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Nagyboldogasszony
és István király hónapja
Két jelentős ünnepet tartogat az utolsó nyári hónap, augusztus. Előbb augusztus 15-én Mária mennybemenetelét ünnepli a keresztény közösség, majd öt nappal később Szent István királyt.
A Nagyboldogasszony kifejezés szinte csak a magyar nyelvben található meg, hiszen
„hivatalosan” Mária mennybevételének napja ez. Hosszú évszázadokig összefonódott ez a nap összefonódott Magyarország Mária oltalmába ajánlásával is – ám ezt
a napot a Millennium, 1896 óta október 8-án külön ünnepként ünnepeljük. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Muravidéken
dologtiltó nap, nem szabad sütni, mert a tűz kitör a kemencéből. A Drávaszögben azt
tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges
legyen, és sokat teremjen. A nap időjárása termésjósló is. Ha a „nagyasszony” fénylik, jó bortermés van kilátásban.
Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig (szeptember 8., templomunk ünnepnapja is!) varázserejű időszak. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a
hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A hiedelem szerint ez
időszakban ültetett tyúk összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell megszellőztetni,
hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.
Augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyt, Magyarországot és az első aratásból készült új kenyeret is. Kevesen tudják egyébként, hogy augusztus 20-a nem az
államavatás napfordulója (az vagy december 25-én, vagy január 1-jén van, hiszen akkor
koronázták meg az első magyar királyt), hanem István király szentté avatásáé (1083).
Mária Terézia rendelte el a király ünnepének megtartását augusztus 20-án. 1891-ben
lett munkaszüneti nap, míg 1926-ban már egy egész héten át ünneplik az államalapítót.
Az új kenyér ünnepe sem újkeletű ünnepe, már a középkori Magyarországon is
tartották. Sok helyütt ehhez a naphoz kötik a gólyák elrepülését és termésjóslást is
tartottak ekkor.
Pataki Gábor

2012. AUGUSZTUS 20. – Falunap
Ünnepi program
Helyszín: Vértes László park
(Vértes László út - Múzeum út)

9.00		 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
11.00		 Kerékpárverseny – nem profiknak!
			 Minden korosztály jelentkezését várjuk!
			 Rajt – cél: Vértes László park
16.00 órától:		 „Virgonckodó” – játszóház,
			 bohócok, lufihajtogatás
17.00		 A VSE mazsorett-szakosztályának fellépése

FELHÍVÁS
Várjuk azoknak az ügyes kezű vértesszőlősi lakosoknak a jelentkezését, akik
szívesen megmutatnák és kiállítanák alkotásaikat a XX. alkalommal megrendezésre kerülő

SZŐLŐSI
MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁSON
Örömünkre szolgálna, ha megtisztelné kiállításunkat alkotásaival, munkáival.
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy szeretne részt venni a kiállításon, kérem, hogy
2012. augusztus 8-ig jelezze részvételi szándékát, telefonon a 06 30 640
8934-es számon vagy e-mailben: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen!

A kiállítási tárgyakat augusztus 6. és 14. között
15.00–19.00 óráig lehet leadni a kultúrházban.

17.30		 A kerékpárverseny eredményhirdetése

Hörömpöli Tiborné
kulturális munkatárs

17.40		 A Tiszta udvar, virágos ház pályázat eredményhirdetése
17.50		 A „Vértesszőlősért emlékplakett” átadása
18.00		 A Joy Band fellépése (Pozsár Béla együttese)
20.00		 A Szega & Frédo fellépése (Banádi Zoltán együttese)
20.30-tól
22.00

Diszkó

XX. Szőlősi Mesterkezek kiállítás
ünnepélyes megnyitójára.

Tűzijáték

A rendezvénysátorban büfé üzemel!

Időpont: 2012. augusztus 20. 16.00 óra

Főzőverseny!

Helyszín: Művelődési Ház, Tanács u. 79.

Kérjük, hogy a délutáni főzőversenyen indulni kívánók augusztus 15-ig
jelezzék részvételi szándékukat a hivatalban! Köszönjük!
A tűzifát biztosítjuk!

A kiállítás megtekinthető:
augusztus 20–28-ig,
nyitva tartási időben
(hétfő–péntek: 15.00–19.00 óra)

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vértesszőlős Önkormányzata
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Szeretettel meghívjuk a

Hörömpöli Tiborné
kulturális munkatárs
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Járások kialakítása
A Hírmondó februári kiadásában olvashattak a járások kialakításának
folyamatáról.
Az elmúlt hetekben megszületett a végső döntés, amely sajnos Vértesszőlőst továbbra is a leendő tatabányai
járásba sorolja. E járást a jövőben is
a jelenlegi tatabányai kistérség 10 települése fogja alkotni (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján,
Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló,
Vértesszőlős).
Mindez úgy történt, hogy miközben a
kormány széleskörű egyeztetést, társadalmi és szakmai konzultációt hirdetett
és Dr. Navracsics Tibor KIM miniszter
a 24 Óra hasábjain június elején azt
nyilatkozta, hogy szeretné elkerülni,
hogy akár egyetlen település olyan
járásba kerüljön, ahová nem akar.
A képviselő-testület 2011. október
6-án egyhangúan határozott arról,
hogy kéri a település tatai járásba sorolását. Azóta többször történt levélváltás
Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízottal. Szándékunkat kétszer is
jeleztük Dr. Szabó Erika államtitkárnak,
illetve egyszer Dr. Navracsics Tibor részére is. Általában kitérő vagy nemleges válaszok érkeztek. Utoljára Dr.
Navracsics Tibort az Országgyűlésben
is írásban kérdeztük, melyre nemleges
választ adott és részletezte indokait,
melyekkel szemben Vértesszőlős indokai szembe állíthatók. A háttér információk szerint a döntést gyakorlatilag
egyetlen személy alapozta meg, Tatabánya polgármestere. A továbbiakban
a kormánymegbízott és az államtitkár
is ezt az álláspontot képviselte minden
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Kerékpárút építés

egyeztetés során és ez került be a vonatkozó kormányrendelet tervezetbe
is.
Mindez történt úgy, hogy a tatai járáshoz sorolást egyhangúan kérte a
képviselő-testület, Vértesszőlős választ adó lakosságának 64 százaléka,
írásban támogatta Michl József, Tata
polgármestere, a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke és valamennyi
érintett majdani tatai járási polgármester is. Elviekben minden tatabányai
kistérségi polgármester támogatta kérésünket Schmidt Csaba kivételével,
ahogy támogatta a Polgármesterek a
Falukért Egyesület (mely a megye 31
független kistelepülési polgármesterét
képviseli), valamint a MÖSZ elnöke, Dr.
Gémesi György is.
A vonatkozó kormányrendelet tervezet alapján a képviselő-testület
kérheti a jövőben a település átsorolását, melyről az illetékes miniszter
minden második évben szeptember
30-ig előterjesztést készít a kormány
számára és az esetleges változások
az azt követő év január 1-jétől lépnek
hatályba.
Fentiek alapján kevés az esély arra,
hogy a jelenlegi kormányzati ciklusban
Vértesszőlős a Tatai járásba kerülhet.
Mindenesetre lakosaink választhatják majd a tatai kormányablakot ügyintézésük helyszínéül.
Remélhetően, ha a következő években lakosaink döntő többsége a tatai
kormányablaknál intézi majd ügyeit, az
fontos indok lehet majd egy későbbi ismételt átsorolási kérelemhez.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A júniusi Hírmondóban olvashattak
a Vértesszőlős településközpont
– Skála-térségi kerékpárút építési
munkálatairól. Aki az 1. sz. főúton
Tatabányára közlekedik, minden nap
láthatja, hogy a munkálatok jó ütemben folynak.
A Múzeum u.–Tanács u. közötti és az
Agip üzemanyagtöltő állomás melletti
szakaszon a kerékpárút kivitelezése
előre haladott állapotban van.
Többen kérdezték és sajnos a 24 Óra
napilapba is bekerült, hogy a Múzeum
u.–Jókai u. szakaszon a néhány éve lerakott térkő burkolat helyett miért aszfalt kerül beépítésre? (E kérdést talán
szerencsésebb lett volna a polgármesteri hivatalban feltenni.)
Természetesen az önkormányzat
térkő burkolatot szándékozott megvalósítani a településközpont kiemelten
forgalmas szakaszain, zökkenőmentes
térkővel. Ezt két alkalommal is kértük
a közreműködő szervezettől (KDRFÜ),
azonban mindkét esetben azt a választ
kaptuk, hogy térkő burkolat csakis mű-

emléki környezetben, a műemlékvédelmi hatóság kifejezett előírása alapján készülhet. Ez érthetetlen, ugyanis
a térkő burkolat is gyakorlatilag ugyanazzal a szegéllyel és pályaszerkezettel
készült volna, az árkülönbség is minimális. Az elbontott térkő burkolatú, 1,5
méter széles járda helyett 2,7 méter
széles kerékpárút épül.
A felszedett térkövet letároljuk és
a jövőben járdaépítéshez kerül majd
felhasználásra. Amennyiben vértesszőlősi lakos az ingatlana előtt kíván
közcélú járdát építeni, felújítani, a térkövet a fenti forrásból a rendelkezésre
álló mennyiség erejéig az önkormányzat térítésmentesen biztosítani tudja.
2010. évben a Múzeum, Petőfi és
Arany J. utcákban a csapadékvíz elvezető árkok elbontása során is a
beton burkolólapokat letároltuk.
E burkoló lapok a vértesszőlősi lakosok számára közterületi járda és csapadékvíz elvezetés felújítására, építésére térítésmentesen igényelhetők.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Által-ér völgyi kerékpárút
Az Által-ér völgyi kerékpárút megvalósítása sajnos az Által-ér rekonstrukciós
munkálatainak elhúzódása miatt egy év késedelmet szenvedett. Jelenleg folyik
a közbeszerzési eljárás előkészítése. Várhatóan kora tavaszra a kivitelező is kiválasztásra kerül és a munkálatok március-áprilisban megindulhatnak.
Optimális ütemezés mellett a kivitelezés 2013. nyár végére befejeződhet. Érdekességként megemlíthető, hogy a kerékpárút az Által-ér bal partjáról a jobb partra a Skálatérséggel szemben, egy 14 méter nyílástávolságú fa szerkezetű hídon fog áthaladni.
A vértesszőlősi kétlyukú hídnál kerékpáros pihenőhely lesz kialakítva.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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A képviselő-testület 2012. június 14-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései

A képviselő-testület 2012. június 25-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései

1. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság 2011. évről szóló beszámolóját.

1. A képviselő-testület a KEOP-4.9.0/11-2011-0047 kódjelű, „Vértesszőlős Község Önkormányzata intézményeinek energetikai korszerűsítése: Iskola, Egészségház, Gyógyszertár” elnevezésű projekt kivitelezési közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánította

2. A képviselő-testület a civil szervezetek számára nyújtott 2011. évi támogatásról szóló
beszámolókat elfogadta.
• VSE Asztalitenisz Szakosztály • Gyermekszem Alapítvány
• VSE Mazsorett Szakosztály • KEM Mozgáskorlátozott Egyesület
• Őszirózsa Nyugdíjas Klub • Pátria Faluközösségi Egyesület
• Rákóczi Szövetség • Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
3. A képviselő-testület 200 000 forint támogatást nyújt a Pátria Faluközösségi Egyesület
számára

A projekt nyertese: 1. rész: Bán Kft. Vállalási ár: nettó 34 294 299 Ft
2. rész: Tanép Építő Kft. Vállalási ár: nettó 21 891 678 Ft   
2. A képviselő-testület a KEOP-4.9.0/22-2011-0047 pályázathoz további 9,2 millió forint
önerőt biztosít a 2012. évi költségvetés terhére
3. A képviselő-testület döntött a LED-314 frsz. szgk. üzembentartói jogának visszaadásáról
(kérése alapján) a polgármester részére

A képviselő-testület 2012. július 9-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései

4. A képviselő-testület 100 000 forint támogatást nyújt a VSE Asztalitenisz Szakosztálya
részére
5. A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde negyedik csoport kialakításához – az
Ady E.u. 2/D telephelyen – 2 000 000 forint keretösszeget állapított meg.
6. A képviselő-testület az Idősek Klubja áthelyezéséhez – Tanács u. 79. – 3 000 000 forint
keretösszeget állapított meg.

1. A képviselő-testület dr. Lázár Gabriella Vértesszőlős község jegyzőjének helyettesítésére
kinevezi Szíjj Juditot, Héreg-Vértestolna községek körjegyzőjét 2012. július 15-től 2012.
december 31-ig.

7. A képviselő-testület hozzájárul a negyedik csoport kialakításához 2 fő nemzetiségi óvodapedagógus és 1 fő dajka felvételéhez a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében.

2. Az önkormányzat szerződést köt a Telenor Magyarország Zrt-vel a polgármesteri hivatal
udvarán található rácsos tornyon bázisállomás telepítése tárgyában.

8. A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP 3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztésre kiírt projektre.
9. A képviselő-testület elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Házirendjét, Szakmai
programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

3. A képviselő-testület megbízta az LT-Plan Bt-t a Szabályozási és Településszerkezeti
Terv módosítására az alábbiak szerint:
a)

A 062 hrsz. földút kivezetése a Kánya utcához a múzeum területén való átvezetés
megszüntetésével.

b)

A Sólyom utca – 1. sz. főút kapcsolat kivezetése a homokbányai csomóponthoz.

10. A képviselő-testület megalkotta a 20/2012.(VI.15.) önkormányzati rendeletét az egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
11. A képviselő-testület megállapodást köt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.

4. A képviselő-testülete elfogadta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

12. A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. II. félévi munkatervét.

5. A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alábbi átszervezéséről határozott.
2012. szeptember 1-jei hatállyal az intézményben újabb óvodai csoportot hoz létre, így
az engedélyezett 90 fő 4 óvodai csoportban kerül elhelyezésre. Az új óvodai csoportot az
intézmény telephelyeként a jelenlegi Idősek Klubjában alakítja ki.

13. A képviselő-testület döntött Vértesszőlősért Emlékplakett adományozásáról
14. Az önkormányzat szerződést köt Dr. Farkas Noémi ügyvéddel a Skála-térségi kerékpárúthoz szükséges tulajdonszerzési eljárás és adásvételi szerződések (34 ingatlan) tárgyában
1 020 000 forint+ÁFA értékben.
15. A képviselő-testület a KEOP-4.9.0/11-2011-0047 jelű pályázat kivitelezési munkáira
összesen bruttó 49 119 396 Ft fedezetet biztosít.
16. A képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert a HUSK 0901/2.1.2/0232 számú
Green Future energetikai pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírására
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6. A képviselő-testület a Vértesszőlősi Sport Egyesület 2011. évi támogatásáról készült
beszámolót elfogadta azzal a feltétellel, hogy az eredeti számlákra rávezetik, hogy a költség
elszámolása Vértesszőlős Község Önkormányzatának támogatásával történt.
7. A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Bemutatóhelyének felújítása
érdekében 3 millió forint visszatérítendő támogatást nyújt a Nemzeti Múzeum részére,
hogy pályázat előkészítését meg tudja kezdeni.
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8. A képviselő-testület 100 000 forint támogatást nyújt a Tatabányai Diák Korcsolyázó
Egyesület részére. A támogatást az Egyesületnek meghatározott céllal, Gengeliczky Donát,
Gengeliczky Domokos, Frecska Péter, Szatmári Nikolett vértesszőlősi versenyzők Európa
Bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek biztosításához nyújtja.
9. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázati önrészek előfinanszírozásához szükséges hitelt a Környe-Bokod Takarékszövetkezettől veszi fel, 2012. augusztus 1-jétől
maximum 1 éves időtartamra.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dr. Lázár Gabriella jegyző tartós távolléte miatt,
2012. július 18-tól a helyettesítést Szíjj Judit körjegyző fogja ellátni.
A jegyző asszony az alábbi napokon érhető el a polgármesteri hivatalban:
KEDDEN 8.00–12.00 óráig, SZERDÁN 12.00–16.00 óráig ,

Seregélyes Béláné Marika néni köszöntése

E-mail polg.hivatal@vertesszolos.hu • Telefon: 06 34 379 091

A 90 éves Seregélyes Béláné Marika nénit köszöntötte nemrégiben az önkormányzat nevében a polgármester.

A helyettesítés időtartama 2012. december 31-ig tart.

Szépkorú asszonyt, otthonában kereste fel Dr. Nagy Sándor, aki virágcsokorral,
miniszterelnöki- és polgármesteri emléklappal és édességgel kívánt nagyon sok
örömet, és további jó egészséget.

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Székely fiatalok jártak Vértesszőlősön
Udvarhelyszéki fiatalok speciális lovagláson vehettek részt Horváth Sándornál
a Kisködmön Gyermeksziget lovasoktatójánál, de nem maradt el a zene sem.
A csoport tagjai védett házakban laknak és dolgoznak civil szervezetek támogatásával. A fiatalokat a Sárberki Óvoda hívta vendégségbe szakmai vezetőikkel együtt.
Többségében először járnak az Anyaországban. Érkezésük hírére három szektor fogott össze, hogy programjuk gazdag, és szeretetteljes legyen.
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Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázatot hirdet

dajka

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
idejű 2012. 09. 01–2013. 08. 31.-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
idejű 2012. 09. 01–2013. 08. 31.-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: Az óvodai pedagógiai munka
közvetlen segítése, gyermekek gondozása, takarítási
munkák elvégzése.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: Közreműködés az intézmény
nevelési programjának végrehajtásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Dajka képesítés.
• Szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai
		tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Dajka képesítés,
Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű együttműködés, udvarias viselkedés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Törökné Pátrovics Erika nyújt, a 06 30 585 4721-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde címére történő
megküldésével (2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 48/2012, valamint a
munkakör megnevezését: dajka.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 28.
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2012 ÉVBEN 80 ÉVES AZ ÓVODÁNK
Tisztelt Vértesszőlősiek!

Óvodánk az idei évben ünnepli működésének 80 éves évfordulóját. Ebből az
alkalomból szeretnék összegyűjteni az óvodáról szóló régi cikkeket, emlékeket, fotókat. Terveink között szerepel egy óvodai évkönyv kiadása az elmúlt
80 esztendőről.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, akinek régi fotója van az óvodai
életről szíveskedjen behozni az
intézménybe. Várjuk a régi csoportképeket is! A fényképekre
írják rá a nevüket, címüket, mert
archiválás után mindenkinek vis�szajuttatjuk a képeket.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) szlovák
nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok rendelkezései
az irányadók.

Segítő támogatásukat előre is
köszönjük!
Nevelőtestület és a Szülők Közössége

Pályázati feltételek:
• Főiskola
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szlovák nyelvből nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Diploma másolat, szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

Tájékoztatás!

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

au gu s z t u s 13 – 31- i g
z á r va t a r t .
Ugyan ezen idő alatt a konyha sem üzemel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Törökné Pátrovics Erika nyújt, a 06 30 585 4721-os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde címére történő
megküldésével (2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 47/2012, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. augusztus 28.

MEGHÍVÓ!
Szeretettel várjuk a 2012/2013. nevelési
évben óvodát kezdő gyermekek szüleit
a maci csoportban tartandó összevont

szülői értekezletre.
Az értekezlet ideje:

2012. augusztus 29. (szerda) 16.30 óra
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
intézményvezető

véradás
Tisztelt Szőlősi Lakosok!
Beteg embertársaink nevében kérjük
Önöket, vegyenek részt véradásunkon, mely

2012. augusztus 6-án hétfőn
a Művelődési Ház kistermében
15.00–18.00 óra között lesz.
Kérjük minden, jó szándékú, segítőkész
embertársunkat, vegyen részt akciónkon és
gondoljon arra, hogy soha sem lehet tudni
Ön, vagy családtagja mikor szorul segítségre.
Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.
Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök
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Gyermektábor
Kedves vértesszőlősi gyermekek és szülők!

Hívunk gyermektáborunkba,
töltsük együtt a nyári vakációt!!
Gondot okoz a gyermekek elhelyezése
a nyári szünetben?

Augusztus 13–17-ig (hétfőtől péntekig) újra várunk benneteket
óvodásokat és általános iskolásokat is. Reggel fél kilenctől délután négyig.

Lesz játék, vidámság, szöszmötölő sok meglepetéssel!
Hívjátok el a testvéreiteket és a szüleiteket is!
Háromszori étkezést is biztosítunk, mindezt térítésmentesen!

Hol? Református Közösségi Ház, Gagarin u. 10.
Vértesszőlősi Református Missziói Gyülekezet

• 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
• Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
• Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus
okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
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Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.

A teljesség igénye nélkül, köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik a
III. paprIkáskrumplI főző- és rönkfűrészelő verseny sikeres lebonyolításához bármilyen módon hozzájárultak:

Itt a nyár!
á!
Barnuljon természetes,
vegyszermentes napozókkal
leégés nélkül!
Most ajándék
UV-sugárzást mérő karórával!
További információkért érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

• Agricola ZRt.
• Jenei Kávéház
• PÁTRIA
• Nábob Kft.
• Németh László
• Fehér-Kali Ildikó
• Burger King
• az óvoda munkatársai
• Hegevill Kft.
• Cargo Plaza
• Ferenczi S.
• Badár J.
• Pászti J.
• Löke család
• Extrém Park Kft.
• VSE
• Nagy Anasztázia

• 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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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

FELHÍ VÁS!

A mikrocsip beültetése ugyan csak néhány perc, az országos adatbázisba történő
regisztráció akár 15–20 perc is lehet. Szeretné elkerülni a hosszú várakozási időt?
Éljen az előregisztrációnk adta lehetőséggel és végeztesse el a megjelölést még a
nyáron. Kérjen időpontot már most. Részletek a honlapon vagy személyesen.

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

Állategészségház, Bánhida

2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11

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

• Gazdasági haszonállatok háztáji és telepi ellátása
• Kedvtelésből tartott állatok rendelői és házi ellátása
• Állatvédelmi szaktanácsadás
• Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
• Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok forgalmazása
• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
csipbeültetés és regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás, ivartalanítási
műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
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Vértes Center Bevásárlóközpont, 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. földszint (akváriumoknál).

Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798
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