keindl Bercelt szintén anyukája, Galgán Dorkát és Maját is anyukájuk kísért

Új könyveink
A Községi Könyvtár 101 db új könyvvel
gazdagodott karácsony előtt. Nagy sikerük volt, hiszen január első hetében szinte
leürült az új könyvek polca. A rendszeres
könyvtárlátogatókkal nem kell megismertetni, de ettől függetlenül néhányat felsorolnék.
Gyermek- és ifjúsági könyvek: Állatos
mesélő könyv, Két kis Dinó, Az állatvilág atlasza, Emily hercegnő, Sophia
hercegnő, Időutazás a Biblia világában,
Locsifecsi királynő, Csizmás kandúr, stb.
Felnőtt irodalom: Végakarat, Nyomomban az életem, A kávé illata, A Fáraó halálának titka, A megfagyott világ, A herceg
és én, A titánok bukása, Varázslat, stb.
Ismeretterjesztő könyvek: A természet
IQ-ja, Zöld receptek, Kísérletek könyve,
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Magyar Vöröskereszt – decemberi hírek

el. Nagy Máté egyedül érkezett. Sajnos
most is volt olyan, aki megfeledkezett az
előre megbeszélt időpontról, sajnálhatja.
Jó hangulatban énekeltünk, teáztunk, sütiztünk. A meglepetés most sem maradt
el, a karácsonyi mintás bögrét – amiből
a teát itták – hazavihették a gyermekek,
valamint egy porcelán angyalkát, amit a
karácsonyfára akaszthattak. Végezetül
megismerkedhettek a frissen érkezett új
könyvekkel, melyeket nagy érdeklődéssel lapozgattak.

Nagyszülők könyve, Életcseppek, Mágikus és gyógyító kövek, stb.

Tájékoztató
Ezúttal elköszönök a Könyvtártól és
a tagoktól, megköszönöm az eltöltött
két és fél évi együttműködést. Szeretném, ha a továbbiakban is hasonlóan
érdeklődést tanúsítanának a könyvek, az
irodalom iránt. A könyvtáros a jövőben
Hörömpöliné Ildikó lesz.
Tájékoztatom a Tisztelt könyvtártagokat és a leendő tagokat, hogy február
1-jétől a nyitva tartási idő megváltozik.
Kedden, csütörtökön és pénteken 11.00
órától 16.00 óráig tart nyitva a könyvtár.
A telefonszám is változik, elérhetőség: 06
30 578 5116, az e-mail cím változatlan:
konyvtar@vertesszolos.hu.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

A Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete
a tavalyi évben is Karácsonykor, meglepetéssel kedveskedett a falu időseinek. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub Karácsonyi ünnepségén
a jelenlévőket gyümölccsel ajándékozta
meg, az Idősek Klubját ajándékcsomaggal
lepte meg és négy nagycsaládos élelmiszercsomagot kapott.
A Megyei Tatabányai Karácsonyi ünnepségen minden jelenlévő egy zsák ruhaneműt
és némi tartós élelmiszert vehetett magához,
amit a rászorulóknak adhattak tovább településeiken. A mi zsákunkban főleg kisgyermek
ruházat volt, így azt a Samufalvi Óvoda és
Bőlcsőde vezetőjének, Törökné Pátrovics Erikának adtam át, hogy belátása szerint segítse
vele a rászoruló gyermekeket, családokat.
Kérjük támogassák a 2013-as évben is alapszervezetünket, a szerény 300 vagy 600 forintos
éves tagsági díjjal, melyhez nem kell belépni a
Vöröskereszthez. Az ebből befolyt pénzösszeg
60 százaléka a helyi szervezetünknél marad, 40
százalék az országos központba kerül. A tag-

• 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)
• A világ vezető allergiamentes
végleges szőrtelenítő módszere
• 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

díjakból befolyt összegen kívül az önkormányzattól is kapunk anyagi támogatást, e két forrás
együtt fedezi éves kiadásainkat.
A helyi alapszervezet főbb feladatait az
alábbiakban határoztuk meg: • az éves
tagdíjak beszedése • segítés a véradások
szervezésében, lebonyolításában • az évente
megrendezendő lakossági szűrővizsgálatok
szervezésében, lebonyolításában való aktív
részvétel • az Idősek Napján való közreműködés, támogatás • óvodai, iskolai elsősegély
tanfolyamok megszervezése • óvodai, iskolai
egészségnevelést elősegítő előadások szervezése, támogatása • ruhagyűjtési akciók
szervezése • karácsonyi csomagok osztása
a rászorultaknak • nagycsaládosok segítése.
Szervezetünknek szüksége van új tagokra
és aktivistákra is, akik segítenének a rendezvények lebonyolításában, tagdíjak beszedésében. Várjuk jelentkezésüket! Ha bármiben
tudunk segíteni, szívesen állunk a lakosság
rendelkezésére!
Zoltánfi Zsuzsanna elnök 06 30 817 3969
Ispán Mónika titkár 06 30 277 0933

Februárban minden
MIKRODERMABRÁZIÓS
(gyémántfejes bőrcsiszoló)

és MEZOTERÁPIÁS
(sejtszintű hatóanyag bejuttatás)

BŐRMEGÚJÍTÓ,
RÁNCTALANÍTÓ KEZELÉS

10%

kedvezménnyel vehető igénybe!
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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Egészségnap volt Vértesszőlősön
Sikeresen zárult a zord időjárás ellenére is, az elmúlt napokban az önkormányzat intézményeinek dolgozói részére szervezett egészségnap. Mivel a
szűrővizsgálatok széles körben voltak
meghirdetve, sokan jöttek lakosság
köréből is, így egész nap folyamatos
volt a látogatottság.
A legnépszerűbb a szemvizsgálat, a
koleszterin- és vércukormérés, a testzsír-izomtömeg méréssel egybekötött
dietetikai tanácsadás voltak, de a vastagbélrák szűréshez szükséges tégelyek
is fogytak szép számmal és a hallásvizsgálaton is sokan részt vettek. Dr. Boros
József sebész-onkológus főorvos vérvizsgálattal történő prosztatarák szűrésén is előfordult a sorbanállás.
Mindezek mellett a résztvevők megismerkedhettek alternatív gyógyászati
módszerekkel is, mint az anyagcsere-típus mérés, vagy a Bach virágterápia, mely a növények virágaiból készült
eszenciák által segíti a testi, lelki öngyógyítást.
Önkormányzatunk fontosnak tartja a
– lakosság részére szervezett –, betegségek megelőzését, feltárását segítő
rendszeres szűrővizsgálatokat. Ehhez
szeretnénk továbbra is lehetőséget biz-
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tosítani, ezért az idei évben még az őszre
tervezünk egy hasonló egészségnapot.
Ez úton is szeretném megköszönni a
szűrésben résztvevő orvosoknak, as�szisztenseknek, hogy eljöttek hozzánk
és önzetlenül, türelmesen, mindenre
kiterjedően foglalkoztak a megjelent érdeklődőkkel. A rendezvény támogatói,
akik nélkül az egészségnap nem jöhetett
volna létre:

Aranyszem Optika Tata
KEMKH Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Tatabánya
H-EAR KFT. Tata
Kaizer Med Egészségügyi
Szolgáltató Bt. Vértesszőlős
Kertvárosi Új Patika
(Tatabánya Hadsereg utca 131.)
KEM Rákellenes Egyesület Tatabánya
Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi
Alapszervezete
SYLPED Bt.
Smaragd Gyógyszertár Vértesszőlős
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Mindannyiuknak nagyon köszönjük a
részvételt és a támogatást!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Influenza szezon
A nemzetközi híradásokban, Amerikában és Európa nyugati, valamint északi
országaiban egyre több influenzaszerű
megbetegedésről számolnak be.
Magyarországon a megbetegedések
halmozódására 2-3 héten belül számítunk. Influenzára jellemző a tünetek
hirtelen megjelenése. Ezek a tünetek
lehetnek: hőemelkedés vagy láz, rossz
közérzet, fejfájás, izomfájdalom, köhögés, torokfájás, légszomj.
Azon jogosultak, akik még nem vették
igénybe a védőoltást, a közeledő influenzajárványra való tekintettel minél
hamarabb igényeljék azt a háziorvosukon keresztül.

Jogosult személyek:
• hat hónaposnál idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
o krónikus légzőszervi betegségben
szenvedők, asztmás betegek;
o súlyos elhízás vagy neuromuscularis
betegség miatt korlátozott légzési
funkciójú betegek;
o szív-, érrendszeri betegségben
szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);
o veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos
állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket,
daganatos betegségben szenvedőket is);
o krónikus máj- és vesebetegek;
o anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
• gravidák a gesztációs héttől függetlenül;
• azok a nők, akik a gyermekvállalást az
influenza szezonális időszakára tervezik;
• ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben, lakóotthonokban, vagy

egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
• tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reyeszindróma veszélye miatt);
• 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül;
• egészségügyi dolgozók;
• szociális intézmények dolgozói.
Azoknak, akik nem részesülnek a térítésmentes védőoltásból, a folyamatos
védettség fenntartása érdekében még
mindig érdemes igénybe venni a gyógyszertárban, háziorvos által felírt, és kiváltható oltóanyagot. A védőoltás beadásának helyén fájdalom, bőrpír alakulhat ki,
és egy két napig rossz közérzetet okozhat. Láz vagy egyéb súlyosabb tünetek,
komoly mellékhatás ritkán fordul elő, és
jelentősége elenyésző az influenza szövődményeihez képest.
Az influenza és szövődményeinek kialakulása ellen a legbiztosabb megelőzés az influenza elleni védőoltás.
A járványos időszak előtt beadott védőoltás csökkenti a megbetegedés
előfordulását, enyhíti a tüneteket.

Rendelés változás
helyettesítés miatt!
Rendel: Dr. Kaizer László
2013.01.28.
hétfő
*2013.01.29.
kedd
2013.01.30.
szerda
2013.01.31. csütörtök
2013.02.01.
péntek

8.00–11.00
13.00–16.00
13.00–16.00
8.00–11.00
13.00–16.00

*Január 29-én 13 órától felülvizsgálat lesz,
ezért aznap nem lesz rendelés!

Megértésüket köszönjük!
17

Kérjük engedje be a kéményseprőt!
Értesítjük, hogy az Önök településén
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. A dolgozóink névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolván�nyal rendelkeznek.
A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan használata, valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt évente
több halálos baleset történik. Ezeket a
baleseteket könnyedén meg lehet előzni,
ha a lakosság az előírásoknak megfelelően használja a kéményeket és az előírt
1995. évi XLII. törvény alapján az évente
előírt kötelező kéményellenőrzést, szükség
szerinti tisztítást a kéményseprők elvégzik.
Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok
tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják
beengedni házaikba a kéményseprőket,
mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik
a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed
ki a kötelező közszolgáltatás. A lakásban
és más helységben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény
- ideértve a tartalékkéményt is-valamint
tartozékainak műszaki felülvizsgálatára,
ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges égéstermék
elvezető berendezések füstgázelemzése
műszerrel történik. A helyi önkormányzatok segítéségével, 8 nappal az ellenőrzés
megkezdése előtt történik a lakosság értesítése. A kéményellenőrzési díj helyszínen kézpénzben fizetendő, számla vagy
munkaigazolás ellenében.

A kéményseprőink
az alábbi feladatokat végzik el:
• a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének
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és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata.
• az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során megállapított
és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a
hiba, a szabálytalanság jellegétől függő
kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata.
• a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában
bekövetkezett hibák, szabálytalanságok
szemrevételezéssel, illetőleg szükség
szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása
• az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal.
• gáz-tüzelőberendezés égéstermék
elvezetésére szolgáló kéményeknél a
keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén
műszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén
az alábbi feladatokat
végzik el szakembereink:
• a kéményjárat teljes hosszban történő
tisztítása, a kémény típusának és anyagának megfelelően.
• bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna,
továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény
mellékcsatornájának-a
kéménytartozék
anyagának megfelelően- kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, valamint
a keletkezett szilárd hulladék (korom,
pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és
edénybe helyezése
• ha az égésterméket hagyományos
kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés
végzésére van szükség, kiégető berendezéssel.

Nem terjed ki a kötelező
közszolgáltatás:
• olyan tüzelőberendezés égetésének
elvezetésére szolgáló kéményre, ami
nem lakásban vagy nem helységben van
- kerti sütőkemence, épületen kívüli tűzhely, szabad térben elhelyezett kazán.
• arra a kéményre, amely használaton
kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait
és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem
éghető anyaggal tömören, illetve egyéb,
nem oldható szerelési technológiával
(kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás
helyén jól látható módon megjelölték
• a levegő bevezető elemek karbantartásásásra, tisztítására.
• a tüzelőberendezések karbantartására, tisztítására

• a tüzelőberendezést a kéménnyel
összekötő füstcső karbantartására, tisztítására.
A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a veszélyt, ne feledje,
a kémény állaga romlik leggyorsabban
egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt
a törődést. Bármilyen kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne az alábbi elérhetőségeinket keressenek meg bennünket:
Magyar Kémény Kft.
Tata, 06 34 382 577
E-mail: tata@magyarkemeny.hu
Tatabánya, 06 34 310 100
E-mail: tata@magyarkemeny.hu

Református (Egy)házunk tájáról
Nagy örömmel és reménységgel nézünk ez évnek történései felé.
De milyen is volt az elmúlt hónap? Sok-sok
esemény, nehéz is lenne felsorolni anélkül, hogy valamit ki ne hagynánk: adventi
készülődés a gyermekekkel, jó lehetőség
volt ez az ajándékkészítésre, a karácsonyfadíszek megalkotására. Aztán a sokszori
gyakorlás, amikor nagy izgalommal készülődtünk arra, hogy majd a szenteste,
ott a karácsonyfa előtt elénekelhessük az
Urat dicsőítő énekeinket, ám a sok próba
után is nagy kihívást jelentett kiállni a zsúfolásig megtelt gyülekezeti teremben. Az
újesztendő első heteiben sem tétlenkedtünk, gyermekeiket keresztelő családokkal örülhettünk együtt.
Majd következtek a 2013. év első felére vonatkozó tervezgetések egyházközségünkben, hogy mit mikor és hogyan
szervezzünk. • Ebben az évben is megszerveztük a katolikus testvérekkel az

ökumenikus esték két alkalmát: január
23-án szerdán este fél öttől a katolikus
templomban, január 27-én vasárnap
szintén fél öttől a Gagarin 10. szám
alatti református gyülekezeti házunkban. • Március 14-én 16.00 órától a tavaly állított kopjafánál tartjuk meg a falu
közösségével együtt ünnepségünket.
• Április 20-án szombaton a gyermekeket várjuk egy vidám délutánra. • Május
20-án pünkösd hétfő délután pünkösdi
pikniket rendezünk. • Nyáron több tábort is tervezünk: jún. 24–29. gyermektábor a Balatonnál, júl. 3–6. családos
tábor Gárdonyban, júl. 29–aug. 2. játszótéri játszóház, aug. 12–16. napközis
tábor a Gagarin utcában.
Mindebből is világosan kitűnik, feladat
van bőségesen, ehhez kérjük Istennek
gazdag áldását, hogy áldjon meg bennünket az Úr, és őrizzen meg ebben az
évben is.
			

Vass Edit Szeréna
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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

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

február 5., február 19.
és március 5.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

Csak egy tested van, szeresd!
Tudd meg, mit kell enned, hogy egészséges legyél!

GYERE EL MOST EGY
INGYENES ELŐADÁSRA
ÉS TESTÖSSZETÉTEL
MÉRÉSRE, AHOL
MEGKAPOD A VÁLASZOKAT!
Mindezek mellet ráadásul közel 3500 Ft
értékű ajándékot is kapsz!

Előadó: Silye Gabriella
	Metodic szakértő
Helyszín: Sport Hotel és Étterem Tatabánya
Időpont: 2013. február 5. 18.00 óra
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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: 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu
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.
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
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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!

Újévi meglepetés!
Amennyiben az általam nyújtott
állatorvosi ellátást követően
legalább kétféle terméket vásárol
a patikában és a pet-shopban,
vagy háromféle terméket vásárol,
az olcsóbbat féláron,
20 000 Ft feletti vásárlás
esetén ajándékba kapja.
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T-Partner - Vértes Center Tatabánya

Érted kelt életre

A természet ihlette
Zafírkék
Márvány fehér

4.8” HD Super AMOLED Kijelzô | Intelligens kamera

West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. VértesSamsung
CenterGalaxy
Bevásárló
Központ
S III

9900 Ft

Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Szerviz

Nyitva: Hétfő-Szombat 9.00–20.00, Vasárnap 9.00–18.00 • Telefon: 06 34 510 676 • Mobil: 06 30 696 6799

Mozaik XXL díjcsomaggal, meglévő
T-Mobile Platina szintű ügyfelek számára,
lejárt hűségidejű előfizetéssel, az
előfizetésre és a díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel. Mobil előleg befizetése
szükséges.

A készülékajánlat 2012. július 15-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A készülék bizonyos alkalmazásainak letöltése és használata
adatforgalmat generál. A készülék minden T-Pontban, de csak bizonyos Partner üzletekben, valamint a T-Mobile webshopban érhető el.
További feltételek: T-Pontok és Partner üzletek, www.t-mobile.hu, 1430

