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József atya tíz éves jubileuma
A közhelyek elcsépeltek, de azért használjuk őket olyan gyakran, mert igazak.
Mert tényleg, repül az idő! Persze amikor fontos telefont várunk, akkor ólomsúl�lyal telnek a másodpercek – de amikor ránézünk a naptár lapjára, akkor vehetjük
csak sokszor észre, hogy szempillantás alatt elteltek az évek.
Vagy akár egy kerek évtized. Pont ezért is csúszott
ki az egyik ámuldozó vértesszőlősi hívő száján,
hogy „de hát csak tegnapelőtt jött!”. Pedig már
egy évtizede… Lukács József Tamás atya 2002ben került Vértesszőlősre, első vasárnapi miséjét
2002. június 9-én celebrálta a Kisboldogasszony
Plébániatemplomban. Tíz év. Azért is nagy dolog
ez, ugyanis egy egész évtizedet csak kevesen
töltöttek Vértesszőlősön azok közül, akikre a ma
élők még emlékezhetnek! Legutóbb 1965 és 1975
között Schill Károly, őt megelőzően pedig Zachara
Gyula még 1916 és 1945 között. A kerek jubileum
kapcsán az évfordulós szentmisén kis ünnepséggel köszöntötték őt azok, akikkel ezt a tíz évet
„végigcsinálta” – ministránsok, orgonisták. József
atya ajándékba kapott egy olajfestményt, amely a vértesszőlősi templomot ábrázolja,
a kép jobb alsó sarkában a falu címerével, „JUBILEUM 2002-2012” felirattal. A tarjáni
festőművész, Papp József Pajó alkotása így majd mindig emlékeztetheti atyát erre az
(első) tíz évre, amit falunkban töltött.
Mert ez közel sem búcsúajándék – mert ha „csúcsra tör”, akkor még vár József atyára pár esztendő itt minálunk, hiszen a csúcstartó plébános, Zachara Gyula huszonkilenc éves rekordjához akárhogy is számoljuk, tizenkilenc még hiányzik. Ám nem volt
eseménytelen ez a tíz év sem – ha másra nem, arra mindenképpen emlékezhetünk,
hogy itt ünnepeltük atya ezüstmiséjét, pappá szentelésének 25. évfordulóját, illetve
az ő papsága alatt került új toronysisak a templom tetejére. Emellett pedig több mint
ezerötszáz misét celebrált a faluban! Köszönjük József atyának az elmúlt tíz évet
– és Isten tartsa meg jó egészségben a továbbiakban is!
Pataki Gábor

Beruházások, felújítások 2012
A képviselő-testület április 19-ei ülésén elfogadta, majd június 14-én módosította (az óvodai csoport kialakítása miatt) a költségvetési rendelet
alapján képzett fejlesztési tartalék
felosztását. Ebben egyes tételek
már az elfogadott költségvetésben
szerepeltek, az egyszerűség érdekében a mellékelt táblázat a költségeket összevontan tartalmazza.
Az idei év legnagyobb beruházása a
mintegy 2200 méter hosszú Skála-térségi kerékpárút lesz (a vasúti megállóhelytől az autópálya lehajtóig). Teljes
költségvetése meghaladja a bruttó 190
millió forintot. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás alapján a tatai Vértes
Út Kft. végzi. A munkálatok június 15ével megindultak, a befejezési határidő
szeptember 30.
A csapadékvíz elvezetési pályázatunk előkészítése idén történik, a kivitelezés jövő tavasszal indulhat majd.
Sajnos a Tanács u. teljes felújítására
benyújtott pályázatunk nem nyert, a
döntés ellen kifogást nyújtottunk be (a
kiíró szervezet szerint a Tanács u. nem
gyűjtőút).
A templom felújítására évekkel
korábbi határozata alapján az önkormányzat 5 millió forint támogatást utalt
át az egyházközség számlájára.
Jelenleg folyik egy tehermentesítő (makadám) út tervezése, mely az
Északi lakótelep építési és a Múzeum
u. erdészeti teherforgalmát vezeti ki
a településről. A nyomvonal jelentős
része Baj területén fog haladni a homokbánya főúti csomópontjától a volt
gázló mellett a Sólyom utcáig, majd a
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Sólyom utcai kertek mögött a volt dögkútig.
Az óvoda és iskola között lakossági
kérésre gyalogos átkelőhely létesül a
közvilágítás fejlesztésével.
A Művelődési ház és Polgármesteri
hivatal energetikai felújítása (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere,
faapríték kazánok) elkezdődött. A kivitelezést a Szabó és Társa Kft. a gépészeti munkákat a Saltem Kft. nyerte el.
Sajnos a másik, nagyobb értékű közbeszerzési eljárás eredménytelen lett,
ugyanis a piaci árak jóval magasabbak
a csökkentett támogatási összegnél.
Amennyiben a második eljárásban
sem csökkennek lényegesen az árak,
az önerő összegét sajnos pótlólagosan növelnünk kell. A jövő évi helyi adó
bevételeink megérkezéséig a pályázatok finanszírozására néhány hónapra
hitelt kell felvennünk.
Az új óvodai csoport kialakításához
a jelenlegi ÖNO átalakítása szükséges.
Az Idősek klubja a Művelődési ház alsó
3 helyiségébe költözik.
A múzeumi bemutatóhely fejlesztésére a Magyar Nemzeti Múzeummal
közösen nemzetközi pályázatot nyújtottunk be, melyről a brüsszeli döntés
a közeljövőben várható.
Az iskola mellett két telekrészt vásárolt az önkormányzat a jövőbeli fejlesztésekhez terület biztosítására.
Az egyházközség térítésmentesen
átadta a paplak kertjének hátsó, mintegy 700 négyzetméter területű részét,
ezzel a közterület az iskola mögött növekedni fog. Köszönjük az adományt!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Fejlesztési tartalék 2012
Kerékpárút (Skála-térség) - önerő
Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat (előkészítés)
Hitel törlesztés (iskola bővítés, Múzeum u. felújítás)
Hitel kamatok (iskola bővítés, Múzeum u. felújítás)
Tanács u. felújítás (tervezés)
Általér- menti kerékpárút
Sólyom u. lakossági hitel
Templom felújítás (támogatás)
Településrendezési terv módosítása
É-i lakótelep tehermentesítő út tervezés, engedélyezés
Baromállás dűlő
Gyalogos átkelőhely, óvoda
KEOP pályázat (iskola, patika, egészségház) - hitel
KEOP pályázat (hivatal, műv. ház) - hitel
Óvodai csoport kialakítása (Egészségház)
ÖNO áthelyezés (Művelődési ház)
EMVA pályázat-faluközpont közbeszerzés
LEADER települési kiadvány,DVD
Sportcsarnok felújítás (pályázat) VSE
Múzeum fejlesztése
Iskola telek vásárlás
Papkert (kerítés, tereprendezés)
Hóeke és sószóró nagy traktorhoz
Összesen

E Ft
22 000
8 000
16 300
4 500
4 300
500
680
5 000
500
1 000
2 200
1 000
0
0
2 000
3 000
250
0
1 500
3 500
3 200
500
800
80 730

Által-ér völgyi kerékpárút
Amint már értesülhettek róla korábban
is, Tata, Vértesszőlős és Tatabánya
önkormányzatainak
összefogásával
közel másfél évtizede kezdődött az Által-ér völgyében egy kerékpárút létesítésének előkészítése.
A kerékpárút megvalósulására az elmúlt
néhány évben nyílt lehetőség, az Által-ér
rehabilitáció után. A rehabilitációs munkák terveit, mint a nyomvonal lehetséges
megoldását használták fel a kerékpárút
tervezése során. Szerencsére mintegy 400
millió forint 100 százalékos EU támogatásban részesült a projekt. Tavaly a szükséges tulajdonszerzések is megtörténtek.
A rekonstrukciós munkák során a meder
nyomvonala, a part él többször is módo-

sult, ezért a már engedélyes tervet módosítani kellett. Ehhez újabb területszerzésekre van szükség, mely most folyik. E
probléma fél-egy éves csúszást okozott a
kerékpárút megvalósításában. Az új engedélyes terv heteken belül jogerőre emelkedik, közben a kiviteli tervek is elkészültek.
Rövidesen el fog indulni a közbeszerzési
eljárás, melynek eredményes lefolytatása
után a kivitelezés szeptemberben kezdődhet és szerencsés esetben idén a fagyok beállta előtt befejeződhet. Az addigra
már elkészülő Skála-térségi kerékpárutunk
az összesen 6,8 kilométer hosszú nyomvonalhoz a vasúti megállóhoz vezető bekötő
ágnál fog kapcsolódni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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XII. Magyar Mazsorett Bajnokság
2012. június 1–3. között
került
megrendezésre Vértesszőlősön a
XII. Magyar Mazsorett
Bajnokság a Magyar
Majorette Szövetség és
a Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett
Szakosztályának szervezésében.
A nevezések alapján 26
településről érkeztek a
csoportok az ország minden részéből. A versenyzők a botos, pom-ponos, zászlós, show és
mix kategóriákban közel 300 produkciót mutattak be. A szebbnél szebb ruhákban bemutatott koreográfiákat nemzetközi zsűri értékelte. Ez a verseny egyben
kvalifikáció is volt az idei Európa Bajnokságra, melyet Lengyelország rendez.
A szombati ünnepélyes megnyitó után a
csapatok bemutatták menettáncaikat a
Múzeum utca alsó szakaszán, majd azt
követően a színpadon folytatódott a verseny. Az időjárás nem igazán kedvezett a
szabadtéri bemutatókhoz, de az Önkormányzat munkatársainak gyors segítségével a Sportcsarnokban folytatódott a
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verseny. Vasárnap délutánra fergeteges
hangulat alakult ki az iskola udvarán felállított színpadon és környékén. A VSE
Mazsorett Szakosztályának senior mini
formációja zászlós kategóriában 3. helyezést ért el, ezzel lehetőséget kapott
az EB-n való részvételre. A junior korosztályban először versenyző csapatunk a
8. helyen végzett.
Köszönjük támogatóinknak a verseny
megszervezéséhez és lebonyolításához
nyújtott segítséget és a falu lakóinak a
türelmet és a szurkolást.
Pappné Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztály

Támogatók:
• Vértesszőlős Község Önkormányzata • Agricola Zrt. • Fókusz Fotó
• Lyreco • Gyermelyi Zrt. • Graficolor Kft. • Vértes Volán Zrt. • TDPlast Kft. • Nagy Autószerviz Kft. • Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft.
• Tatai Épfa Kft. • Callisto Rádió • Mohai Jenő és családja • Jenei
Cukrászda • Tomasik Kft. • Choko Kft. • Pátria Faluközösségi Egyesület • Kertgazda Kft. • Villapark Várgesztes • Burger King • BokodKörnye Takarékszövetkezet • ABS Atlasz Kft. • Őszirózsa Nyugdíjas
Klub • Maya Virágüzlet • Rita Balzer • A Vértesszőlősi Mazsorett
Csoport tagjai és a Szülők
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Tiszta udvar, virágos ház
Vértesszőlős önkormányzata 2012ben is meghirdette a Tiszta udvar, virágos ház pályázatát.
Az idei évben emelkedett a pályázók létszáma, ami nagyon örvendetes. A tavalyi
nyolc jelentkező köre az idén tíz főre bővült.
Örömteli, hogy új lakosok is csatlakoztak
e lehetőséghez. A pályázatra a következő
lakosok neveztek: Dosztál János, Ferenczi
Sándor, Fritz lászló, Kovács-Mérő Éva, Kreiszné Bajczik Eszter, Nagy Sándor, Polgárfi
István, Ritócz László, Schlaglné Huber Judit,
Simon Alexandra. A kertek, udvarok megtekintésére egy hat tagú bizottság alakult,
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melynek tagjai az önkormányzat és a civil
szervezetek által delegált személyekből áll.
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Bogár István, Dr. Patakiné Muk Klára, Jung István,
Hörömpöli Tiborné, Zachara Norbert és
Zsigó Lászlóné. A kertek megtekintése
a nyár folyamán két alkalommal történik
meg. Az első alkalom június 9-én volt.
A bírálók előre meghatározott szempontok
szerint 1–10-ig pontozták a megtekintett területeket.
Az első bejárás alkalmával készült fotók közül mellékeltünk néhányat. A többi
fotó megtekintéséért látogassanak el az
interneten www.vertesszolos.hu oldalra.

Dosztál János

Ferenczi Sándor

Fritz László

Kovács-Mérő Éva

Kreiszné Bajczik Eszter

Nagy Sándor

Polgárfi István

Ritócz Lászlóné

Schlaglné Huber Judit

Simon Alexandra
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A képviselő-testület 2012. május 21-ei
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület a „Vértesszőlős Község Önkormányzata intézményeinek energetikai
korszerűsítése: Iskola, Egészségház, Gyógyszertár” elnevezésű projektjével kapcsolatosan a közbeszerzési eljárást fedezet hiánya miatt eredménytelenné nyilvánította.
A projekt megvalósítása érdekében új, meghívásos közbeszerzési eljárást lefolytatásáról
döntött.
2. A képviselő-testület a „Vértesszőlős Község Önkormányzata intézményeinek energetikai
korszerűsítése: Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánította.
Az 1. rész nyertese: a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr
u. 14.
Vállalási ár: nettó 10 150 000 forint
A 2. rész nyertese: a Saltem Kft. és D&D Builder Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca
11-13. 4. em. 34.

Könyvtári hírek
A Községi Könyvtár továbbra is várja
az új tagokat, a tagság ingyenes. Lehetőség van internet használatra, kis
példányszámú, pár oldalas másolásra,
ami a tagoknak szintén térítés mentes.
Könyvtárközi kölcsönzéssel megoldható azon könyvek kölcsönzése is, ami
nem található meg könyvtárunkban.
A nyitvatartási idő változatlan, hétfőtőlpéntekig minden nap 14.00 órától 17.00
óráig várom az érdeklődőket. A beiratkozott tagok száma megegyezik az előző év hasonló időszakához, jelenleg 82
aktív tagja van a könyvtárnak. Ez jónak
mondható a korábbi évekhez viszonyít-

va, a látogatottság kiegyensúlyozott.
Szerencsére kevesen vannak akik megfeledkeznek a határidőről ezért kérem,
amennyiben hosszabbítást kérnek, telefonon (06-30-754-7991), vagy e-mailben
(konyvtar@vertesszolos.hu) jelezzék a
kérést, hogy ne kelljen felszólító levelet
küldeni.

A könyvtár nyári nyitva tartása:
Július 3-tól július 13-ig, valamint augusztus 21-től augusztus 31-ig a
könyvtár zárva tart.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

Vállalási ár: nettó 8 903 996 forint
3. Az önkormányzat a „Kerékpárút hálózat létesítése Vértesszőlős településen, Vértesszőlős-Tatabánya hivatásforgalmi kerékpárút létesítése” elnevezésű projekt építési
munkálataihoz nettó 130 000 000 Ft fedezetet biztosít.
4. Az önkormányzat a Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközséget 60 000 forinttal
támogatja. A támogatást a Vértesszőlős, Gagarin u. 10. sz. alatti épület felújítására nyújtja.
5. A képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évről szóló beszámolóját
elfogadta.
6. A képviselő-testület a külterületi telekadó mérséklésének lehetőségét 2012. év decemberben vizsgálja felül.
7. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszttel az Együttműködési Szerződést aláírja a TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011 jelű projektre vonatkozóan.

A képviselő-testület 2012. május 25-ei
rendkívüli ülésének napirendje, illetve döntése
1. A képviselő-testület a KDOP-4.2.2-11-2011-0001 jelű, „Kerékpárút hálózat létesítése
Vértesszőlős településen, Vértesszőlős-Tatabánya hivatásforgalmi kerékpárút létesítése” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánította.
A nyertes ajánlattevő: a Vértes Út Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Vállalási ár: nettó 117 895 604 forint
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Változott a Samu TV frekvencia kiosztása
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a helyi képújságunk
frekvencia kiosztását a UPC
megváltoztatta, ezért kérjük
a televíziójukon hangolják be
újra a megfelelő csatornát.
Az adás minőségét a frekvenciacsere nem befolyásolta, ezt folyamatosan,
naprakészen figyelemmel kísérjük, ha mégis gyenge vételt tapasztalnak,
szíveskedjenek a lakó oldali aljzatot, csatlakozást, esetleg a kábelezést
felülvizsgáltatni a UPC szakembereivel.
Megértésüket megköszönve!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Óvodai hírek
Virágzó május havában gazdag
programoknak örvendezhetett
a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde valamennyi kis lakója.
A hónap elején óvodás csoportjaink az édesanyákat köszöntötték kis műsoraikkal,
saját készítésű ajándékokkal.
Az örömtől, meghatódottságtól könnyes anyai tekinteteket
látván tudtuk, nem hiába volt a
készülődés, sikerült meglepetést okoznunk az anyukáknak,
nagymamáknak.
Május 11-én Mogyorósbányán a Megyei Szlovák Óvodapedagógiai Napokon mutatkoztak be néptáncosaink,igen
nagy sikert aratva.
Május 18-an szombaton a Nap is
fényesebb arcát mutatta, így csalogatva még több családot az iskola sportudvarára, ahol is Családi
Sportnapunkra vártuk a gyerekeket,
és szüleiket. Örömünkre igen sok
család fogadta meghívásunkat, és
közösen sportolva, játszva jókedvvel
töltöttünk egy délelőttöt. Szeretnénk
megköszönni a rendezvényt szervező Csilla óvó néninek a jobbnál jobb
versenyjátékokat, és férjének Szőke
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Zoltánnak azt a sok barkácsolást,
amit az akadálypályák felállításához
szükséges eszközök elkészítésében
végzett. A sportnapon mutatkozott
be lelkes közönségünknek az a maroknyi kis csapat, akik az Országos
Közlekedésbiztonsági Pindur-Pandur
kerékpáros versenyre készültek. A 6
éves lányokból, és fiúkból álló csapat büszkén mutatta be, felnőtteket is
meghazudtoló ügyességgel kerékpáros tudományát.
Az Országos Pindur-Pandur versenyre május 25-én került sor Budapesten. A heteken át tartó elméleti,
és gyakorlati „edzéseknek” meg volt
az eredménye, hiszen az ország minden részéből érkező csapatok részvételével megrendezett versenyen a mi
Samufalvis csapatunk 100
százalékos teljesítmén�nyel nyert és hozta haza
a megérdemelt
fődíjat.
Büszkék vagyunk, és gratulálunk a csapattagoknak, s az őket felkészítő
Mohácsi Mihályné Nóri

néninek e kiemelkedő teljesítményért.
Köszönjük Tóth Gábor apukának,
hogy fáradhatatlanul hozta-vitte, segítette a kerekes kis csapatot, Frank Juditnak aki segített az edzéseken és a
versenyen is,valamint Gyürky Sándor-

nak aki óriási szívvel(évek óta)
toldozza, foltozza az edzéseken
elhasználódott kerékpárokat, és
gumikat.
Az óvoda néptáncos kis
csapata a szlovákiai Nyitracsehincén öregbítette hírnevünket, ahol Nemzetiségi találkozón (06. 03.) mutathatták be
szlovák dalos, és táncos játékaikat, igen nagy sikert aratva.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok, és a gyerekek munkáját
(Borbélyné P. Erika, Seregélyes
Erzsébet, Törökné P. Erika óvó
nénik, és Gyurkovics Erzsébet
néptánc pedagógus)
A május más meglepetéseket is hozott számunkra. Május 24én a Kultúrház ajándékozott meg
bennünket egy nagyon színvonalas
bábelőadással. Egy héttel később
ugyanitt ünnepeltük a gyermeknapot,
Kutenicsné Szabó Krisztina és Maróti
György népzene pedagógusok fergeteges mesés-zenés-táncos élményben részesítették bölcsődés, óvodás
gyermekeinket, de még bennünket
felnőtteket is elvarázsoltak előadásukkal. Köszönjük!
A hónap utolsó napjait kirándulásokkal tarkítottuk, a katica csoport a
Majális-ban rendezte családi piknikjét
(külön köszönet a szervező szülőknek!). A nyuszi csoport pedig Várgesztesen töltött egy mozgalmas délelőttöt.
A szülői munkaközösség szervezésében pedig valamennyi gyermek
szüleik és pedagógusaik társaságában a Fővárosi Cirkusz előadását tekinthették meg június 9-én. A porond
közvetlen közelségéből 150-en élvezhettük az artisták, és gyönyörű állataik
fergeteges produkcióját.
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Ahogy a tavasz megújuló erővel
éleszti és növeli az élő természetet,
úgy érnek meg ez időre legnagyobb
óvodásaink, akiktől május utolsó
napjaiban az Évzáró ünnepségeken
búcsúztunk, hiszen ők már ősszel az
iskola kapuin kopogtatnak. A katica
csoport kis közössége nagyjai mellett kedves óvó nénijétől is elköszönt,
Zsuzsi néni nyugdíjba vonulása alkalmából (hiányozni fog nekünk a nevetésed!!).
A nyár beköszöntével is igyekszünk
óvodásaink, és bölcsődéseink napjait
sok színes tevékenységgel fűszerezni,
egészen a nyári zárva tartás idejéig.

A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Gyermeknap
A nemzetközi gyermeknaphoz kapcsolódóan május 24-én délelőtt 10.00 órakor a kultúrházban a budapesti Meseerdő Bábszínház előadását nézhették
meg a gyerekek.

AZ INTÉZMÉNY
AUGUSZTUS 13–31-IG ZÁRVA
TART
A szeptemberi nyitást követően az új
nevelési évben immár öt csoportra
növekedett intézményünkben (négy
óvodai és egy bölcsődei csoportban)
várjuk régi és új bölcsődéseinket, és
óvodásainkat.
A nyárra kívánunk minden családunk számára kellemes pihenést!
Az intézmény munkaközössége

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
a 2012/2013. nevelési évre pályázatot hirdet

Mesterkezek kiállítás

2 óvodapedagógus
és 1 dajkai állásra.
Szükséges iskolai végzettség: óvodapedagógusoknál szlovák nemzetiségi
óvodapedagógus főiskolai végzettség, dajkai állásnál dajkaképző.
Bérezés a Kjt. szerint. Munkakezdés ideje: 2012. szeptember 1.
Önéletrajzot, pályázatot az intézményben lehet benyújtani személyesen,
vagy a következő e-mail címen: samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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A nagyterem nézőterét zsúfolásig megtöltötték a helyi bölcsődések, óvodások és alsó
tagozatos tanulók. A bábművészek által előadott Brumi maci születésnapja című darab játékos formában vezette be a gyerekeket a hangszerek világába. Megismertette
velük a trombitát, nagybőgőt, dobot, zongorát. A különböző hangszerek megszólaltatásával a gyerekek megtanulhatták, hogy melyik hangszer milyen hangot bocsát ki.
A játékos formában átadott ismeretanyag lekötötte a kis nézősereg figyelmét. A gyerekek aktívan részt vettek a „bábok” által feltett kérdések megválaszolásában. A darab
megtekintése után egy „mini” bábszínházi élménnyel gazdagodhattak a gyerekek.

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk és
várjuk azokat az ügyes kezű vértesszőlősi lakosokat, akik kiállítóként szeretnének részt venni az immár XX. alkalommal
megrendezésre kerülő VÉRTESSZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS-on.
Amennyiben jelentkezni szeretnének
erre a szép eseményre, akkor kérem,
hogy a Hírmodó kézhezvétel után jelezzék részvételi szándékukat a 06 30 640
8934-es telefonszámon vagy e-mailben

a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
címen! A kiállításra szánt tárgyakat augusztus 6.00–14.00 óráig lehet leadni
a kultúrházban hétköznapokon 15.00–
19.00 óráig.

Nyári szabadság
A Művelődési Ház 2012. július 2–augusztus 5-ig
szabadságolások miatt zárva tart.
2012. augusztus 6-tól ismét teljes
nyitva tartással várjuk a kedves lakosokat.
A nyár folyamán mindenkinek kellemes időtöltést
és jó pihenést kívánnak a ház dolgozói.

13

Iskolai hírek
Tankonyhát alakítottunk ki

Játszóteret építettünk

A tavalyi évben önkormányzatunk igen
sok pénzt fordított az iskolára, ennek
ellenére a mi költségvetésünk nem fedezte volna a tankonyha felszerelését.

A tavalyi tanév során megújult az iskolaudvarunk, új épületszárnnyal gazdagodtunk. Amit hiányoltunk, azok a kisiskolások igényeinek megfelelő udvari játékok
voltak. Döbbenten tapasztaltuk, hogy
milyen horribilis összegekért vásárolhatók meg! Számunkra ezek megfizethetetlen tételek, ezért az alapítványunkhoz
fordultunk támogatásért. Árajánlatok, referenciák sora következett. A számunkra
legkedvezőbb is közel fél millió forintba
került, s ez még a földmunkákat nem is
tartalmazta. A szülőket kértük, jöjjenek
és segítsenek a játszótér alapjainak kiásásában, majd a játékok alatti homok
szétterítésében. Felhívásunkra szép
számmal jelentkeztekanyukák, apukák,
nagypapák. Egy szép tavaszi szombat
délelőtt Skrován József kollégánk irányításával és aktív közreműködésével kiásásra és elszállításra került 13 köbméter
föld. Jöhettek a játszótér építők! Korrekt,
gyors munkával építették be a hintát,
csúszdát. Majd másnap ismét a szülők
érkeztek talicskákkal, lapátokkal és terítették szét a gyerekek testi épségét óvó
puha dunai homokot. Jó volt látni, hogy

Ekkor jött a nagy ötlet! Már a tavalyi évkönyvünkben is és a Hírmondó hasábjain kértük településünk lakosságát, hogy
a vas-és papír hulladékot nekünk adják
oda. Három napon keresztül járta a falut Skrován József kollégánk a 7. és a
8. osztályos fiúkkal, és az önkormányzat gépkocsijával gyűjtötték a vasat, papírt. Az összefogásnak köszönhetően
majd 400 000 forint gyűlt össze. Ennek eredményeként villanysütőt, tűzhelyet, mosogatógépet és különféle konyhai eszközöket vásároltunk. Korszerű,
gyönyörű tankonyhát vehettek birtokba
a tanulóink.
Köszönet illeti Vértesszőlős lakóit, akik
felajánlották számunkra a vas- és papír
hulladékot. Köszönet illeti Jenei Zoltánt,
akinek vállalkozása ingyen beszerelte a
konyhai gépeket. Köszönet illeti Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármester asszonyt, aki
három napon át sofőrként tevékenykedett
az önkormányzat autóján és koordinátorként segítette a gyűjtőmunkát.
14

a borús idő ellenére egész családok jöttek és végezték a nem könnyű lapátolást, talicskázást. Órákon keresztül folyt
a szorgos, jó hangulatú munka, míg az
eső közbe nem szólt. Egy dombocskányi
kupac maradt másnapra, amit a kis alsósok homokozó vödreikkel, lapátjaikkal
hordták és terítették szét. Délutánra nagy
összefogás eredményeként elkészült
mindannyiunk álma: a játszótér!
Köszönetet mondunk magunk és iskolánk tanulói nevében a segítőknek:
Albert László, Balaton Attila, Besenyei
család, Bóka Vera, Borbélyné Paxy Erika, Egervári Judit, Egervári Péter, Galgán
Tibor, Gyurász Tamás, Háromi István,
Keleti Zoltán, Kurucsai László, Poroszlai
Sándor, Reiner István, Scsibrán Zoltán,
Skrován József, Szabó István, Szabóné
Bartal Tímea, Szabóné Pásztor Beáta,
Töltési Nóra, Velencei Zoltán, Kajfis Lajos, Vida Imre Sándor, Nagy Tibor, Kuzma
Norbert, Török Csaba.
Kornéli Ilona
ig.h.

Alsós jutalomkirándulás
A 2011/12-es tanévben végzett közösségi munkájukért, kiváló tanulmányi
eredményükért, valamint példás magatartásukért kiemelkedő tanulókat az
idei évben egy izgalmas, érdekes és
nagyon tartalmas jutalomkirándulással jutalmazta a tantestület és a diákönkormányzat.
A 27 gyermek a Bábolnai Nemzeti
Lovasbirtokon kezdte a napot, ahol az
állatok megtekintése és simogatása mellett megnézték a Lovas Múzeumot, valamint ellátogattak a Bábolnai Arborétum
és Állatparkba, ahol szintén számtalan
állat és érdekes növény várt rájuk.
A program következő állomása Kisbér
volt, ahol a Mini-Magyarország nevű makett-város tárta elénk hazánk nevezetes

épületeit. Végezetül Ászáron a Tájház
meglátogatása, illetve a skanzen-makett megtekintése tette fel a koronát a
nap programjára. Rengeteg érdekes és
izgalmas látnivalóval, élménnyel és információval gyarapodhattak mindannyian.
Érdeklődésükért és kiváló, illedelmes viselkedésükért dicséret illeti a részt vevő
gyerekeket!
Köszönettel tartozunk a program pénzügyi támogatásáért a Diákönkormányzatnak és az iskolának.
Iványi Beáta

Iskolánk tanulói Szlovákiában
A szlovák nyelvet szorgalmasan tanuló diákjaink háromnapos jutalomkiránduláson vettek részt a tanév utolsó
előtti hetében.
Június 6-án reggel 35 tanuló négy tanár
kíséretében szállt fel a buszra. A tanulók
kíváncsian várták, hogy láthassák mindazt, amiről már az órákon sokat hallottak. A határt Komáromnál átlépve Nyitra
felé vettük utunkat. Egy kis falucskában
megnéztük a világhírű szlovák betlehemet, majd Zsolnán áthaladva Strečno
várához értünk. A vár tornyaiból gyönyö15

rű kilátás nyílott a környező hegyekre
és a Vág folyóra. Ezután a híres betyár,
Jánošík szülőfaluját és az azt övező
Árva-melléki tájat csodálhattuk meg.
Rózsahegyet és Donovalyt elhagyva
megérkeztünk szállásunkra, Liptovská
Revúca faluba. Nagyon szívélyesen fogadtak minket, finom vacsorát kaptunk.
Másnap az Alacsony-Tátra felé vezetett
utunk, s a déményi völgyben található
jégbarlangot tekintettük meg. A mélyből
a magasba indultunk: libegővel a 2024
m magas Chopok csúcsát vettük célba.
A lanovka csak az út 2/3 részéig vitt fel,
onnan gyalog folytattuk utunkat. A gyerekek jól bírták a hegymászást a tiszta
levegőn, s aznap éjszaka nem kellett sokat noszogatni őket, hogy aludjanak…
A harmadik napon Vlkolinec-ben tettünk
látogatást, ahol egy, az UNESCO által a
világörökség részévé nyilvánított skanzent tekinthettünk meg. Érdekessége,
hogy még a mai napig laknak emberek
a faluban, nemcsak múzeumként szolgál, s a tavalyi évben a világ 74 országából érkeztek ide turisták.
Kirándulásunk jól sikerült, tanulóink
Szlovákia legszebb tájait ismerhették
meg. Biztosak vagyunk benne, hogy a
három nap alatt nagyon sok szépet és
érdekeset láttak! Reméljük, hogy a szép
élmények hatására még nagyobb kedvvel fogják tanulni a szlovák nyelvet!
A gyerekek nevében köszönjük a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat anyagi
támogatását!
Urbanics Vilmos
szervező tanár

A felsősök jutalom kirándulása
Már mindenki izgatottan várta a pénteket, mert azok a tanulók, akik szorgalmasan tanultak ebben az évben, elmehettek jutalom kirándulásra. A vonaton
jó hangulatban beszélgettünk, ezért
hamar elszaladt az idő. Az ablakból
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gok hatásairól, talán ezért is arattak
nagy sikert diákjaink, s megkockáztatom, az ország diákjai körében.

gyönyörű tájakat láthattunk. Amint megérkeztünk Budapestre, a Nemzeti Múzeum felé vettük az irányt, ahol sok más
mellett megtudtuk azt is, hogy Mária
Teréziának tizenhat gyermeke volt, II.
Józsefet pedig kalapos királynak nevezték. A múzeum után hajókázni indultunk
a Dunán. Azután egy gyorsétteremben
ettünk, majd továbbmentünk a következő állomásunkhoz a fogaskerekűhöz.
Ezzel a Széchenyi-hegyi végállomásig
utaztunk, majd onnan gyerekvasúttal
mentünk tovább. Szinte mindent gyerekek irányítottak. Aztán egy jó túrával
felmásztunk a János hegyre, s az Erzsébet kilátóról tekintettünk le a fővárosra.
Végül felültünk a libegőre, ami egy kicsit
félelmetes volt azok számára, akik még
nem utaztak ilyenen, többek közt nekem is. A hazafelé induló vonatra kissé
fáradtan szálltunk fel, de úgy gondolom,
jövőre is érdemes lesz jól tanulni, hogy
ilyen szép élményekkel gazdagodhassunk.
Szendőfi Ágnes
7. oszt. tanuló

„Futással a drogok ellen
– a drogmentes Magyarországért”
2012 májusában drogellenes előadást
tartott iskolánkban néhány önkéntes
aktivista. Országjáró útjukon nem a
megszokott módon beszélnek a dro-

Miben voltak mások, mint a megszokott előadók? Talán abban, hogy gyerekszemmel és vicces kommunikációs
játékokkal próbálták felhívni a figyelmet
a drogok veszélyeire. A vidám szituációk, amelyek valójában nagy gondot
okoznak szülőknek, nevelőknek, közelebb hatoltak gyerekeink szívéhez, s
elgondolkodtatták őket, milyen veszélyt
jelenthet számukra a kíváncsiság vagy
a nagyfokú önbizalomhiány. Az előadók
ugyanis rávilágítottak a kiváltó okokra: önbizalomhiány, kirekesztettség,
„nagymenősködés”, tragédia, bánat,
fájdalom…
A játékos gyakorlatok során a diákok
jobban megnyíltak, mertek beszélni,
gondolataikat megosztani másokkal.
Az előadókra felnéztek, hiszen az is lényeges szempont, hogy jó megjelenésű, intelligens fiatalok tartották az előadást, akik ezeknek a fiataloknak akár
példaképpé is válhatnak.

MEGRONGÁLTÁK
– FELJELENTETTÜK
Az alig két hete
Alapítványi és szülői
összefogással megépített
játszóterünket megrongálták.
A Vértesszőlősi Általános
Iskola ismeretlen tettes
ellen feljelentést tett
a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Ez a nap vidáman, felszabadultan és
tapasztalatokkal, ismeretanyagokkal bővülve telt el.
					
Kiss Gyöngyi
tanár

A drogmentes Magyarországért Maraton
csapata kötetlen beszélgetés keretén
belül az alsó tagozatos tanulókkal is
megismertette a drogok káros hatásait.
A gyerekek érdeklődve hallgatták és aktívan bekapcsolódtak, kérdeztek az előadó hölgytől. A tanulságos beszélgetés
végeredményeként minden alsós különleges oklevelet kapott. Esküt tett minden
gyerek, hogy mint drogmentes kapitánynak, jó példát kell mutatnia, barátainak
segítenie kell, mert drogok nélkül vidámabb életet lehet élni.
Útravalóul L. Ron Hubbard idézetével
köszöntek el: „A drogok megfosztják
az életet azoktól az érzésektől és örömöktől, melyek az élet egyetlen értelmét adják.”
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Vértesszőlősi Általános Iskola

6 órás konyhai kisegítő
állást hirdet
határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéssel.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) szerint
Próbaidő: 3 hónap.
Feltétel: B kategóriás jogosítvány.
Munkakezdés ideje: 2012. szeptember 3.
Írásos jelentkezést 2012. július 31-ig lehet
benyújtani az intézmény címére:
Vértesszőlősi Általános Iskola
2837 Vértesszőlős, Tanács utca 43.
Vértesszőlős, 2012. június 19.
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EGÉSZ NYÁRON NYÁRI TÁBOR
A KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGETBEN VÉRTESSZŐLŐSÖN!!!!
2012 nyarán is várja az 5-14 éves korú gyerekeket a
Kisködmön Gyermeksziget Vértesszőlősön a Valusek u. 77. szám alatt.
Június 25-től augusztus 17-ig reggel 8 és délután 4 óra között
várja Sanyi bácsi a régi és új Kisködmönösöket!
Lovaglás, íjászat, kézművesség, közös zenélés,
kenuzás a tatai Öreg-tavon!

További információ:
Telefonon: 06 70 237 7733 vagy/és weboldalunkon: www.kiskodmon.hu
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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

Eredetiség vizsgálat

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

• 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

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.

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

Az állatok sem bírják
a nagy hőséget
Egyre több állat pusztul el
a nagy melegben. Az egyik
állatotthon vezetője szerint
sok bejelentés érkezik hozzájuk, hogy nem figyelnek
a háziállatokra. Ne feledjük:
felelősek vagyunk az állatainkért, és különösképpen vigyáznunk kell rájuk a hőség
idején is!

AUTÓ SZÁRAZ
Tatabánya Kertváros, Alkotmány út 58.

Szerviz: 06 34 425 270 • Alkatrész: 06 34 331 360
E-mail: info@drycar.hu
20

• 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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Ismét változtak az állattartás szabályai
A június 11-én elfogadott 115/2012.
számú kormányrendelet több ponton
módosította az állattartás, különösen a kutyák tartásának szabályait.
A korábban eltörölt ebnyilvántartást
új alapokra helyezve állítja helyre. Az országos nyilvántartás
három pillére a mikrocsip
(elektronikus transzponder),
az adatrögzítést is végző magánállatorvos, és az
ebösszeírást végző önkormányzat.
Augusztustól a kutyatartó
kötelessége,
hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája
megjelölését,
illetve a korábban
már megjelölt kutyák regisztrációját. 2013. január 1-je után a 4 hónaposnál idősebb kutya már csak csippel
ellátva (és regisztrálva) tartható. Érdemes ellenőrizni tehát, hogy a csipelést
igazoló regisztrációs adatlap és a kisállat egészségügyi könyv (oltási igazolvány) adatai megegyeznek-e. Ha
ezekben eltérés van vagy valamelyik
hiányzik, érdemes felkeresnie állatorvosát.
A magánállatorvos feladata a transzponder beültetésén túl az adatok rögzítése az országos adatbázisban. Az
állatorvos felé kell tehát jelenteni a
tulajdonos, tartási hely, vagy bármely
más adat változását, az állat elveszését, elhullását. Rögzítendő adat az állat
ivartalanításának ténye is. Amennyiben az ivartalanításról nem rendelkezik
igazolással, a műtétet végző állatorvos
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tudja saját nyilvántartása alapján azt
igazolni. Ennek hiányában a műtét igazolása kizárólag az ebtartó költségére
elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követően (például ultrahangos
vizsgálat, vérvizsgálat) lehetséges.
Az önkormányzatok feladata a három évenkénti
ebösszeírással a fenti
folyamatok
hatósági
ellenőrzése. Ennek szabályait helyi rendeletben
állapítja meg.
A mindennapi kutyatartás megváltozott szabályai közül
jelentősen változott a
kutya számára biztosítandó terület
valamint
az
alom elválasztásának
ideje – az
utóbbi a kutyán kívül macskákra és vadászgörényekre is vonatkozik. Augusztus 1-je
után a zártan tartott kutya számára
biztosítandó kennel alapterülete, illetve
a megkötve tartott kutya részére biztosítandó kikötő eszköz hossza a kutya
méretével arányos:
• 20 kg alatti kutya esetén minimum
10 m2 illetve 4 m
• 20–40 kg között minimum 15 m2,
illetve 6 m
• 40 kg felett pedig minimum 20 m2,
illetve 8 m.
A kölykök legkorábban 8 hetes korukban választhatók el az anyjuktól.
Dr. Keleti Zoltán
az állategészségügyi igazgatás és
járványtan szakállatorvosa

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.
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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