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Március ellentett hónapja

Ránézésre semmi érdekest nem tartogat október – pedig rengeteg népszokás kapcsolódik az év tizedik hónapjához, amely nevében egyébként a nyolcas számot viseli.
A rómaiak naptárában még nyolcadikként szereplő hónap a latin „octo” szóból
kapta nevét – aztán amikor beékelték a naptárba januárt és februárt, akkor csúszott a tizedik helyre. A nyelvújítók javaslata egyébként „mustonos” volt a hónap
új nevére nézve (nem valósult meg), a reformátusok között pedig olykor „a reformáció havának” is nevezik, utalva arra, hogy ebben a hónapban (méghozzá 31én) ezen a napon tűzte ki Luther a wittenbergi vártemplom ajtajára tételeit.
Mint a cím is utal rá, október március ellentett hónapja - sok tekintetben március „tükörképe”, ugyanis ilyenkor történik meg mindennek az ellentettje, mint ami
márciusban történt. A márciusban vízre eresztett hajókat ekkor vontatták partra,
a földművesek a márciusban elővett szerszámait ilyenkor teszik el.
Népszokásokban és hagyományokban sem szűkölködik október. Október 15.,
Szent Teréz napja sokfelé szüretkezdő nap volt, például Baranyában vagy a Balaton
szőlőtermő vidékein. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, süthettek. Egy nappal később, október 16-a Gál napja, halászó vidékeken
ekkor tartják az utolsó nagy halászatot, mert ezt követően halat fogni már nem lehet, mert ilyenkor ássák le magukat a halak a mederbe. Október 20-a Vendel napja.
A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, aki Rómába zarándokolt és egy gazdához
szegődött pásztornak. Ezért a jószágtartók, juhászok védőszentjükként tisztelték
elsősorban a Dunántúlon. Ezen a napon nem fogták be az állatokat és vásárra
sem vitték őket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertőző betegség üsse fel a fejét a nyájban. Október 21-e, Orsolya napja, pedig időjárásjósló nap is - ha szép ekkor az idő, karácsonyig enyhe is marad már. Október 28.
Simon-Júdás napja, és ennek kapcsán pedig azt tartották, ha innentől kezdve
Márton napig (november 11.) szép az idő, jó jövő évi termés várható.
Pataki Gábor

Fejlesztési stratégia, 2010-2014 (a forrásigény E Ft-ban)

Félidőben I.

A jelenlegi önkormányzati ciklus értékelése
2010 októbere óta eltelt két év, a jelenlegi önkormányzati ciklus fele.
Ezért célszerű számot adni az elért
sikerekről a kitűzött tervekkel ös�szehasonlítva. Említést kell tenni
a további célokról, feladatokról és
problémákról is.
A túloldali táblázatból látható, hogy
szinte minden tervezett fejlesztés megvalósításra került már, folyamatban van
(tervezés, kivitelezés), a jövő évben várható, vagy pályázat lett benyújtva, illetve pályázati kiírásra várunk.

Amely tervek sajnos
még nem valósultak meg:
Óvoda építése: egy teljesen új óvo-

dára és bölcsődére engedélyes tervekkel rendelkezik az önkormányzat.
Pályázatot nyújtottunk be, magas
pontszámot értünk el, de sajnos forráshiány miatt a KDRFÜ egyetlen pályázót
sem támogatott. A forrás igény összesen 330 millió forint, sajnos 2014-ig régiónkban pályázat meghirdetése már
nem várható, holott 2014. szeptember
1-jétől valamennyi 3 évét betöltött gyermek óvodaköteles lesz.

Forgalomcsillapítás egyes utcák-

ban: az önkormányzat megrendelésére egy tanulmány készült a lehetséges megoldásokról, a lakosság által
javasolt utcákban. Az elmúlt év végi
közmeghallgatás alapján csak egy helyen indokolt a létesítés, az óvoda és
az iskola között, a Múzeum utcában.
Ajánlatkérés történt, de a kivitelezés
forráshiány miatt a jövő évben várható.
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A Tanács utca felújítása: benyúj-

tott pályázatunk elutasításra került, az
önkormányzat ezért májusban kifogást
nyújtott be, döntés még nincsen.

Közvilágítás

korszerűsítése: a

KEOP pályázatokat tavaly májusban három hónap után leállították, azóta nem
jelent meg új kiírás. Az újabb felhívások
megjelenése heteken belül várható.

Út felújítások: 2008. óta útfelújí-

tásra nincs forrás a régióban, csak
gyűjtőutakra és városok számára.
Vasúti zajvédő fal építése: a MÁV-al
többszöri levelezésre került sor, a vasút a zajvédő fal létesítését a nem támogatja.
Sajnos az elmúlt évben az önkormányzatok pénzügyi lehetőségei a gazdasági válság (adóbevételek csökkenése)
és a kormány számos intézkedése miatt is folyamatosan tovább romlottak.
A forrás elvonás a közoktatás államosítása és a járási rendszer felállítása miatt
jövőre akár az eddigieknél is drasztikusabb lehet.
A 2013-ra tervezett jelentősebb beruházások: csapadékvíz elvezetés felújítása, szabadtéri színpad építése, több
helyszínen parkosítás.
A jövőben, amennyiben fejlesztési források rendelkezésre fognak állni, azokat
az energetikai pályázatokra (KEOP) célszerű koncentrálni, mivel azok működési
költség megtakarítást eredményeznek.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

1.

Fejlesztési cél

összesen

Iskola felújítása,
korszerűsítése

85 000

85 000

0 2011

330 000

230 000

100 000 2012

2. Óvoda építése

önerő pályázat

év

3.

Valusek utca járda
felújítása (páratlan oldal)

15 000

15 000

0 2011

4.

Lassítók, fekvő rendőrök
elhelyezése

2 000

2 000

0 2011

200 000

40 000

160 000 2013

100 000

20 000

80 000 2012

40 000

10 000

30 000 2012

40 000

8 000

32 000 2012

9. Útépítés Hegyalja u.

60 000

10 000

Által-ér kerékpárút,
települési önerő

5 000

5 000

11. Múzeum fejlesztése

10 000

10 000

5. Útépítés Tanács út
Intézmények energetikai
korszerűsítése
Csapadékvíz-elvezetők
7.
felújítása, építése
Közvilágítás korszerűsítése
8.
(Múzeum u.)
6.

10.

12.

Kerékpár út építése
Vértesszőlős-Tatabánya

100 000

20 000

13.

Templom és az orgona
felújítása

10 000

10 000

14. Útépítés egyéb

megjegyzés
az új épület elkészült, az udvar
felújításra került (2011)
benyújtott pályázatunk
forráshiány miatt tartaléklistára
került
a járda teljes hosszában felújításra került (2011-2012)
tanulmány készült, forráshiány
miatt 2013-ra tervezve (óvoda
előtt)
pályázat lett benyújtva, nem
nyert támogatást
5 épület felújítása folyamatban,
befejezés: október közepén
megvalósítás alatt, az építés
2013-ban lesz
eddig nem volt pályázati kiírás,
a közeljövőben várható

50 000 2013 nincsen pályázati lehetőség
0 2012 az építés 2013-ban lesz
több javaslatot adtunk,
a forrás hiányzik
megvalósítás alatt, befejezés
80 000 2012
október végén
részben megvalósult
0 2012 pályázatból és az önkorm.
támogatásából
0 2014 nincsen pályázati lehetőség
0 2013

20 000

20 000

Önkormányzati intézmé15.
nyek akadálymentesítése

5 000

5 000

0 2014

a felújítások során
folyamatosan készül

16.

Vasútállomás épület
felújítás

5 000

5 000

0 2014

tanulmánytervek jelenleg
készülnek, 2020-ig

17.

Vasúti zajterhelés csökkentése, zajvédő fal építése

8 000

8 000

0 2014

a MÁV többször megkeresésre
került, nem támogatja

5 000

5 000

0 2014 folyamatosan

40 000

40 000

0 2012 tervezés alatt

1 080 000

548 000

Egyéb tárgyi eszköz
beszerzés
Északi lakótelep
19.
tehermentesítő út
18.

532 000
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A képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. tanévi beszámolóját elfogadta.
2. A képviselő-testület az Általános Iskola 2011/2012. tanévről készült beszámolóját elfogadta.
3. Vértesszőlős Község Önkormányzata az Általános Iskola engedélyezett pedagógus létszámát a 2012/2013. tanévre 17 főről 16 főre változtatta. Az iskola továbbra is 8 évfolyamon
8 osztállyal és 10 tanulócsoporttal működik.
4. A képviselő-testület megalkotta a 24/2012. (IX. 14.) rendeletét a 2012. évi költségvetés
módosításáról.
5. A képviselő-testület a folyamatban levő beruházások finanszírozása érdekében átcsoportosította a fejlesztési kiadásokat.
6. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadta.
7. A képviselő-testület az önkormányzattal és intézményeivel munkaviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók részére gyermekenként 10 000 forint értékű
iskolakezdési támogatás-utalványt biztosít.
8. A képviselő-testület 2012. július 1-jétől – 2015. június 30. közötti időszakra megbízza
Kutruczné Kovács Györgyi könyvvizsgálót.
9. A képviselő-testület a VSE Mazsorett Szakosztálya részére 150 000 forint támogatást nyújt.
10. A képviselő-testület a VSE Labdarúgó Szakosztálya részére 700 000 forint támogatást nyújt.
11. A képviselő-testület a Település Szerkezeti- és Szabályozási tervének módosítását kezdeményezi az alábbi témákban:
– A 062 hrsz. földút kivezetendő a Kánya utcai csomóponthoz a jelenlegi, Magyar Nemzeti
Múzeum területén való átvezetés megszüntetésével.
– A Sólyom utca - 1. sz. főút kapcsolat kivezetendő a homokbányai útcsatlakozáshoz.
12. A képviselő-testület az Idősek Klubjának áthelyezésére további bruttó 2 500 000 forint
összeget biztosít.
13. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az informatikai szolgáltató megbízási
szerződésének módosítását készítse elő és írja alá.
14. A képviselő-testület elismerését fejezi ki Ökrös Krisztián vértesszőlősi alatti lakosnak a
Brüsszeli Királyi zeneakadémia zongora szakára történt felvételéhez. Jelenlegi gazdasági
helyzetében a tanulmányok finanszírozásához sajnos nem tud hozzájárulni.
15. A képviselő-testület a „Biatorbágy – Tata vasútvonal szakasz korszerűsítése engedélyezési
terveinek és környezeti hatástanulmányának elkészítése” tárgyú projekt Vértesszőlős megállóhelyen létesítendő P + R parkolók kialakítása tárgyában kifejezi szándékát a térfigyelő
rendszer kiépítésére és üzemeltetésére
16. A képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
KEOP pályázat keretében kialakítandó hulladékgazdálkodási rendszerben a Társulás által
közösen kiválasztott közszolgáltató által végzett hulladékkezelési közszolgáltatást kívánja
igénybe venni.
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17. A képviselő-testület meghatározta a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0019 azonosító számú,
„A csapadékvíz elvezetés felújítása Vértesszőlős Község területén” elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges ingatlanrészekre vonatkozó vételi/kártalanítási ajánlatát.
18. A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola fenntartását
2013. január 1-jétől továbbra is vállalja.
19. A képviselő-testület Dr. Nagy Sándor polgármester részére 2 hét fizetetlen szabadságot
engedélyez.

Folyamatban levő beruházások
Az idei évben sikeres pályázatainknak
is köszönhetőn sok év óta példátlan
nagyságú felújítások, beruházások valósulnak meg településünkön.
Ezek a Skála-térségi kerékpárút, a
Valusek utcai járda felújítás, az Általános Iskola felső tagozatos épületének
homlokzati hőszigetelése és nyílászáró
cseréje, az iskola mögött kazánház építése, az új óvodai csoport kialakítása a
volt ÖNO-ban: udvar kialakítással, kerítés építéssel együtt. Ezen kívül az új
ÖNO kialakítása a Művelődési házban,
az Egészségház, a Patika, a Polgármesteri hivatal és a Művelődési ház homlokzati hőszigetelése, nyílászáró cseréje és
faapríték kazánokkal történő ellátása.
A fenti építési munkálatok összes költsége meghaladja a 320 millió forintot.
Ezen összegen felül adódik az ÉDV Zrt.
beruházásában elvégzett mintegy 900
méter 160-as ivóvíz gerincvezeték kiváltás a kerékpárút alatt és további 80-as
ivóvíz vezeték felújítás mintegy 250 méter
a Tanács utcában, melyek együttes értéke több tízmillió forint. Köszönettel tartozunk a Vízmű segítőkész és rugalmas
hozzáállásáért és költség vállalásáért is.

A beruházásokhoz mintegy 255 millió
forint pályázati támogatást tudunk felhasználni. Mivel a beruházásokat részben előre kell finanszíroznunk, valamint
jelentős előre nem tervezhető költségek is
adódtak és jelentősebb helyi adó bevétel
ismét csak tavasszal lesz, 33,5 millió forint
pályázati önerő hitel felvétele vált szükségessé, melyet jövő év áprilisában törleszt
az önkormányzat. A tervezett kétszeresét
kitevő hosszúságú ivóvíz gerincvezeték
kiváltás miatt a kerékpárút kivitelezési
szerződésének módosítása vált szükségessé, a befejezési határidő egy hónappal későbbre, október 31-re módosult.
Az új ÖNO kialakítása miatt szintén
szükséges volt egy hónappal meghos�szabbítani (október 15-re) a Polgármesteri hivatal Művelődési ház felújítási szerződését. Ekkorra várható az ÖNO belső
munkáinak befejezése is.
A tél beálltáig a fenti építési munkálatok
lezárulásával az új középületekkel és a
kerékpárúttal községünk arculata rendezettebb, esztétikusabb lesz. Ezzel együtt
intézményeink kb. 50 százaléka az eddigieknél lényegesen alacsonyabb költséggel,
megújuló energiával (faapríték) lesz fűtve.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata
2012. november 22-én (csütörtökön) 18.00 órakor
a Művelődési Házban közmeghallgatást tart.
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Segítség a melegebb otthonért
Ez év májusában egy szívbemarkoló levél érkezett a polgármesteri hivatalba Kodaj Zsolttól,
aki családjával néhány négyzetméteren a Baromállás-dűlőben él. Segítséget kért az önkormányzattól, leírva kilátástalan helyzetét.

Németországi testvértelepülésünk, Muhr am
See polgármestere Roland Fitzner Úr szeptember 10-én ünnepelte 70. születésnapját.

2008-ban mindkét lábát elvesztette térd alatt, egy
fertőzés miatt. Mikor a lábait amputálták a kapott
antibiotikum mellékhatásaként részben elvesztette hallását. Előtte egy évvel a veséi álltak le
hosszantartó súlyos cukorbetegség szövődményeként. Emiatt otthon kell dializálnia magát napi
4 alkalommal, melyhez steril dializáló helyiséget
kellett kialakítania.
Tavaly novemberben megszületett a kislányuk.
A fiatalember állapota, amely egész napos gondozást kíván otthonukban és a nem régiben született
gyermekük miatt a felesége munkát vállalni nem tud.
A legnagyobb problémájuk, amire megoldást
kerestek az, hogy az épület, amelyben laknak, szigeteletlen és nagyon vékony falú, így télen a konyhában, előszobában, fürdőben és a wc-ben 8-10 fok van, a fűtés ellenére. Ennek
következtében a penész is megjelent mindenhol, ami nem csak a fiatalemberre, hanem a kisbabára is veszélyt jelent. Szeretnék még az idén leszigetelni a házat, amely
70 négyzetméter. A kettejük szerény jövedelme sajnos erre nem elég, csak a napi
megélhetésüket tudják ebből biztosítani, pedig egy családtag felajánlotta a munka
elvégzését, ha sikerülne a szükséges szigetelő anyag beszerzése.
A levelet elolvasva Dr. Nagy Sándor polgármester úgy döntött, hogy a körülményeket megismerve segítséget nyújt Kodaj Zsolt és családja részére, ezért építőipari
vállalkozásokat keresett meg. A vértesszőlősi Bán Kft. 40 négyzetméter szigetelő
anyagot és a hozzá tartozó szükséges kellékeket, festéket adományozott a családnak. A mosonmagyaróvári Szabó és Társa Kft. 30 négyzetméter szigetelőanyagot
ajánlott fel a nemes célra.
A szigetelőanyagok nagy része már kiszállításra
is került, közben újabb támogató segítséget kaptak Csákvári Istvántól, aki ingyenesen biztosítja a munkálatokhoz szükséges állványzatot is.
Bajczik János már el is kezdte a ház szigetelését.
A család meghatottan köszönte meg, egy személyes találkozás keretében a polgármester úrnak, az önkormányzatnak és természetesen a két
cégnek ezt a szinte életmentő támogatását.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Látogatás Muhr am See-ben

Vértesszőlőst az önkormányzattól a polgármester
képviselte, akit a VSE Mazsorett Szakosztályától
Bedei Mária és Pongrácz Nikolett kísért el, akik
népviseletben együtt adták a település ajándékát.
A polgármester úr 1983 óta önkormányzati képviselő, 1988 óta a Muhr am See társadalmi megbízatású polgármestere. Születésnapján a több évtizedes eredményes munkájához
a helyi civil szervezetek, térségi önkormányzati és társulási vezetők egyaránt gratuláltak. A helyi vezetők jókívánságai után a sort Vértesszőlős polgármesterének köszöntése zárta, melyre polgármester úr reagálva a két település lakosai közötti régi
barátságot méltatta.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Új óvodai csoport létesítése
Vértesszőlős lakossága és ez által az itt
élő gyermekek száma is emelkedik évről évre. A gyermekek helyben történő
ellátása fontos célkitűzése és nagy feladata is egyben az önkormányzatnak.
A 2012/13-as nevelési évre az óvodás
korosztály olyan nagy számban jelentkezett, hogy egy újabb óvodai csoportot
kellett kialakítani. Erre az óvoda épületén
kívül volt csak lehetőség, mivel a jelen-

legi épület tovább már nem bővíthető.
Az önkormányzat gyors döntése után
hamar megkezdődtek a munkálatok.
Szeptemberben már 19 kiscsoportos
kezdhette meg óvodai életét egy nagyon esztétikus, minden igényt kielégítő
épületrészben az orvosi rendelő alatt.
A gyermekek helyben történő ellátásának biztosítására, a gyermekes családok
segítésére szép példa a vértesszőlősi,
hiszen 2007-ben már kialakítottunk egy
bölcsődei csoportot, most pedig egy 4. óvodai csoportot is
a helyi kisgyermekek számára.
Dr. Nagy Sándor polgármester és a képviselő-testület
szeptember 13-án csütörtökön,
ünnepélyesen átadta az új telephelyet, így már minden felvételre jelentkezőt fogadni tudunk,
és a kicsik boldogan vették birtokukba az új létesítményt.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezető
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ÓVODAI HÍREK
Szeptemberben nagy örömmel vették birtokukba a 4. óvodai csoportot
gyermekeink az Ady Endre utca 2/D
telephelyen. A 2012/2013-s nevelési
évben olyan sok gyermek jelentkezett
az óvodába, hogy elhelyezésüket csak
így tudta biztosítani a fenntartó.
A nyár vége lázas munkával telt, a fenntartó, az óvoda dolgozói, és a segítő
szülők is mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyermekek esztétikus,
biztonságos környezetben nevelődjenek. Két új óvodapedagógus és egy dadus néni gondoskodik ellátásukról, nevelésükről.
Óvodai, és bölcsődei csoportjainkban
a sikeres beszoktatási időszakot követően kezdődnek immár kedvelt hagyományőrző programjaink. Szeptemberben a község lakóival együtt táncoljuk
végig a zenés szüreti felvonulást.

„Ber - ber - szeptember gyümölcsöt hoz jóember”

A hónap utolsó hetében Mihály napra
készülünk. A gyerekekkel közösen apró
portékákat készítünk műhely napjaink
keretében, majd a Kompetencia Program (TÁMOP) folytatásaként megismételjük az elmúlt évben oly nagy sikert
aratott Mihály napi Játék, és Erőpróba
eseménysorozatunkat. Gyümölcshozó

szeptembertől a Faluházban és udvarán szeptember 28-án megrendezésre
kerülő Mihály napi vásárunkkal búcsúzunk, melyre szeretettel várjuk bölcsődés, és óvodás családjainkat, az iskolásokat, és minden kedves érdeklődőt.
Óvoda
nevelőtestülete

Tisztelt Lakók!
Kérjük ismételten szíves segítségüket!
Fém- és papírgyűjtést szervezünk a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde javára.
A gyűjtés időpontja október 5. péntek 15.00 órától és 6-án szombaton
8.00 órától, háztól elszállítva az önkormányzat teherautójával, hasonlóan
az elmúlt évek gyakorlatához.
Kérjük, a polgármesteri hivatalban jelezzék a 06 30 579 3780-as mobil számon,
vagy a 379 091/101-es melléken, illetve a polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail címen névvel, címmel, alkalmas időponttal, hulladék megnevezésével és telefonos
elérhetőséggel, ha van elszállítható fém, illetve papír. A befolyt összegből az óvoda eszközeit, berendezési tárgyai szeretnénk felújítani, bővíteni.

Támogató segítségüket előre is köszönjük!
Törökné Pátrovics Erika óvodavezető

8

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Szüreti felvonulás és bál falunkban
Szeptember 21-én, a szüreti felvonulás
előtti napon neki indult hátaslován a
falunak a Kisbíró, Horváth Sándor, akit
vidám, táncos lábú, aranytorkú asszonyok Skrován Józsefné Márika néni és
Szabó Józsefné Panni néni kísértek
el a község feldíszített teherautóján,
kidobolni szokás szerint a falu aprajának, nagyjának, hogy szóljon gyorsan
sógornak, komának mindenki, mert eljött az ideje a szüreti mulatságnak.
A község régi és új részein is hangos
csujogatással, énekkel és tánccal adták
hírül, hogy mindenkit elvárnak a szüret
ünnepre és az azt követő esti bálra. Sokan kijöttek a házuk elé fogadni és némi
nedűvel, süteménnyel kínálni a hírvivőket, akik otthon készített zsíros kenyérrel
hálálták meg ezt a kedvességet. Meg is
lett másnap ennek eredménye, sokan el
is jöttek a szüreti rendezvényre! A hírvivőknek külön köszönet érte!
A magam részéről, mint a teherautó sofőrének, öröm volt e vidám csapattal körbejárni a falut és szentül megfogadtuk,
hogy jövőre is együtt megyünk ugyan így
népszerűsíteni a hagyományőrző szüreti
felvonulást.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Szeptember 22-én szombaton szép
őszi napsütésben sokan gyülekeztünk
a Tájház előtt, hogy ismét jelen lehessünk falunk egyik legszebb közösségi
ünnepén, a szüreti felvonuláson.
Mindenki arcára mosolyt csaltak a bejáratnál ücsörgő bábuk, amiket Kutenics Mária
és Skrovánné Márika néni készítettek régi
ruhákba bújtatva. A Nyugdíjasklub tagjai
Buschné Klárika és Hörömpöliné Ildikó
vezetésével hagyományos szüreti koszorúkat készítettek, melyeket a menetben
Gombás Péter és Szabó István vittek.
Horváth Sándor hívó szavára hamar ös�szeállt a menet: a mazsorettek, az ovisok
és iskolások pedagógusaik vezetésével, a
hintók és lovaskocsik, a kisvonat, amely
az időseket és a legkisebbeket szállította,
végül pedig a lovasok. Ferenczi Sándor
és neje, Rózsika mint bíró és bíróné, Novák Ferenc hintóján vonult végig a falun.
A Szőlőhegyi Közösségi Egyesület tagjai
az egyik kocsi saroglyájában elhelyezett
hordóból, szépen hímzett kötényekben
kínálták a vendégeknek a finom borokat. A Szádeczky Jenő által vezetett teherautón a zenekar húzta a talpalávalót.
Stavarsz Kornél, körzeti megbízott vezette a menetet, hogy biztonságosan közlekedhessünk a főúton és a kereszteződésekben.

Örömünkre szolgál, hogy egyre több
fiatalt látunk a sokadalomban, akik szívesen veszik fel a népviseletet, vidáman
táncolnak a pihenőhelyeken. A legtovább
idén is a Jenei Cukrászdánál időztünk,
ezúton is köszönjük a rengeteg finom süteményt, amellyel kínáltak minket!

A sportcsarnokhoz érve a Zimozeleny
Asszonykórus énekelt egy dalcsokrot,
míg a Nábob Kft lovasai a pályán jó pár
kisgyereket ültettek nyeregbe.
Este a program bállal folytatódott, melynek nyitányaként Dr. Nagy Sándor polgármester és Biczó Sándor, a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület elnöke koccintott az új
borral. Az egyesület tagjai mindenkit asztalukhoz invitáltak egy kóstolóra. A több,
mint kétszáz vendég nagyon jól mulatott
a hajnali 4-ig tartó bálban, a jó hangulatért
köszönet a Schütz zenekarnak!
Szabó Mária, a Kulturális Bizottság elnöke

Köszönet mindenkinek, aki tett a szüreti rendezvény sikeréért!
Bartal Vilmosné, Biczó Sándor, Busch Józsefné, Ferenczi Sándor és felesége, Horváth Sándor, Hörömpöli Tiborné, Ibolya Mihályné, Jenei Cukrászda, Jenei Zoltán,
Kocsis Gyula, Kovács István, Kovács-Mérő Éva, Krajczárné Száraz Erzsébet, Joó
Józsefné, Kukuda Józsefné, Kutenics Mária, Kutenics Miklós és családja, Láng József és családja, Mátyási Piroska, Nábob Kft, Novák család, Ocskay Józsefné, Őszirózsa Nyugdíjasklub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Perzsényi Rezső, Samufalvi
Óvoda dolgozói, Skrován József, Skrován Józsefné, Sovány János, Stavarsz Kornél, Szabó Józsefné, Szabó Mária, Szádeczky Jenő, Szalczinger Józsefné, Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat, Taliánné Skrován Ildikó, Tomasik Róbert, Tóth (Hegedűs) Béla, Tóth Kata, Urbanics Vilmos, Vértesszőlősi Hegyközösségi Egyesület,
VSE Mazsorett Szakosztálya, Zachara Norbert, Zimozeleny Asszonykórus, Zoltánfi
Zsuzsanna
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ISKOLAI HÍREK
Jutalomkiránduláson
a Magas-Tátrában

Az Országos Szlovák Önkormányzattól
kaptam a nyári szünetre azt lehetőséget, hogy elutazzak a Magas-Tátrába.
Magyarországról 50 gyerek mehetett
jutalomból a Tatranské Matliare nevű
táborba. Minden résztvevő jól érezte
magát, sok barátot szereztünk. Mindent
játékosan tanultunk, új ismeretekkel
gazdagodtunk. Számos nevezetességet
tekintettünk meg, többek között kirándultunk a Csorba-tóhoz (Štrbské pleso),
ahonnan nagyon szép volt a kilátás. Jártunk egy jégbarlangban, ahol különleges
formájú jégtömböket láthattunk, többek
között egy denevér alakút is. Ellátogattunk a Tátra Nemzeti Parkba, ahol a
medvékről hallhattunk előadást. A hazaindulás előtti napon még kirándultunk a
Lubovansky skanzenbe. A táborban sok
élménnyel és hasznos információkkal
gazdagodtunk. Örülök, hogy eljuthattam
Szlovákiába, és láthattam ezeket a gyönyörű tájakat. Ha lehetőségem nyílna rá,
ismét elmennék.
Anderla Angelika
7. osztályos tanuló
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Ismét Pilismarót!
Végre eljött a hőn áhított nyári szünet,
annak is augusztus hónapja, 7. napja. Egy csapatnyi izgatott gyerek várta,
hogy megérkezzen a busz, mely elvisz
bennünket a sokak által már jól ismert
Duna Liget Üdülőbe, Pilismarótra. Az
utazás napján ellátogattunk Visegrádra,
ahol végigjártuk a fellegvárat. A tábor
egy hete alatt rengeteg program kínálkozott a gyerekeknek, melyek egy része
stílszerűen az olimpiához kapcsolódott.
Így volt olimpiai kvíz, futó- és birkózóverseny, de úszástudásukat is megmutathatták az arra vállalkozók. A legnagyobb
sikere a sportrendezvények közül talán a
szinkronúszó bajnokságnak volt. Emellett persze számos kézműves foglalkozás; gravírozás, pólófestés, könyvjelző
készítés is várta a lelkes táborlakókat.
És ami nem elhanyagolható, az időjárás
is kegyes volt hozzánk, hiszen ragyogó
napsütésben telt el az egy hét.
Szelőczei Anikó
pedagógus

Pilismarót

Fazekas tábor Tatán
Idén is volt szerencsénk egy hetet tölteni
a fazekas táborban. A fazekaskodás és
agyagformálás rejtelmeit is megismerhettük. Oktatónk János bácsi és Jóska
bácsi volt. Míg János bácsinál kézzel
formáltuk az agyagot, Jóska bácsinál a
korong segítette munkánkat. Csináltunk
malacperselyt és játékos figurákat. Volt,
aki macskát, volt aki törpöt, illetve kedvenc mesefiguráját formázta meg. Az
alkotásainkat ki is festhettük. Egyik napon még a tatai „Angyal Galériában” is

voltunk, ahol agyagszobrokat, képeket
és különböző szép tárgyakat nézhettünk
meg. Az oktatóktól egyszer még fagyit
is kaptunk. Az évnyitón kiállították a kiégetett munkáinkat és még oklevelekkel
is jutalmaztak minket, melyeket az oktatóktól vehettünk át. Miután megcsodáltuk a kiállított műveket, azokat haza is
vihettük. Mindannyian nagyon élveztük a
tábort és remélem, hogy jövőre is megszervezik. Én biztosan ott leszek!
Jenei Lilla
6.osztály

Pilismarót
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Első napok az iskolában
A nyáron folytatódtak a felújítások, s a
tanévkezdésre lassan már a vége felé
tartanak. Az új épületben – amely a felsősök birodalma – kicserélték a régi,
elhasználódott ablakokat, valamint az
épület a mai kor igényeinek megfelelő szigetelést és új színt kapott. Ezen
kívül fűtéskorszerűsítés is történt.
A felújítási munkálatok pályázati támogatással valósultak meg.
Méltán lehetünk büszkék az így megújult
iskolára, hiszen a falu egyik legimpozánsabb, legbarátságosabb és legmodernebb épületegyüttese, ahol a régi
és az új sikeresen ötvöződik. Pedagógus
társaimmal együtt azon munkálkodunk,
hogy a szép külső valódi belső értékeket közvetítsen. Tantestületünk továbbra
is azon fáradozik, hogy a gyermekek és a
falu számára hasznosítható tudást, családias légkört, hagyományokra épülő nevelést biztosítson. Idén új pedagógust is
köszönthetünk körünkben: Bucsi-Kovács
Anikót, aki a magyar nyelv és irodalmat
tanítja felső tagozatos diákjainknak.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
az első osztályban 22 kisgyermek kezdhette meg tanulmányait iskolaotthonos
oktatási formában. Ők a tanévet „gólyatáborral” kezdték, ami pár nap ráhango-

lódást jelentett az igazi iskolás-lét előtt.
Iskolánk tanulólétszáma az eddigi
évekhez képest emelkedett: jelenleg
151 fő, ebből alsós 79, felsős 72 tanuló.
A létszámemelkedéshez az is hozzájárult, hogy a környező városokból több
gyermek érkezett intézményünkbe.
Idén szeptembertől újra indulnak hagyományos szakköreink és délutáni foglalkozásaink, melyekről a szülők már az
első héten írásbeli tájékoztatást kaptak
és kiválaszthatták a gyermekük érdeklődési körének megfelelőt. A kínálat bővült
egy új lehetőséggel, a környezetvédelmi
szakkörrel, melyen a savas eső hatásait,
a légszennyezettséget és a földfelszíni
ózon kártékony hatását vizsgáljuk.
Ebben a tanévben is meghirdettük a
művészeti oktatást több területen, de
sajnos megfelelő számú jelentkező hiányában az idén nem indul.
A törvényi előírásoknak megfelelően
iskolánkban is bevezettük a mindennapos testnevelést első és ötödik évfolyamokon, melynek értelmében hetente
3 testnevelés órát a délelőtti órarendbe
építve tartunk. A fennmaradó 2 óra kiváltható délutáni iskolai sportfoglalkozással,
gyógytestneveléssel, illetve, ha a tanuló versenyszerűen sporttevékenységet
folytató egyesületi tagsággal rendelkezik, és erről a sportszervezete által kiállított igazolást hoz (valamint az edzéseken
való részvételét havonta az edző igazolja).
Bízunk benne, hogy
a fentiek hatására tanulóink edzettebbek,
egészségesebbek lesznek, s így nagyobb lelkesedéssel, nagyobb
teherbírással kezdik az
új tanévet, és továbbra
is sikeresen teljesítik az
előírt követelményeket.

20 éves a Zimozeleny Asszonykórus
Szeptember 1-jén ünnepelni gyűltünk össze a művelődési házban.
Az ünnepelt a község asszonykórusa volt, mely idén ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját.
1992-ben Lepkó Ilonának, a Művelődési Ház akkori vezetőjének támadt
az ötlete, hogy településünkön egy
hagyományőrző kórus alakuljon.
Krenner Antalné polgármester as�szony támogatta a kezdeményezést, Urbanics Vilmos tanár úr pedig
elvállalta a szakmai irányítást. Az
asszonyok nemcsak énekelték, hanem
gyűjtötték is szlovák őseik gyönyörű dalait. Az évek során a magyarországi szlovák
kórusok minősítő versenyein két arany és
egy ezüst minősítést értek el.
A születésnapi ünnepséget a helyi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
szervezte, amelyre a régi kórustagokat
is meghívták. Az önkormányzat tagjai
a színpadon adták át az ünnepelteknek
ajándékaikat, akik meghatódva, könnyeikkel küszködve fogadták a köszöntést.
Törökné Pátrovics Erika, a helyi SZNÖ
elnökének felkérésére Nagy Mária, a
Megyei SZNÖ elnöke, valamint Dr. Nagy
Sándor polgármester szlovákul és magyarul is köszöntötték az ünnepelteket.
A rendezvényen részt vettek a környékbeli szlovákság hagyományőrző csoportjai: a tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes, a bánhidai Nyugdíjas Dalkör,
a tardosi Gerecse Népdalkör. A VértesGerecse Dalkör tagjai, azaz a bánhidai,

a tardosi és a szőlősi énekkarosok gyönyörű népdalcsokrot adtak elő.
Az ünnepi vacsora elfogyasztása után
Jenei Ferencné Editke vágta fel a Jenei Kávéház által felajánlott hatalmas
tortát, aminek mindenki csodájára járt.
A tardosi táncosok fergeteges bemutatója alapozta meg a jó hangulatot, melyet
tovább fokozott a Vértes Expressz zenekar. Muzsikájuk az est minden résztvevőjét a táncparkettre csábította.
Urbanics Vilmos tanár úr a napokban
hozta az örömhírt: szeptember 15-én, a
budapesti versenyen újabb arany minősítést szereztek, ahol a nívós szakmai
zsűri külön kiemelte a kórus teljesítményét. Gratulálunk az asszonykórusnak,
vezetőjüknek, és további sok sikert, jó
egészséget kívánunk, hogy még sokáig
őrizhessék őseink hagyományait, s öregbíthessék községünk jó hírnevét.
Szabó Mária
a helyi SZNÖ tagja

Paxy Éva igazgató
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Véradás
2012. augusztus 6-án a Magyar Vöröskereszt – idén már második alkalommal
– véradást szervezett a Művelődési Házban. A Vöröskereszt helyi alapszervezetének titkára Ispán Mónika és a megyei
véradások koordinátora, Zigó Jana segítségével került sor erre az eseményre.
A plakátokon szereplő felhívásnak eleget
téve ezen a napon 15 vértesszőlősi lakos
adott vért és segített a rászoruló embereken. Valamennyi véradónknak köszönjük
a segítségnyújtást.

Véradóink, akiknek köszönettel tartozunk: Bajczik Éva, Cserny Priszcilla,
Dr. Hajba Tamás, Dr. Keleti Zoltán, Egri
Zoltán, Gáspár Edit, Gombás Lajosné,
Imre Istvánné, Kollár István, Klupács
Alfrédné, Magyar Józsefné, Popovics
József, Szabó Judit, Varga Tamás,
Vendégh Zoltán.

Jubileumi Mesterkezek kiállítás
Az idén XX. alkalommal került sor
községünkben a SZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS megrendezésére.
A 2012. augusztus 20-28 között látogatható kiállításon olyan ügyes kezű alkotók
vettek részt, akik falunkban élnek, köztünk alkotnak.
16

Az ünnepélyes megnyitó Fábián Pál Tamás trombitán előadott fanfárjával vette
kezdetét. A vendégek köszöntése után
Lepkó Ilona – a kiállítás ötletadója- mesélt
a kezdetekről. A húsz évvel korábban történt események felidézése után Dr. Nagy
Sándor polgármester úr mondott megnyitó beszédet. A köszöntő elhangzása
után Mihályik Virág Anna előadásában a
vendégek egy somogyi népdalcsokrot
hallhattak citera kísérettel. A megnyitó folytatásaként az önkormányzat és
a Művelődési Ház nevében a kiállítókat
polgármester úr és az önkormányzat kulturális munkatársa egy szál rózsával és a
jubileumi alkalomra készült emléklappal
köszöntötte. Az ünnepség zárásaként
a résztvevők közösen elfogyasztották a
Jenei cukrászat által készített 80 szeletes
tortát.

Most pedig következzék azok névsora,
akik elhozták alkotásaikat és megtiszteltek bennünket azzal, hogy ez a kiállítás
továbbra is szép színfoltja legyen a falu
kulturális életének:
UAnderla Jenőné, Anderla Angelika,
Bajczik Lajosné, Czirmay méhészet,
Dávid Andrásné, Dávid Jánosné, Dávidné Szinak Edit, Dibusz Péter Pál,
Egervári Hanna, Erdős Péterné, Fábiánné Ekési Zsuzsanna, Fábiánné
Veres Katalin, Ferenczy Sándorné,
Gombás Ferencné, Görög Erzsébet,
Halmainé Papp Mária, Horváth Lajosné, Jablonszky Éva, Jenei Ferencné, Jenei Lilla, Jeneiné Tóth Aranka,
Kovács-Mérő Éva, Krupánszki Gyuláné, Krupánszki Kálmánné, Kukuda
Jánosné, Kurucsai Lászlóné, Kutenics
László, Kutenics Péter, Likó Józsefné,
Magyar Józsefné, Mandel Györgyné,
Rózsás Tiborné, Samberger Józsefné, Szeidler Józsefné, Töltési Nóra,
Töltősi László, Zoltánfi Ibolya.

Színház
2012. október 17-én 19.00
A budapesti
József Attila Színházban
a

Balfácánt
vacsorára
című darabot tekintjük meg.
Főbb szerepekben:
• Kern András • Koltay Róbert
• Józsa Imre • Ulmann Mónika

Őszi játszóház
Szeptember 18-én (kedden) délután
16 órára őszi játszóházra várta a Művelődési Ház az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeket.

Az ősz beköszöntével a természetben
található termések jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyermekek megtapasztalhassák milyen olcsón lehet létrehozni
olyan figurákat, amelyek egymás ajándékozására kiválóan alkalmasak. Ezt a
lehetőséget felhasználva készítették el a
gyerekek, azokat a kis „műveiket”, amelyeket hazavihettek illetve ajándékként
elajándékozhattak barátaiknak, szeretteiknek. Elsőként az őszi erdőkben előforduló színes, préselt falevelek felhasználásával kép készült. A kép hátterét
mindenki saját elképzelése szerint festhette meg. Másodikként levegőre száradó gyurmából sünit alkottak a gyerekek,
melynek tüskéit szalmagyöngyből, flitterből, szemeit kásagyöngyből alakítottuk ki. Harmadik alkotásként tobozból
őszanyó készült. A toboz festésével, díszítésével kedves figurát sikerült létrehozni. Utolsó alkotásként madárijesztőt
vágtunk, ragasztottunk kartonból és rafiából. A gyermekek számára a következő játszóház a karácsonyt megelőző
adventi időszakban lesz. Erre is várjuk
szeretettel az érdeklődő gyerekeket és
szüleiket is.
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Egészség állapot felmérés

Programok

A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület, az ÁNTSZ, a Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezet
szervezésében egészség állapot felmérés lesz 2012. október 20-án 9-12-ig
a Művelődési Házban!

Szeptember kezdetével a Művelődési
Házban is újraindult az élet. A következő foglalkozásokra várjuk a helyi felnőtteket és gyermekeket:

Az alábbi vizsgálatokra lesz lehetőség ingyenesen: vérnyomásmérés, általános állapotfelmérés, vércukorszint
mérés, koleszterin, prosztata vizsgálat
(vérből) + orvos onkológus szaktanácsadás, testzsírmérés + dietetika, hallásvizsgálat, mozgásszervi diagnosztika +
tanácsadás, bachterápia (virágterápia),
gyógyulás művészete (reiki). Fizetős
vizsgálatok: vastagbél rákszűrés, csontritkulás. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

16.00–17.00
18.30–19.30
17.00–19.00
Kedd:
Szerda:
16.00–17.00
Csütörtök: 16.30–18.00
		
Hétfő:

Aikido
Jóga
Kórus próba
Aikido
Ügyes kezek
szakkör lányoknak,
		
asszonyoknak.
Péntek: 17.00–19.00 Foltvarró szakkör

Állandó programjaink mellett más egyéb
rendezvények is megrendezésre kerülnek. Ezekről az eseményekről a Hírmondóból, a Samu tévéből és a kihelyezett
plakátokról tájékozódhatnak.

Tájékoztatás!
A parlagfüves területek felderítése és
azok számának csökkentése érdekében úgynevezett Parlagfű Bejelentő
Rendszert (PBR) indít a Vidékfejlesztési Minisztérium.
A bejelentő rendszert a parlagfű legveszélyesebb időszakában bárki használhatja – hiszen július 1. előtt, és október
15. után inaktív állapotban lesz, mivel
a parlagfű helyszíni ellenőrzését a hatályos jogszabályok szerint az illetékes hatóságok ekkor nem végzik.
Az aktív időszakban azonban bárki, aki
parlagfüvet észlel, így a lakosság, társadalmi szervezetek és vállalkozások egyaránt, jelezhetik a hatóságoknak.
A rendszer üzemszerű próbája 2012.
szeptember 17-én indult el, ezen időponttól kezdve van lehetősége a program használóinak a regisztrációra és
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bejelentések megtételére. A rendszer a
http://www.govcenter.hu/pbr címen
közvetlenül elérhető. Továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium, a NÉBIH és a
FÖMI honlapján kialakítanak egy olyan
linket, amely a bejelentő felületre irányítja az érdeklődőket. Itt egy regisztrációt
követően a felhasználó otthoni interneteléréssel is megteheti bejelentését.
Tesztüzemben már működik a mobiltelefonról tett bejelentések fogadása és
kezelése is.

Napközis tábor Vértesszőlősön
„Augusztus 13–17-ig újra várunk benneteket (hétfőtől–péntekig) óvodásokat és általános iskolásokat
is a Református Közösségi Házban (Gagarin u. 10.)”
– ezeket a sorokat olvashattuk a Hírmondó júliusi
számában, és jöttek az első telefonok, érdeklődtek,
jelentkeztek és nagy bizalommal voltak felénk. Már
májusban elkezdtük a készülődést, majd folytatódott
az egész nyár folyamán, de a legintenzívebb a tábort
megelőző utolsó hétvégén volt.
Augusztus 13. hétfő reggel 8 óra: megérkezett az első
érdeklődő kis óvodás az anyukájával. Sűrű elnézések közepette kértük, hogy egy néhány perc és máris rendelkezésre állunk. És elkezdődött a tábor!
Rengeteget énekeltünk Ákos bácsival hangszerekkel, játékosan megtanultuk az
újabb és újabb énekeket. A sok játék, az ismeretlen történetek mind-mind kezdtek közösséggé formálni bennünket, függetlenül attól, hogy még csak óvodások vagyunk,
vagy már az általános iskolai kihívásokat is ismerjük, esetleg most szeptemberben lépik
át először az óvoda küszöbét. A délelőtti csoportos foglalkozások sem tűntek hosszabbaknak, mint a délutáni szabadidős programok, amikor szöszmötöltünk, sportoltunk,
filmet néztünk, vetélkedtünk, és ki tudná felsorolni mindazt hiánytalanul, mi mindent
próbáltunk ki. Nap, mint nap újabb felfedezéseket tehettünk, tükröt tartott elénk a József története, és miközben hallgattuk a történeteket, aközben felfedeztük, hogy nem jó
irigykedni a testvérünkre, sőt meg lehet bocsátani, bármit is követ el ellenünk.
És közben egymást is jobban megismertük, a kisebbek a nagyobbakat, a felnőttek
a gyermekeket, mert csakis jó néhány felnőtt bevonásával boldogultunk. Voltak, akik
a konyhán segítettek, megint mások az óvodásokra, ill. a kisiskolásokra vigyáztak, és
jó páran a napi aktuális program eltervezői és lebonyolítói voltak. Így együtt voltunk
egy csapat.
Augusztus 17. péntek 17 óra: már az utolsó gyermek is hazament, olyan nagy a csend,
véget ért a tábor, takarítunk,
és azon tűnődünk, milyen hamar elröpült ez a hét, mennyi
cseperedő életet ismerhettünk
meg, hány aprótalpú szaladgált
itt közöttünk, megajándékozva
bennünket az igazi gyermeki önfeledt hangulattal, őszinte örömmel. Jövőre jöhetünk? –cseng a
fülemben a nagy kérdés. Őszintén remélem, már nem kell olyan
sokat várni.
Gondolatait papírra vetette:
Vass Edit Szeréna
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Könyvtári arcképcsarnok II.
A Könyvtári arcképcsarnokban most
a legfiatalabb könyvtártagokat mutatom be.
Kubinger Ákost két éve ismerem, amikor könyvtáros lettem ő volt a legkisebb
és legfiatalabb könyvtártag. Anyukájával és kistestvérével jöttek. Határozottan tudta már akkor is milyen könyvet
kölcsönözzenek, mi nincs meg otthon.
Bartos Erika könyvei tartoztak a leggyakrabban kikölcsönzött könyvek
közé. Ez a mai napig így van, de most
már saját magának és kistestvéreinek
is választ. Maradjon ilyen könyvszerető
emberke.

Kutenics Gábor

Harmadik legfiatalabb, aktív könyvtártag Keindl Bercel. Ő is határozott
egyéniség, ha érdekli, harmadik alkalommal is kikölcsönzi ugyan azt a
könyvet. Neki kimondottan kedvenc témája nincsen, mondhatni mindenevő.
Minden alkalommal a kölcsönözhető
6 darab könyvet kiválogatja, sőt korábban még anyukájának is választott, vitt
könyvet. Ő már ugyan iskolás lett de,
remélem a könyv szeretete megmarad.

• 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

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

október 9. és október 30.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.

Kubinger Ákos

Kezdetben Bartos Erika könyvei voltak
a kedvencei Kutenics Gábornak is, ma
már a mesétől kicsit "komolyabb" műfaj
érdekli. Jöhetnek a lovagok, nindzsák,
barangolások az őslények világában.
Legutóbb az 1000 focista című könyvet kölcsönözte, megjegyezve, hogy
ilyen „kicsin” (öt évesen) is szeret már
focizni. Rajta múlik, hogy ezt később is
így gondolja-e.
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Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Keindl Bercel

Következő alkalommal a felnőtt olvasók
közül mutatom be a rendszeresen, leggyakrabban könyvtárba látogatókat.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

védőnő
és a gondozónők

Vitalizáló, antioxidáns arckezelések
fáradt, stresszes, laza, sápadt bőrre
a selymesítő rózsa,
a szabadgyök fogó meggy,
a vas-, és vitaminpótló kökény
családok termékeivel!

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

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

60 órás ANGOL
kezdő TANFOLYAM
indul október 9-én

a vértesszőlősi iskolában!
Munkájához van szüksége nyelvtudásra? Sokat
utazik? Külföldre készül dolgozni? Vagy csak
régóta szeretne megtanulni angolul? Itt a kiváló
alkalom! Jó hangulatú, beszédközpontú oktatás
kedden és csütörtökön 17.00 órától 18.30-ig.

Óradíj 850 Ft/óra.

A tanfolyam díját két részletben
is ki lehet egyenlíteni.

Jelentkezni a 06

20 984 1154-es
számon lehet.

Várok minden tanulni vágyót,
sosem késő elkezdeni!
Mikula Anna, okl. angolnyelv-tanár

• 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.

21

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.
HÍRLEVÉL
Felhívom figyelmét honlapom új hírlevélszolgáltatására, amely segítségével folyamatosan tájékozódhat az állattartást érintő
jelentősebb szabályok változásáról és egyéb
fontos tudnivalóról.

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

2012. 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!

Nyújtott nyitva tartás
Vértesszőlősön:
szerdánként 15–19 óráig
(szept. 26. és okt. 3.) és
szombaton 9–12-ig (szept. 29.)
Bánhidán:
csütörtökönként 15–19 óráig
(szept. 27. és okt. 4.)

Október 12-13-án
mindkét rendelő zárva!
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T-Partner Vértes Center Bevásárlóközpont Tatabánya

