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Kívül-belül karácsony

Kívül már régóta karácsony van. Először a bevásárlóközpontokban és a nagyobb
üzletekben jelentek meg a hatalmas hópelyhek, a feldíszített karácsonyfák, a fények,
a gömbök. Aztán advent első vasárnapjától kezdve érkeztek a pompás égősorok az
utcán, a kertben, az ablakokon át bemászni igyekvő mikulások, a piramisok a függönyök mögött. Aztán jöttek a kertben álló fenyőfákra felszerelt „kültérik” – fogadok,
hogy bárki, aki valaha szerelt fel ilyet a kertben álló fára, az tudja, hogy a hónap
legszélcsendesebb napján is pont akkor indul el a kert egyik végéből a másikba egy
enyhe szellő, amikor a létra legtetején (alpinistákat megszégyenítő módon) próbáljuk
felvarázsolni a legszebb égőt a fa csúcsára. És ilyenkor már egyáltalán nem zavar
minket, hogy iszonyatosan korán kezd sötétedni, mert sötétben sokkal jobban mutatnak ezek a fények.
Aztán az ajtók, a függönyök és a terítők is karácsonyi díszítést kapnak, egyre gyakrabban járja be a forralt bor illata a konyhát (és ha nem hólapátolás mellé készül,
bizony finomabb is). A teljesen karácsonymániások lecserélik a csengőhangjukat a
telefonon, a háttérképüket a számítógépen, és ha rajtuk múlna, a lakáson belül is
már csak hegesztőszemüvegben lehetne közlekedni, annyi égőt pakolnának végig a
lakásban.
Aztán megérkezik a fenyőfa, aki várja, hogy megkaphassa majd a gyönyörű ruháját
szentestére, megíródnak a karácsonyi kívánságlisták a Jézuskának…
Kívül már régóta karácsony van.
Ám ha megtaposnak a bevásárlóközpontban, ha lefújja a téli szél a fejünket a munkából hazafelé menet, ha a harminckettedik boltban sem találtuk meg a karácsonyi
süti titkos összetevőjét… akkor se feledjük, hogy a sok külsőséget csak azért pakoljuk magunk köré, hogy belül is karácsony legyen.
Mert az ünnep legszebb pillanatai nem kívülről érkeznek, hanem legbelülről indulnak – és ha akárcsak egy percet is szántunk arra, hogy a rénszarvasmintás pulcsi
alatt is felkapcsoljuk a karácsonyi világítást, akkor már valóban felkészülten várhatjuk
mennyből az angyalt.

Boldog karácsonyt kívánok!

dr. Pataki Gábor

A képviselő-testület 2012. október 29-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései

A képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította a 2012. évi
közbeszerzési tervét.
2. A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított el a települési szilárd hulladékszállítási
és kezelési szolgáltatás 10 éves koncesszióba adásáról
3. A képviselő-testület kifejezte szándékát a Gerecse Natúrparkhoz való csatlakozásához
4. A képviselő-testület pályázatokat nyújtott be az EU Önerő Alaphoz a KEOP-4.9.0/11-20110047 Vértesszőlős Község Önkormányzata intézményeinek energetikai korszerűsítése, a
KEOP-4.9.0/11-2011-0132 Vértesszőlős Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
és a Közösségi Ház energetikai korszerűsítése, és a KDOP-4.2.2-11-2011-0001 kódjelű
– Kerékpárút-hálózat létesítése Vértesszőlős településen pályázatokhoz az önerő részleges
fedezésére

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2013. évi költségvetési koncepciót.
2. A képviselő-testület megalkotta a 30/2012. (XI. 23.) helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletét. A rendelet megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a
település honlapján.

A képviselő-testület 2012. november 8-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. év III. negyedévről
szóló beszámolót elfogadta
2. A képviselő-testület megalkotta a 28/2012. (XI. 08.) önkormányzati rendeletét a 2012.
évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. A képviselő-testület elfogadta adóbevételi terv időarányos teljesítéséről és az adóztatási
tevékenységről szóló beszámolót
4. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás belső 2013. évi
ellenőrzési munkatervét
5. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évben is karácsonyi ajándékot ad a 70 év
feletti lakosok számára
6. A képviselő-testület 2013. évben 600 000 forint keretösszeget biztosít az iskolás lányok
HPV elleni oltási programjára
7. A képviselő-testület 300 000 forint keretösszeget biztosított a karácsonyi díszkivilágításra
8. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a közutak téli síkosság mentesítését
a legkedvezőbb árajánlat szerint rendelje meg.
9. A képviselő-testület módosította a polgármesteri hivatal és az általános iskola alapító okiratát
valamint szervezeti és működési szabályzatát.
10. A képviselő-testület elfogadta az ESZI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját
11. A képviselő-testület a Vértesszőlős Polgárőr Egyesület részére – a korábban megszűnt
Polgárőr Egyesület pénztárában megmaradt összeget – 265 570 forintot átadja.
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A képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó 2013. évi bérleti díjakat, melyek megtekinthetők a község
honlapján.
2. A képviselő-testület elfogadta 2013. évi munkatervét.
3. A képviselő-testület elfogadta bizottságainak 2013. évi munkatervét.
4. A képviselő-testület döntést hozott a 2012. évi bérmaradványok terhére az önkormányzattal
munkaviszonyban álló alkalmazottak év végi jutalmazásáról.
A képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére egy-egy havi illetményüknek megfelelő jutalmat állpított meg.
5. A képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert a Vértesszőlősi Általános Iskola
fenntartásának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára történő átadásáról
szóló megállapodás aláírására.
6. A képviselő-testület a jegyző helyettesítéséről szóló megállapodásokat 2013. február 28-ig
meghosszabbította.
7. A képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert az önkormányzat 2012. december
12-én fennálló adósságainak állami átvállalásához a hitel (tőke és kamat) tartozásokat
összesítő nyilatkozat aláírására.
8. A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 26/2012. (X.12.) önkormányzati rendeletét
9. A képviselő-testület döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde ünnepi zárva tartásáról
10. A képviselő-testület jogszabályi változások miatt megbízta a polgármestert új feladatellátási
szerződés kötésére Dr. Kaizer László háziorvossal (Kaizer Med Kft.) és Dr. Tamam Ali
Assaad (ASSAAD Fogászati Bt.) fogorvossal.
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Befejeződtek a közintézmények
energetikai korszerűsítési munkálatai
Amint azt a Hírmondóban már többször
is olvashatták, a 2012. év második felében közintézményeink jelentős részében
megújultak a fűtési rendszerek.
Az önkormányzat a KEOP-4.9.0/11-20110047 pályázathoz elnyert 58 641 005 forint
EU társfinanszírozott támogatásból (igényelt támogatás: 67 875 439 forint) az Egészségház, a Gyógyszertár és a Vértesszőlősi Általános Iskola „régi új” épületét
újította fel.
A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást az
eredménytelen első forduló után a második
kiírásban a vértesszőlősi Bán Kft. (homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere) és a
tatai TANÉP Építő Kft. (kazánház építése,
gépészet, kazán) nyerte meg. A közreműködő szervezet, az Energiaközpont sajnos az
igényelt támogatást 13,6 százalékkal (közel bruttó 11 millió forinttal) csökkentette,
főleg a nyílászárók tekintetében. Mivel az
épületek a régi iskola épületnél, műemléki környezet mellett helyezkednek el,
és a fokozott hőszigetelés is cél volt, az ezt
biztosító esztétikus és korszerű fa nyílászárók költségesebbek voltak a műanyagból
készülteknél.
A második közbeszerzési eljárás során a
legalacsonyabb ár ismét jóval magasabb volt
a megítélt támogatásnak megfelelő költségeknél. A különbség hasonló volt a támogatás
csökkentés mértékével. Mivel nyilvánvalóvá
vált, hogy a piaci ár ennél nem alacsonyabb,
az önkormányzat a szükséges pótlólagos forrást hitel felvétellel és az EU Önerő Alapból
történő támogatás igényléssel biztosította.
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Az energetikai korszerűsítés során az épületekre 14-16 centiméter vastagságú homlokzati hőszigetelés került, valamint az elavult nyílászárók 3 rétegű üvegezésű, kiváló
hőszigetelésű fa ablakokra és ajtókra lettek
cserélve. A homlokzatok hőszigetelése ezzel
U=0,22-0,25-re (a jelenlegi előírás: U=0,45
W/m2K), a nyílászáróké (a teljes szerkezetre)
U=1,0 W/m2K értékre javult. Az épületek
éves fűtési hőigénye a Gyógyszertár esetében 52 százalékkal, az Egészségházra
vonatkozóan 55 százalékkal, és az iskolánál 32 százalékkal csökkent.
A fa apríték jelenlegi beszerzési ára a gázár
30-50 százaléka tehát a megújuló energia
felhasználása további költség megtakarítást eredményez.
A KEOP pályázat részeként a három épület
fűtése a megújuló energiaforrás felhasználásával történik. Ennek érdekében az iskola
mögött egy kazánház és tüzelőanyag tároló
lett építve. A fűtést hazai gyártmányú IRSATHERM 110 automata biomassza kazán
biztosítja. A kazán fa aprítékkal, pellettel
és egyéb mezőgazdasági melléktermékek-

kel, hulladékokkal (ocsú, napraforgó héj és
olajpogácsa stb.) is üzemeltethető. A kazán
1000 literes puffer tárolójától az épületekig
a hőenergiát föld alá fektetett szigetelt távhő
vezeték szállítja. A rendszer meghibásodása
esetén tartalékként a korábbi gázkazánok is
üzembe helyezhetők.
A három épület éves faapríték fűtési alapanyag igénye mintegy 32 tonna, mely a kb.
50 köbméter térfogatú tároló évente kétszeri feltöltésével biztosítható. A feltöltés felülről, billenős rakfelületű tehergépkocsival
oldható meg.
A KEOP-4.9.0/11-2011-0132 pályázathoz
elnyert 23 201 335 forint EU társfinanszírozott támogatásból valósult meg a Közösségi ház és a polgármesteri hivatal
épületeinek energetikai korszerűsítése.
A kivitelezés során az épületekre 14 centiméter vastagságú homlokzati hőszigetelés
került, valamint az elavult nyílászárók 3
rétegű üvegezésű, kiváló hőszigetelésű műanyag ablakokra és ajtókra lettek cserélve.
A homlokzatok hőszigetelése ezzel U=0,230,24-re a nyílászáróké (teljes szerkezetre)
U=1,0 W/m2K értékre javult. Az épületek
éves fűtési hőigénye a polgármesteri
hivatal esetében 38 százalékkal, a Közösségi ház esetében pedig 44 százalékkal csökkent. A polgármesteri hivatal
faapríték igénye a felújítás után kb. 8-10
tonna/év, melyet a korábbi irattárból kialakított 15-20 köbméter térfogatú tároló évente kétszeri feltöltésével lehet biztosítani.
A Közösségi ház esetében a pályázaton kívül, saját erőből egy kazánház és fűtőanyag
tároló került megépítésre. Az éves fűtőanyag
igény (mintegy 8-9 tonna faapríték) a tároló
két-háromszori feltöltésével biztosítható. A
rendszer meghibásodása esetén mindkét intézménynél tartalékként a korábbi gázkazánok is üzembe helyezhetők.

A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást
a mosonmagyaróvári Szabó és Társa Kft.
(homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere) valamint a budapesti Saltem Kft. és D&D
Builder Kft. konzorciumban (gépészet, kazánok) nyerte meg.
Itt is támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat az EU Önerő Alaphoz, mivel a
költségek e projekt esetében is meghaladták
a tervezettet. A fenti munkálatokhoz kapcsolódóan az említett épületeknél a kültéri
világítás is felújításra került, valamint a fa
szerkezetek mázolása is megtörtént.
A két pályázatból megújult összesen 5 középület és a felépült két kiszolgáló épület hozzájárul a rendezett településképhez valamint
a közszolgáltatásokhoz esztétikus, komfortos környezetet biztosítanak.
A fűtési hőigény csökkenéssel és kedvező árú (részben saját gyűjtésből történő)
faapríték beszerzéssel a jelenlegi árakon
akár évente bruttó 4-4,5 millió forint
energia költséget is megtakaríthat az
önkormányzat.
Az önkormányzati fűtési energiafogyasztása 50-60 százalékban megújuló energiából lesz biztosítva, mely éves
szinten akár 37 000 köbméter gáz kiváltását jelenti. Ezzel éves CO2 kibocsátásunk is mintegy 70 tonnával csökken.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Iskolai hírek
Tegyél 3 jó dolgot!

Témahét az iskolában

Iskolánk 2. osztályosainak felkeltette
figyelmét november környékén egy pályázati felhívás melynek címe: Tegyél
3 jó dolgot! Ötletekből nem volt hiány,
szűkült a kör, s végül kiválasztottuk azt a 3
helyet, ahol kisdiákként is tettekkel bizonyíthatjuk jószándékunkat. Első állomás
a tatabányai Tappancs Állatotthon volt.
Szülők segítségére ismét számíthattunk,
a gyerekek és a kutyaeledel szállítása
volt a feladatuk. Maradandó élményben
volt részünk: a kölyökkutyusok simogatása és a velük játszás felejthetetlen.
Mikuláskor megtapasztaltuk a jobb adni,
mint kapni szólás örökérvényűségét.
Örömmel vittük át a bölcsiseknek a Télapó apróbb-nagyobb ajándékait, melyet
mi kaptunk. A kicsik csodálkozó tekintete és a megvendégelésünkkor kapott finomságok ismét meggyőztek minket: jól
döntöttünk. Harmadik tettünk az Idősek
Otthonában tett látogatásunk volt: rövid
karácsonyi műsorunk reméljük feledtette a munkától megfáradt idős emberek
gondját egy kis időre. Ha a pályázaton
nem is nyerünk, akkor is már nyertesek
vagyunk. Megtapasztaltuk az együtt
ténykedés örömét, és a közösséggé válás egy magasabb szintjére léptünk.

Idén november utolsó hetében tartottuk
iskolánkban a témahetet, mely keretében más országok, népek életével, kultúrájával ismerkedtek meg a gyerekek.
Előzetes gyűjtőmunka során lelkesen
hozták a nyaralásokból származó tárgyi
emlékeket, fotókat. De újságokból, prospektusokból kivágott képek segítségével
is „bebarangoltunk” közeli és távolabbi
országokat, tájakat.
Az első osztályosok fantáziáját a várak,
erődök, zászlók mozgatták meg, szép
tabló is készült. A másodikosok Erdély
köré csoportosították óráikat, mondákat
olvastak, illusztráltak, megismerkedtek a
gyönyörű tájakkal, népművészeti alkotásokkal. A harmadik osztály messzebbre

A 2. osztály összes tanulója, és a tanító nénik:
Szabó Mária és Szalczinger Józsefné
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merészkedett, Afrika élővilágáról néztek
kisfilmet, s Kína gasztronómiáját tanulmányozták, még rizsevő-verseny is volt.
A negyedikesek pizzát sütöttek, vaktérképen dolgoztak, relaxáltak keleti zenére. Mind a négy évfolyamon olvastunk
más népek meséiből, énekeltünk szlovákul, tanultunk orosz, angol dalokat, jártunk görög és erdélyi táncot.
A felső tagozaton főleg a nyelvi órák
keretén belül Gáspár Edit, Szabó Mária
és Urbanics Vilmos irányításával ismerkedhettek meg a diákok a különféle európai népek – szlovák, angol, német – városaival, lakóival, természeti értékeivel.
Gáspár Edit kezdeményezésére nyílt kiállítás New Yorkról az új épületben, melyet
az érdeklődők a falukarácsony napján is
megtekinthetnek. A nyelvi órákon kívül
más foglalkozásokon is találkozhattak
diákjaink külföldi kultúrákkal. A teljesség
igénye nélkül a programokról: Mátyási
Piroska irányításával a londoni olimpiai
játékokkal ismerkedtünk, Skrován József
technika óráin pizzát sütöttünk, BucsiKovács Anikó vezetésével híres költőink
nyomában jártuk be a Kárpát-medencét.
Szűcs Imre Vértesszőlős 20. századi hagyományait elevenítette fel a diákokkal,
valamint számítógépes játékkal utazhattak el a gyerekek a földgolyó számos országába, megismerve játékaikat is.
Gyerekek és pedagógusok egyaránt
érdekesnek tartották az egy héten át tartó képzeletbeli utazást. Reméljük sikerült
diákjainkban felkelteni az érdeklődést és
a tiszteletet más népek hagyományai,
kultúrája iránt.
Gombásné Bartal Zsuzsanna
és Szűcs Imre munkaközösség vezetők

Rendhagyó irodalomórák
a könyvtárban
November 26-án a hetedik osztályosok,
december 10-én pedig a végzős diákok
vettek részt a tatabányai József Attila

Megyei Könyvtárban egy-egy rendhagyó
irodalomórán.
A középszintű magyar érettségi utolsó
tétele a helyi kortárs irodalmi élet ismeretét követeli meg a vizsgázóktól, nem árt
azonban már korábban elmerülni ezekben a témakörökben. Igyekszem minél
korábban olvasásra buzdítani a diákokat,
hogy megszeressék ezt a tevékenységet
és érdeklődőbbek legyenek a régiójuk
irodalmi kultúrája iránt. Annak ellenére,
hogy iskolánk könyvtárában megtalálható a tatabányai Új Forrás folyóirat, a
legtöbb tanuló számára még nem csengett ismerősen ez a cím, most azonban
lehetőségük nyílt arra, hogy közelebbről
is megismerhessék a lapot. A november
26-i órán a folyóirat főszerkesztője, Jász
Attila mutatta be a diákoknak a legújabb
kötetet, valamint abba is beavatta a jelenlévőket, hogy milyen lépései vannak
egy ilyen lap elkészítésének.
A novemberi rendezvény egy zenés
előadással zárult, a főszerkesztő vendége Krulik Zoltán, a Makám együttes tagja
volt, aki – miután beszámolt gyermekkorának meghatározó tatabányai élményeiről – új zenekara, a Robinzon Kruzo
albumáról adott elő két számot.
A decemberi rendhagyó irodalomórán a nyolcadik osztályosok hallhattak
hasznos információkat a legfontosabb
folyóiratokról, többek között a Nyugatról,
valamint az Új Forrás egyik szerkesztője,
Szénási Zoltán mutatta be nekik a napjainkban egyre népszerűbb slam poetry-t,
ami diákjaink tetszését is elnyerte. Az óra
fő témája pedig a folyóiratok új lehetőségeinek, főként az internetes megjelenéseknek, a legnépszerűbb honlapoknak a
bemutatása volt.
Az Új Forrás szerkesztői további találkozásokat terveznek a diákokkal egyegy író-olvasó találkozó keretében.
Bucsi-Kovács Anikó
magyartanár
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Bécsi kirándulás
December 7-én 47-en keltünk útra az
iskolából – tanulóink, két kísérő tanár,
néhány szülő, egy-két régi tanítvány.
Reggel 7-kor nagy meglepetésben és
örömben volt részünk: a Volán vállalat
Virág Pali bácsit küldte sofőrünknek! Már
ekkor tudtuk, hogy ha ez a nap ilyen jól
kezdődik, csak jól folytatódhat, s minden
a legnagyobb rendben fog zajlani.
Így is volt! Megejtettünk egy rövid vásárlást Bruck an der Leitha városában, majd
a bécsi Práterben kötöttünk ki. Míg arra
vártunk, hogy a bejelentett időpontban
a Madame Tussauds múzeumba léphessünk, megnéztük a császárváros híres
vidámparkját az óriáskerékkel, s néhány
télen is megtekinthető látványossággal.
A múzeumban nem győztük kapkodni a
fejünket: élethűen mosolygott ránk Mária
Terézia, Ferenc József, Sissi császárné,
sőt le is ülhettünk melléjük! De a híres
sportolók, színészek és popsztárok is
emberi közelségbe kerültek Gerhard Ber-

gertől Michael Jacksonon át Brad Pittig
és Shakiráig… Még Obama elnök dolgozószobájába is beléphettünk, az épp
megcsörrenő telefonját is felvehettük! De
olyan hírességek viaszszobrait is láthattuk, mint Schindler, Einstein, Mozart és
Beethoven! Miután mind a 69 figurával
lefényképezkedtünk, sétára indultunk.
Megtekintettük a Stephansdomot, a
Hofburgot, Vindobona kétezer éves római romjait, majd a Christkindlmarktban,
a karácsonyi vásárban töltöttük időnket.
Miután itt két óra alatt mindent megnéztünk, ettünk sült gesztenyét, sült almát
vagy kolbászt, forró almalevet vagy puncsot ittunk, vásárfiát vettünk ajándékba,
visszaindultunk a gyönyörű karácsonyi
fényekbe öltözött belvároson át a buszunkhoz. Reméljük, minden résztvevő
jól érezte magát ezen a napsütéses téli
napon, s jövőre is sokan velünk tartanak,
hogy felfedezhessünk egy újabb múzeumot, s újra átélhessük a karácsonyi vásár
feledhetetlen hangulatát!
Szabó Mária

Adventi kirándulások

New York kiállítás az iskolában

December 7-én az Országos Szlovák
Önkormányzat meghívására két szlovák nyelvet tanuló hetedikes diákunk,
Anderla Angelika és Zách Boglárka adventi ünnepségen vehetett részt Budapesten, a Szlovák Köztársaság Kulturális
Intézetében. Az országos rendezvényre
a szlovák nemzetiségi nyelvet tanító iskolákból hívtak meg tanulókat. A gyerekeket megvendégelték, megtekinthették
a Budapesti Szlovák Általános Iskola és
Gimnázium tanulóinak szép adventi műsorát, majd minden tanuló ajándékcsomagot is kapott. Tanulóink nagyon jól
érezték magukat.
December 10-én a helyi Nemzetiségi
Önkormányzat kirándulást szervezett
Pozsonyba azoknak, akik ebben az évben is tettek a szlovák hagyományok
ápolásáért falunkban. Az Zimozeleny
Asszonykórus tagjai mellett iskolánk
két szlovákos diákja, Rákosa Rebeka és
Balogh Roland is részt vehetett a programon. Sétáltunk a belvárosban, majd
megtekintettük a hangulatos, mézeskalácstól és forralt bortól illatozó adventi
vásárt. A szép kirándulást egy ebéddel
zártuk a komáromi Klapka étteremben.
Köszönjük a Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy megszervezte ezt a kellemes programot.

Az iskola új épületének aulájában november utolsó hetében, a témahét keretén
belül sor került a New York kiállítás megnyitójára. A nyolcadik osztály közreműködésével kerülhettek fel a fekete-fehér
képek a világvárosról a bejárat melletti
falakra. A megnyitón, ahol az egész felső tagozat, sőt az angolt tanuló negyedik
osztály is jelen volt, nemcsak a kiállítást
nyitottuk meg, hanem egyben átadtuk azt
a helyet, ahol a diákok kiemelkedő munkái, rajzai, festményei, illetve más kiállítások anyagai kapnak majd később helyet.
Ha erre járnak, jöjjenek be, nézzék meg
kiállításunkat!

Urbanics Vilmos tanár
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Gáspár Edit

Szülők-Nevelők bálja
A 2012. november 24-ére meghirdetett Szülők-Nevelők bálja érdeklődés
hiányában sajnos elmaradt. A támogatói jegyekből 59500 forint folyt be,
mely szülői és alkalmazotti befizetés
volt. Ezen összegből a szülői munkaközösség kérésére a gyermekétkeztetéshez 72 darab törhetetlen,
előírásoknak megfelelő tányérokat
vásároltunk. A fennmaradó összeget
új tálcák beszerzésére fordítjuk. Mindenkinek köszönjük a támogatást!
Iskolavezetés

9

Falukarácsony

Közmeghallgatás

Idei rendezvényünk napján nem volt
kegyes hozzánk az időjárás: délelőtt
metsző szélben és esőben állították és
díszítették fel a Szülői Munkaközösség,
a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai és az önkormányzat szakemberei a
színpadot és az árusoknak helyet adó
standokat.
Délután 4 órakor azonban minden készen állt: a tantermekben a gyerekek elfoglalták helyüket ajándéktárgyaik, süteményeik árusításhoz, az udvaron pedig a
felnőttek az árusító standoknál. Az öreg
épületnél sült a lángos, a gesztenye és a
kolbász, rotyogott a forralt bor, főtt a virsli
– s nagyon reménykedtünk, hogy a szüntelenül hulló eső ellenére idén is sokan
ellátogatnak a leghangulatosabb községi programunkra. Szerencsére nem kellett csalódnunk! Sokan voltak kíváncsiak
a Vagabunda Gólyalábas Kompánia betlehemes műsorára, amelyben Gáspár,
Menyhért és Boldizsár, a napkeleti királyok indultak útnak, hogy megkeressék

a Kisjézust, és ajándékaikkal köszöntsék
őt. A gyerekeknek is nagyon tetszett a
látványos előadás. Emellett az est folyamán a tatabányai Bárdos Kórus és a
vértesszőlősi Asszonykórus gyönyörű
dalai varázsoltak karácsonyi hangulatot.
Ebben az évben egy meglepetéssel is
készültünk: aki kérte, annak a forralt bort
vagy a teát egy szép bögrében szolgáltuk fel, amin a karácsonyi díszbe öltözött
10

Községünk Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. november 22-én
tartotta meg idén második, egyben
rendhagyó közmeghallgatását a Közösségi Házban.

iskola fotója látható. Ezúton is köszönjük
a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 70 ezer forintos anyagi támogatását a
rendezvényhez!
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Köszönet a segítőknek, akik összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg a program:
Balaton Attila, Bíró József, Dobsa Attila, Egervári Judit, Galgán
Tibor, Gombás Lajos, Hörömpöli Tiborné, Jánk Róza, Kelemen
Edina, dr. Keleti Zoltán, Kovács István, Krupánszki Emilné,
Kulcsárné Szabó Mónika, Kutenics Károly, Nagy Imre, Orbánné Kozák Beáta, Pátria Faluközösségi Egyesület, Rakó László,
Samufalvi Óvoda konyhai dolgozói, Scsibrán Zoltán, Scsibrán
Zoltánné, Szabóné Pásztor Beáta, Szádeczky Jenő, Szlávikné Véber Anna, Szülői Munkaközösség, Szűcs Ibolya, Szűcsné
Sorbán Ibolya, Talliánné Skrován Ildikó, Tóth Béla, Tóth Gábor,
Töltési Nóra, Török Csaba, Törökné Pátrovics Erika, Vaczula Róbert, Zachara Norbert, valamint a Vértesszőlősi Általános Iskola
összes pedagógus és technikai dolgozója

A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban Komárom-Esztergom megye több
településén tartott a kormányhivatal lakossági fórumot. Hozzánk a közmeghallgatásra dr. Lendvai Balázs jogtanácsos
és a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek vezetői látogattak el.
Polgármesterünk köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót dr. Lendvai
Balázsnak, aki bevezetőjében elmondta,
hogy a hatékonyság, ügyfélközpontúság, ez a két fő szempont volt a Magyary
Zoltán nevét viselő közigazgatás-fejlesztési programban, mely érdekében a kormány elhatározta a közigazgatás átszervezését. A program részeként jöttek létre
2011-ben a kormányhivatalok, s integrálódtak hozzá a különböző szervezetek,
hatóságok. Ennek a folyamatnak a része
a járási hivatalok felállítása, mellyel a cél
az államigazgatási és az önkormányzati
feladatok szétválasztása volt és hogy a
lehető legtöbb államigazgatási ügy elintézhető legyen egy helyen, a kormányablakon keresztül – hangsúlyozta dr. Lendvai Balázs.

A járások kialakításával kapcsolatban
a jogtanácsos úr elmondta, hogy ezt egy
széleskörű társadalmi és politikai egyeztetés előzte meg. Tájékoztatója végén
megválaszolta a hozzá intézett kérdéseket, majd Dr. Nagy Sándor vette át ismét
a szót. A járások kialakításával kapcsolatban felvetett kérdésekre elmondta, hogy
községünk besorolása sajnálatosan nem
szakmai, hanem politikai érdekek mentén
történt, de kiemelte, hogy az önkormányzati feladatok, az ezeket szabályozó jogszabályok adottak, az átalakításokat végre kell hajtani, melyhez a teremben jelen
lévő szakigazgatási szervek vezetőinek
segítségére, együttműködésére és szaktudására is számítanak a polgármesterek.
A vendégek távozása után Dr. Nagy
Sándor elsőként összegezte az idei év
fejlesztéseit. Összesen kb. 320-330 milliónyi forint beruházás valósult meg, –
amire eddig még nem volt példa – melyeket az önkormányzat magas támogatású
EU-s pályázati összegekből, valamint
önerőből finanszírozott, majd elmondta
az önkormányzat további fejlesztési terveit, amiket szintén nagyrészt pályázati
forrásból tervez megvalósítani.
Ezt követően lehetőség volt a jelenlévőknek feltenni kérdéseiket, elmondani
problémáikat amiket Szijj Judit helyettes
jegyző asszony és polgármester úr válaszoltak meg.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Óvodai hírek
December – ez a hónap az ünnepvárás, az ünnepi készülődés időszaka.
Így van ez az óvodákban is szerte az
országban. Lázas izgalommal várják a
gyermekek a Mikulást, vajon mit hoz a
puttonyában?
A hét elején a Közösségi házban voltunk,
ahol az alsó tagozatos iskolás gyermekekkel együtt egy ünnepi bábelőadást
tekinthettünk meg a Kerekerdő Bábszínház előadásában. Köszönjük az ajándék
bábműsort, így olyan gyermekek is részesei lehettek a bábszínház élményének,
akik egyébként nem juthatnának ilyen
élményhez. És mi felnőttek is megtapasztalhattuk, hogy milyen sok gyermek él
falunkban, hiszen már alig fértünk el a Közösségi ház nagytermében. Köszönjük a
szervezőknek az élményt, hogy részesei
lehettünk a színvonalas előadásnak.
Nálunk december 6-án, Miklós napján
érkezett meg a Mikulás a bölcsődébe, aztán az óvodába. Az idei évben ünnepeltek
velünk, első alkalommal a süni csoportos
gyermekek is, nagy szeretettel és örömmel fogadták őket társaik.
A gyermekek vidám énekszóval várták
a Mikulást, volt, aki még ajándékot is készített. Nem féltek, szeretettel fogadták
a vendéget. Mikulás napján hagyomány,
hogy bábelőadás is van az intézményben.
Az óvó nénik ünnepi bábműsora idén is
nagy sikert aratott. Majd közös tánc, és a
Mikulás által hozott finomságok kóstolása
zárta a programot.
A legkisebbek megajándékozására is
gondoltunk. A Baba-Mama Klubba járó kicsiket és szüleiket is meghívtuk egy közös,
Mikulás napi ünnepségre. Olyan sokan
gyűltünk össze a bölcsődei csoportban,
hogy alig fértünk el. Nagy örömünkre egészen pici gyermekeket is hoztak a rendezvényre, akik nagyon jól érezték magukat
édesanyjuk biztonságot nyújtó karjában.
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Solti Emese a Ringató program megyei
népszerűsítője köszöntötte a gyermekeket és szüleiket dallal, tánccal, népi hangszerek vidám hangjával. Sokan táncra is
perdültek az apróságok közül, és mi most
is megfigyelhettük a zene hatalmát a
gyermeki lélekre. A legkisebbek is figyeltek, tágra nyílt szemmel hallgatták az előcsalogatott hangokat a különféle hangszerekből. Az Emeséből áradó szeretet,
figyelmesség magával ragadott minden
résztvevőt.
A program végén megérkezett a Mikulás és megajándékozta a piciket. Volt, aki
azonnal enni kezdett, és volt, aki sorba
rakosgatta az ajándékait, csodálta, nézegette. Egy kellemes, meleg hangulatú
délutánt töltöttünk együtt a bölcsődében
a családokkal együtt.
Ez a december egy kicsit más volt az
intézmény életében, hiszen az idei évben
ünnepeltük az óvoda megalapításának
60. évfordulóját. Heteken át lázasan
készülődtünk, szervezkedtünk a Szülői
Munkaközösség tagjaival együtt, hogy
méltóképpen megünnepelhessük ezt a
kiemelt eseményt.
A Sportcsarnokban megrendezett Mikulás parti aztán bebizonyította számunkra, hogy nem volt hiábavaló a sok-sok
előkészület, szervezőmunka. A gyermekeknek változatos programokat kínáltunk
ezen a napon. Volt lehetőség táncolásra
a Cserszömörcze Együttes vezetésével.
A Mikulás kupán feldíszíthették a Mikulásnak az utat, feltűzhették az ajándékokat,
megetethették az erdei állatokat. A Mikulás bácsinak minden gyermek átadhatta
a kívánságait tartalmazó borítékot. Volt
szülinapi torta, közös verselés, éneklés,
minden, ami egy igazi születésnap kelléke. Az óvó nénik és dadus nénik vezetésével játszóház keretein belül lehettet karácsonyi díszeket, apró ajándéktárgyakat
készíteni. Az arcfestésnek szintén nagy

sikere volt. Köszönjük Rekettyei Natáliának, Bedei Orsolyának, Keszmänn Bernadettnek, hogy órákon keresztül festették a
gyermekek arcára a különböző
mintákat.
Az ünnepség keretein belül
köszöntöttük Stróbl Tiborné
Zsuzsi nénit nyugdíjba vonulása alkalmából és átadásra
került számára a Pedagógus
Szolgálati Emlékérem 40 éves
óvodapedagógusi munkájáért.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Köszönjük: Gerezdi Renátának és családjának a sok-sok
szülinapi lufit, ami színesítette
a dekorációt és egyben haza is vihették a gyermekek a program végén.Az
önkormányzatnak a finom és hatalmas
születésnapi tortát, valamint a segítséget
a rendezvény szervezésében. A hangosítást Zachara Norbertnek és Szabó Gergőnek, a videózást Skrován Józsefnek, a
fényképeket Vörös Péternek. Az évkönyv
létrehozásában nyújtott segítséget Bedei
Orsolyának, a Fókusz Fotónak. A mazsorett szakosztály tagjainak a rendezvény
alatt nyújtott segítséget, valamint az ajándékokat az ovisoknak. A büfé üzemeltetését és a sok-sok szervezési feladatban
való részvételt a szülők közösségének.
Az óvodai konyha dolgozóinak a minden
kisgyermek számára készített ajándék

süteményt. A támogatásokat, fényképeket minden vértesszőlősi lakosnak.
Nem utolsó sorban köszönöm az óvoda minden dolgozójának,
munkatársaimnak, hogy teljes
szívvel a rendezvény mellé
álltak és mindent megtettek
azért, hogy ez a nap élmény
és maradandó emlék legyen
számunkra. Összefogtak, sütöttek, dekoráltak, varrtak, cipekedtek, vásároltak, minden
létező feladatot elláttak annak
érdekében, hogy minden úgy
sikerüljön, ahogy azt elterveztük. És nem csak a dolgozók,
hanem családtagjaik is kivették részüket
a közös munkából. Külön köszönet érte.
A mai világban van egy kis csapat, ahol
még mindig fontos a cél, amiért együtt
vagyunk, és együtt dolgozunk- a gyermek! Büszke vagyok Rátok lányok!
Talán ezért is fejlődhetett ez az óvoda
az elmúlt 60 év alatt, ezért maradhatott
fenn, mert összefogta az önzetlen tenni
akarás, egymás megbecsülése és szeretete. Köszönöm, hogy részese lehetek
ennek a csapatnak.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánok magam és az intézmény minden
dolgozója, gyermeke nevében!
		
		

Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Közmeghallgatás
Önkormányzatunk november 20-án
tartotta éves közmeghallgatását a Közösségi Házban.
Az elnök beszámolt az egész éves munkáról, az önkormányzat gazdálkodásáról, az általuk nyújtott támogatásokról.
A 2012-es költségvetési évben 214
689 forint központi költségvetés által
biztosított, valamint 1 096 461 forint
feladatalapú támogatási bevétellel rendelkezett az önkormányzat. Az előző
költségvetési évről 393 313 forint pénzmaradvány volt.
A szlovák önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében támogatott
minden olyan célkitűzést, mely falunk
értékeinek megőrzésére, a hagyományápolásra irányult. Támogatta többek
között a helyi általános iskolai, valamint
az óvodai nyelvoktatást. Véleményezte az óvodai csoportbővítést, segítette
az iskolai nyelvoktatás népszerűsítését.
Az anyaországba való utaztatást, szorgalmazta, hogy minél több jó képességű
szlovákul tanuló gyermek vehessen részt
táborozáson szlovák gyerekekkel együtt.
Kérte az iskola szlovákul tanító pedagógusait a nyelvi versenyek népszerűsítésére a diákok és szüleik körében.
A Tájház értékeinek megőrzése érdekében a működtetés anyagi költségeihez
is hozzájárult, támogatta az állagmeg-

óvást (istálló festése, javítási munkái),
illetve a ház élővé tétele érdekében több
programot is ide szervezett.
Együttműködött a KEM Szlovák Önkormányzattal, a megyében lévő szlovák
települések önkormányzataival, szlovák
csoportjaival, énekkarokkal, valamint az
Országos Szlovák Kulturális Központtal
Tatabánya – Bánhida szervezetével is.
Az önkormányzat LEADER pályázatot
nyújtott be ismeretterjesztő film készítésére, melyben Vértesszőlős múltját és jelenét is bemutatnák többnyelvű felirattal.
A film munkálatai folynak, pályázatunk
660 000 forint támogatást nyert.
Köszönetét fejezte ki a Zimozelen as�szonykórusnak, a Vértesszőlősi Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak, a Samufalvi Óvoda gyermekeinek
és nemzetiségi óvodapedagógusaiknak,
hogy képviselték falunkat a nemzetiségi
rendezvényeken.
Köszönetét fejezte ki minden vértesszőlősi lakosnak, aki támogatta és megtisztelte rendezvényeiket részvételével.
Megköszönte képviselőtársainak is az
eddig elvégzett munkát. Kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a beszámolót,
illetve szóljanak hozzá a hallottakhoz.
A beszámolót a résztvevők megvitatták, hozzászóltak a hallottakhoz. Megköszönték az önkormányzat 2012. évi
tevékenységét.

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata
a 141/2012.(X.11.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett
pályázatra 13 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be pályázatát érvényesen. Egy pályázó írásban
– a szükséges mellékletekkel együtt – az
önkormányzathoz nem nyújtotta be pályázatát, ezért azt érvénytelennek kellett
nyilvánítani. A Szociális és Egészségügyi

Vértesszőlős Község Önkormányzata

Könyvtári hírek
A Községi Könyvtár ezévi működését
sikeresnek tartom, melyről röviden tájékoztatom az olvasókat.
A nehéz anyagi problémák ellenére sikerült három rendezvényt, illetve december
22-én a negyediket lebonyolítani. A programokat főleg a gyermekeknek szerveztem a hely szűke miatt. A könyvtárba beiratkozott tagok száma december 14-ig
113 fő, ami jónak mondható. Nagy örömömre szolgál, hogy ebből a létszámból 44 fő az új belépő, tehát van igény
a könyvtárra. Éves szinten a kölcsönzött

dokumentumok száma 1416 darab, ami
jelenleg 200 darabbal meghaladja a
2011. évi összesent. A napokban várom
az új könyvek érkezését, melyre a Megyei Könyvtár biztosított 200 ezer forintot, a beszerzést is ők bonyolították az
igények előzetes felmérésével. Továbbra
is lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, rugalmasan együttműködve a Megyei Könyvtárral.
Minden könyvtártagnak meghitt karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új
esztendőt kívánok.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

Ünnepi programok, szertartások és szentmisék a Római Katolikus plébániatemplomban
December 24. hétfő
Pásztorjáték a gyermekeknek 14.00 óra
és az éjféli szentmise előtt
23.30 óra
December 25. kedd
Éjféli szentmise, Urunk
születésének hírüladása
0.00 óra
Karácsony, ünnepi szentmise 9.00 óra
December 26. szerda
Karácsony 2. napja,
Szent István vértanú ünnepe,
Borszentelés a szentmisében 9.00 óra
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Bizottság 2012. december 10-én megtartott ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a pályázók szociális helyzete
alapján. A pályázók közül 1 fő havi 6000
forint, 4 fő havi 5000 forint, 5 fő havi 4000
forint, 3 fő havi 3000 forint támogatásban
részesül. A támogatást 10 hónapon keresztül kapják a hallgatók. A megállapított
támogatás így összesen 550 ezer forint,
mely összeget az önkormányzat 2013.
évi költségvetésében biztosítja. Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok
sikert kíván!

December 27. csütörtök
Szent János evangélista ünnepe
Karácsonyi jótékonysági
hangverseny
17.30 óra
(a szentmise elmarad)		
December 28. péntek
Aprószentek ünnepe
16.30 óra
December 29. szombat
Szent Család vasárnapjának
előesti szentmiséje
16.30 óra

December 30. vasárnap
Szent Család ünnepe
9.00 óra
December 31. hétfő
Szent Szilveszter pápa ünnepe,
év végi hálaadó szentmise
16.30 óra
Január 1. kedd
Szűz Mária Istenanyaságának
ünnepe
Újévi ünnepi szentmise
9.00 óra
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Állampolgársági eskü
2012. december 13-án örömteli
esemény történt a polgármesteri hivatalban. Máthé Izabella
– dr. Nagy Sándor polgármester
előtt – állampolgársági esküt tett.
Izabella Erdélyben született, Vértesszőlősön édesapjával és annak
társával él. Jelenleg Tatabányán a
közgazdasági szakközépiskolában
– érettségi utáni szakképzésben
vesz részt – tanul. Édesapja szintén
településünkön tett állampolgársági esküt 2010. év tavaszán.

Sikeres, boldog jövőt
kívánunk neki!
Bucskuné Virtás Klára
anyakönyvvezető

Sok kicsi jóra megy
a krízishelyzetbe kerültekért!
A 24 Óra és a megyei önkormányzat
nemrégiben közösen hozta létre azt
az alapot, amellyel lehetőség nyílik
alkalmanként egy-egy krízishelyzetbe
került magánszemély vagy közösség
számára adományt gyűjteni.
A „Sok kicsi jóra megy” jelmondatú kampány első kedvezményezettjének pedig
Kodaj Zsoltot választották. Az alábbi
számlaszám lehetőséget ad arra, hogy a
megyében élők, az itt működő szervezetek és cégek jószándéka utat találjon a
rászoruló, nehéz helyzetbe került embertársainkhoz.
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRNÁL
VEZETETT SZÁMLASZÁMA:

10036004-00320229-00000017
Kodaj Zsoltról bővebben a vértesszőlősi honlapon olvashatnak a Hírek-Jószolgálat rovatunkban. (vertesszolos.hu)

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. január 14. 18.00 óra

Egészség nap
Ismét egészség nap lesz szűrővizsgálatokkal a Közösségi Házban január 17-én
csütörtökön 10.00–17.00 óráig!
Az alábbi ingyenes vizsgálatokra lesz lehetőség:
vércukorszint, koleszterinszint vizsgálat, magas vérnyomás, csontritkulás, hallás szűrése,
testtömeg index mérés dietetikai tanácsadással, számítógépes talp és lábvizsgálat tükrös
podoszkóppal (hát-, derék-, és lábfájdalmak
szűrése). Amennyiben a Komárom-Esztergom
Megyei Rákellenes Egyesület is részt tud venni,
akkor prosztatarák szűrés PSA-méréssel (vérből) és vastagbélrák szűrést is tudunk biztosítani. Erről hamarosan az interneten és a Samu
TV-ben tájékoztatni fogunk mindenkit. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Zoltánfi Zsuzsanna
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ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA!
Szeretettel várom kedves
régi és új vendégeimet
a Vintage hangulatú
teljesen megújult üzletemben!

Női-férfi-gyermek

fodrászat!

Vágás, festés, melír, dauer,
volumennövelés
meghitt környezetben!

Kedvező árak!

Sok újdonsággal!
Nyitva tartás előre egyeztetéssel telefonon, vagy e-mailen:

06 30 3357 829
ható!
Ajándékutalvány vásárol

kovacs.mero.eva@gmail.com
Cím: Vértesszőlős, Akácfa út 15.

Minden kedves vásárlónknak
áldott karácsonyi ünnepeketés boldog új évet kíván
a RAPID MARKET
összes dolgozója!

„Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
A gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol
És a gyertyafénynél még a csillag is táncol.”

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:

December 24-én 14.00 óráig, 25-én ZÁRVA, 26-án 8.00–18.00 óráig,
31-én 5.00–18.00 óráig. Január 1-jén és 2-án ZÁRVA.
18
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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:

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB
KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

január 8. és január 22.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

Paxy Éva iskolaigazgató

• 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

A Pátria Faluközösségi Egyesület

köszönetét fejezi ki

mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünknek ajánlották fel.
A 2011-ben befolyt összegből a
Samufalvi Óvodát, az Általános Iskolát,
valamint a "Zöld övezet" pályázat
elnyerése alkalmából rendezett
programokat támogattuk.
Kérjük aki teheti, a jövőben is
támogassa egyesületünket,
hiszen a befolyó összeget továbbra is a falu
közösségi életének segítésére fordítjuk.

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

Kényeztető, szépítő, regeneráló,
tisztító kezelések minden bőrtípusra
és bőrproblémára!
Ajándékozzon szépséget
szeretteinek, barátainak, tetszőleges
értékű ajándékkártyával!
Minden kedves vendégemnek és olvasónak
áldott, békés, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánok!
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

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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Zárja az évet békével,
relaxálva, megszépülve!

EGY

ÚJABB ÉV KEZDŐDIK,

MOST ÉRDEMES VÁLTANI!
22 éves vállalkozói tapasztalattal vállalunk

Egyéni- és társas vállalkozások részére
Teljeskörű adminisztrációt
Könyvelést, Könyvizsgálatot
Adótanácsadást, Bérszámfejtést
Számviteli szabályzatkészítést
Hatóságok előtti képviseletet
HAJNAL TAX KFT
Sóstainé Varga Irén könyvvizsgáló, adótanácsadó
Vértesszőlős, Múzeum út 4.
Siren100@gmail.com • 06 30 427 4261
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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

Eredetiség vizsgálat

FUTÓMŰ-,
KLÍMA-,
ÁLTALÁNOS-,
ÉS GUMI
SZERVIZ

Jöjjön hozzánk szervizelni bármilyen autóval!
11 000 Ft
Áfával!

15 000 Ft
Áfával!

Személyautó (benzines)
Személyautó (diesel)
10W40 olaj (4 l)
5W40 olaj (4 l)
olajszűrő
olajszűrő
munkadíj
munkadíj
SZERVIZ
átvizsgálás
átvizsgálás

AUTÓ SZÁRAZ
Tatabánya Kertváros, Alkotmány út 58.

Szerviz: 06 34 425 270 • Alkatrész: 06 34 331 360
E-mail: info@drycar.hu
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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

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!

Karácsonyi 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

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk
minden kedves Üg yfelünknek!
West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárló Központ

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

