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A stációk és kapott kereszt súlya
A feltámadás ünnepe kapcsán az utóbbi négy évben már nagyon sok kérdést
körbejártunk a Hírmondó hasábjain, idén azonban az ismétlést elkerülvén (fenntartva ezzel annak a reményét, hogy emlékeznek a korábbi írásokra) egy olyan
dolgot elevenítünk fel, amely fontos része az ünnepnek, mégis nagyon kevés szó
esik róla: következzék a keresztút.
A keresztút az a fél (egyes források szerint egy-másfél) kilométer, amit Jézus a kereszttel a vállán megtett a Praetoriumtól a Golgotáig. Nincsen olyan római katolikus
templom, amelyben ne lenne megtalálható az a tizennégy kép, amely ennek az útnak
az állomásait mutatja be. Gondolom, olvasóink közül már sokan jártak falunk templomában, akár szentmisén, akár például egy jótékonysági koncerten, de vajon időztünk-e el a mi tizennégy festményünk előtt? Mert bizony érdemes!
Vegyük hát sorra a stációkat! Az első képen Pilátus előtt láthatjuk Jézust, aki aztán
vállára veszi a keresztet (2.) és elindul a Koponyahelyre. A harmadik képen a megváltó először esik el a kereszttel, majd találkozik édesanyjával, Máriával (4.). A következő
képen a mezőről hazafelé tartó Cirenei Simon segít vinni a keresztet, majd Veronika
nyújt kendőt Jézusnak (6.). A hetedik kép a második esést örökíti meg, a nyolcadik pedig Jézus a síró asszonyokat vigasztalja: „...ne miattam sírjatok! Magatokat és
gyermekeiteket sirassátok!” Bár, ha úgy vesszük, ez inkább komoly figyelmeztetés…
A kilencedik képen Jézus harmadszor is elesik, majd kezdődik a keresztre feszítés.
Krisztust előbb megfosztják ruháitól (10.), keresztre szegezik (11.), majd meghal (12.).
Az utolsó két képen előbb a testét leveszik a keresztről, és Mária ölébe fektetik (ez a
Piéta, a fájdalmas szűzanya), majd Jézust sírba helyezik.
Biztosan sokan ismerik az egyszeri ember történetét, aki elégedetlen volt azzal a
kereszttel, amit kapott. Lefaragott hát egy nagy részt annak az aljából, és lecsökkent
terhével vígan indult tovább útjára. Ám amikor egy hatalmas szakadékhoz ért, akkor
látta, hogy a keresztje eredeti méretében alkalmas lett volna hídnak a mélység felett,
így azonban nem tud átkelni felette… A húsvét titka és mondanivalója pedig nem csak
a sonkában, tojásban és locsolásban van, hanem ott lakozik a keresztútban is. Már ha
nem állunk neki egyből farigcsálni a saját keresztünket.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Pataki Gábor

Pályázati felhívás

JELENTKEZÉSI LAP (Minta)
„TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ” PÁLYÁZATHOZ

Vértesszőlős Község Önkormányzata a Kulturális- és Nemzetiségi Bizottság
szervezésében 2012. évre meghirdeti a „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatot.

Név: ..................................................................................................................................................

Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és szeretnének benevezni a versenyre

E-mail: .............................................................................................................................................

Értesítési cím: ..................................................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................................................

A pályázat kiírása:
• Azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották
jelentkezésüket a megadott határidőig.
• A pályázat során kategóriákat nem képezünk, mivel a pályázat kiírásában a
ház virágosítása és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell,
hogy legyen az építés, beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az
eltérő korokban épült házaknál figyelembe vegye a környezet összhangját, az
adott épület „értékeit”.
• A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem
csak egyszer fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját.
• A bíráló bizottság legalább 2 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről
előzetes értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók
készülnek, melyeket a pályázók – saját ingatlanukról – külön kérésre
megtekinthetnek

• A jelentkezési határidő: 2012. április 15.
•

•

Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak
megfelel, az előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta
udvar, virágos ház” feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
Az önkormányzat felajánlott keretösszege a díjazásokra: 200 000 Ft

A bírálat szempontjai:
• a ház karbantartottsága és a kert rendezettsége,
• a kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága,
• az udvar rendezettsége, tisztasága
• növényzet, virágosítás.
A pályázókat egy – a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből
álló – bíráló bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a
tenni akarás és a lelkesedés. A pályázat eredménye a Samu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondó-ban is ismertetésre kerül, valamint a község honlapján is megtekinthető
az eredmény, valamint a nyertes porták. Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat
augusztus 20-án a Falunapon, kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint
letölthető honlapunkról (www. vertesszolos.hu), illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés. Minden jelentkezést visszaigazolunk.
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A pályázó ingatlan címe: ................................................................................................................
Alulírott ezúton jelentkezem a Vértesszőlős Község Képviselő-testülete által meghirdetett „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatra. A jelentkezésemmel a pályázat feltételeit elfogadom.
Vértesszőlős, 2012. ……………..hó ……nap
aláírás

Kedvezményes lehetőség
komposztáló ládák beszerzésére
A kecskeméti székhelyű KEFAG Zrt.
megkeresése alapján önkormányzatunk támogatni kívánja komposztáló
ládák beszerzését a lakosság számára.
A komposztálás során megsemmisíthetők, illetve hasznosíthatók a következő
hulladékok: fű nyesedék, kerti- és konyhai élelmiszer hulladékok, falevelek, fahamu stb.
Több éves komposztálással fás szárú
hulladékok is hasznosíthatók így azok
elszállítása, égetése sem szükséges.
A helyben keletkezett komposzt a kertben felhasználva a talaj szerkezetét javítja és a növények számára tápanyagokat
is biztosít. A szerves hulladékok házi
kezelése továbbá csökkenti az elszállítandó kommunális hulladékok mennyiségét, mely további környezetvédelmi
előnyt jelent.
A láda méretei: 105×105×80 cm, tömege kb. 40 kg, 24 db szárítatlan deszkából

áll, melyek korhadásuk után maguk is
hasznosíthatók vagy előbb eltüzelhetők
(a festés természetesen az élettartamot
növeli). A deszkák méretei: 1200×100×22
mm. Az önkormányzat vállalja a ládák leszállítását a beszerzési áron: előre láthatóan 2500 Ft/db körüli összegben.
Kérjük, hogy igényüket jelezzék a Polgármesteri Hivatalban (telefonon, e-mailben, szóban) 2012. április 15-ig.
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A képviselő-testület 2012. március 8-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról készült beszámolót.
2. A képviselő-testület elfogadta a Kulturális- és Nemzetiségi- Bizottság 2011. évről szóló
beszámolóját.
3. A képviselő-testület elfogadta a Művelődési Ház 2011. évről készült beszámolóját.

Ocskay Józsefné Erzsi néni 80 éves
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub szervezésében március 3-án bensőséges
ünnepség keretében, 80. születésnapján köszöntötték fel Ocskay Józsefnét,
a Művelődési Házban. Erzsi nénit a
megjelentek szeretetük jeléül, szép
virágokkal halmozták el, aki a meg-

4. A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a 2012. évi pályázatok és
beruházások előkészületeiről, és megbízta a további szükséges előkészítő és lebonyolítási
munkák vezetésével.
5. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális
Intézmények számára javasolt, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezetében foglalt térítési díjakat.

hatódottságtól alig tudott megszólalni. Erzsi néninek ez úton is további jó
egészséget, derűs, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!

6. A képviselő-testület a vendégétkezés és az önkormányzati alkalmazotti étkezés térítési
díját 2012. április 1-jei hatállyal 544 Ft/adag + áfa összegben állapítja meg (ez
5 százalékos, infláció követő emelést jelent).
7. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a közintézmények és közvilágítás
villamos energia igényének biztosítására szabadpiaci energia kereskedőktől árajánlatokat
kérjen be és a jelenlegi szerződés lejárta után a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 1 év
határozott időtartamra szerződéseket kössön.
8. A képviselő-testület 2012. évre a Rákóczi Szövetség részére a felvidéki – udvardi – magyar
gyermekeket segítő ösztöndíjprogram céljára 100 000 forint támogatást nyújt, melynek
forrása a 2012. évi költségvetés általános tartaléka.
9. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy Major László tartozásának rendezésére a testület által jóváhagyott szerződést megkösse.
10. A képviselő-testület módosította az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét.

Z.Zs.

Isten éltesse Jenei Ferencné Slezák Marika nénit!
Dr. Nagy Sándor, Muk Istvánné,
Huzl Jánosné, Gombás Ferencné,
Krupánszki Mihályné 90. születésnapján otthonában köszöntötte Marika nénit, aki 1922. március 16-án született.
Az önkormányzat nevében a polgármester úr egy emléklapot, szép csokor

11. A képviselő-testület a hatályos Településszerkezeti Tervet módosítja.
12. A képviselő-testület 250 000 forint támogatásban részesíti az Őszirózsa Nyugdíjas
Klubot, mely támogatást a Művelődési Házon keresztül biztosít.
13. A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat nem kíván pályázatot benyújtani
a TÁMOP 6.1.2/11/1. sz. „Egészségre nevelő életmód” c. pályázati kiírásra. Javasolta
a Vértesszőlősi Általános Iskola igazgatójának, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az
iskola nyújtson be pályázatot a fenti lehetőség keretében.
14. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete fából készült komposztáló
ládák iránti igényeket a lakosság körében felméri és közreműködik a komposztáló edények
beszerzésében.
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virágot és egy doboz bonbont adott át
a meghatódott Marika néninek. A Jenei
Kávéház vörös rózsákkal díszített csokoládé tortával kedveskedett. Ez úton
kívánunk további jó egészséget az ünnepeltnek!
Z.Zs.
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Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete
az avar-és kerti hulladékok égetéséről
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet
védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya nem terjed ki a
közút lakott területen kívüli szakasza
melletti avar égetésére.
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve az ingatlan előtti közterület
is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok
végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és
egyéb növénymaradvány;
b) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész, helyiség tulajdonosa, bérlője, haszonbérlője, használója, haszonélvezője.
3. § (1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsősorban helyi komposztálással vagy
közszolgáltató által történő elszállítással
történhet.
4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék helyi
komposztálására vagy közszolgáltatás
keretében végzett elszállítására nincs lehetőség, a kerti hulladék nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és
április 30., továbbá október 1. és november 30. közötti időszakban, ünnepnapok
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kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra
között, szombati napokon 8 és 12 óra között lehetséges.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.
5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös időben, esőben, továbbá erős
szél esetén.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése
csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot égetni nem szabad.
(3) Az égetést végző túlzott füst- illetve
koromképződés esetén köteles a tüzet
eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot.
6. § (1) Kerti hulladékot kizárólag olyan
helyen szabad elégetni, ahol az égetés a
személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt nem okoz.
A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az
égetést végző személy köteles gondoskodni.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(3) Az égetés csak úgy folytatható,
hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén,

vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt
azonnal el kell oltani.
(5) Az égés folyamatának gyorsítására
éghető folyadék, légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
7. § Aki e rendelet 4-6 §-aiban foglalt szabályokat megszegi – amennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem tartozik – szabálysértést követ el és 50 000

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
8. § (1) Ez a rendelet 2012. március 10én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar-és kerti hulladékok égetéséről szóló 4/2012. (II.10.) önkormányzati
rendelete
Vértesszőlős, 2012.március 8.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tűzgyújtási tilalom elrendelése
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. március 10én kelt határozatában az ország teljes
területén lévő erdőkre és fásításokra,
valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli
területre – átmeneti időre – azonnali
hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat
rendelt el.
Fenti időponttól kezdődően tilos a tűzkijelölt
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gozók, valamint a közúton és vasúton
utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és
dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűvédelmi
rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi
bírsággal sújtható. Az avar és kerti hulladék helyi rendeletünk szerinti égetése
a rendeletben foglaltak betartása mellett
végezhető, kivéve azon ingatlanokat,
melyek a miniszter által elrendelt tilalom
hatálya alá esnek.
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Legnagyobb adózóit köszöntötte
az önkormányzat
Az önkormányzat szervezésében hatodik alkalommal került sor a legnagyobb
iparűzési adót fizető vállakozások köszöntésére, melynek helyszíne a tatai Várkanyar Vendéglő volt. Dr. Nagy Sándor polgármester üdvözölte a megjelent vendégeket és tájékoztatást adott a 2011-12. évi fejlesztésekről, a jelenleg folyamatban
lévő pályázatokról, valamint a 2012. évi költségvetésről. Ezt követően a polgármester úr ünnepélyes keretek között köszöntötte 2011. év kiemelkedő adózóit.
A rendezvényt vacsora és kötetlen beszélgetés zárta.

Tisztelettel hívjuk
és várjuk községünk lakóit,
hogy vegyenek részt Vértesszőlős

környezetvédelmi akcióján
új zöldfelületek létesítésében, parkosításában.
Időpont:

2012. március 31. (szombat) 9.00 óra
(eső esetén az időpont: április 7. szombat)

Helyszínek:
1. Múzeum-Ady utca temető melletti terület parkosítása
(találkozó a temető parkolójában)
2. Vértes László park takarítása (találkozó a parkban)
3. Múzeum utca fapótlása (találkozó a temető parkolójában)
1. helyezés
t. tanulók
Rajzpályázat
Boglárka 6. osz
Eszter és Zách

lik
Rajzolták: Szo

Programok:
9.00 óra
Parkosítás, környezet szépítés
a kijelölt helyszíneken
17.00 óra
Plakátverseny díjátadása
(Művelődési Ház)
17.15 óra
Greenpeace előadása
(megújúló energiaforrások – Művelődési Ház)
(m
19.00 óra
Általános Iskola
környezetvédelmi vetélkedője
20.30 órától
Villanyleoltás, máglya, népzene
(Szabó Krisztina, Maróti György)

Kérjük a résztvevőket a délelőtti munkálatokhoz szerszámokat,
estére gyertyákat, fáklyákat hozzanak. Italokról gondoskodunk.
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Iskolai hírek
Ünnepi műsor
Az 1848-as márciusi forradalomra és
az azt követő szabadságharc hőseire
emlékezünk március 14-én.
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy
a mindenkori negyedikesek emlékműsorral készülnek. A tanulók már hetekkel
az ünnep előtt lelkesen tanulták a verseket, beszédeket, verbunk táncot, melyet
a művelődési házban adtak elő megható ünnepélyességgel. Büszkén emlékeztünk meg a nemzet nagyjaira,akik
a szabadság, egyenlőség, testvériség
zászlaja alatt harcoltak hazánkért. Petőfi
Sándor szavára a pesti fiatalok fellelkesültek, hogy követelésüket valóra váltsák. A forradalmat nemcsak győzelemre
kellett vinni, hanem meg is kellett védeni.
Sajnos a szabadságharc nem győzhetett. Ezek az események azonban a mai
napig üzennek a felnövekvő generációnak: kitartást, helytállást a mindennapokban. Délután három órakor a Vértes
László emlékparkban a helyi református
egyházközösség
kezdeményezésére
kopjafát avattak, ahol iskolánk negyedi-

kesei rövid verbunk táncukkal színesítették az emlékműsort.
Krajczárné Száraz Erzsébet
Csizmaziáné Magyar Monika tanítók

Köszönet a segítőkész
Vértesszőlősieknek!
Az iskola az önkormányzat segítségével jótékonysági hulladékgyűjtési akciót szervezett a faluban. A falu lakossága óriási mértékben támogatta ezt a
kezdeményezést. Szinte hihetetlen, de
a vasból befolyt összeg 277 395 Ft, a
papír bevétele 36 200 Ft, mindösszesen bevétel: 313 595 Ft volt.
Az iskola és az önkormányzat feladata
volt a felajánlott vas illetve papírhulladékok elszállításának koordinálása. Logisztikai szakembereink az iskolatitkáraink
voltak: Gyöngyi néni és Kati néni. A szállítmányozáshoz elengedhetetlen gépjárművet az önkormányzat biztosította számunkra. „De ki vezesse ezt a járművet?”
A legrátermettebb, legtalpraesettebb
vértesszőlősi sofőrök egyike, Zoltánfi
Zsuzsa, a falu alpolgármestere vállalta
ezt a feladatot.

Azonban az autó üres platója csak
eszköz egy igazán nagy jótékony cselekedethez, az értékes rakományért
Vértesszőlős község lakosságának jár
köszönet, hiszen összefogásuknak köszönhetően tudtuk megpakolni „jótékonysági autónkat”. Köszönjük szépen!
Hogy ezt a nagymennyiségű „értékes
szállítmányt” az autóra fel tudjuk pakolni, rakodóbrigádokat hoztunk létre, melyeket Skrován József, az iskola tanára
koordinált, segédei a 8. osztályból Gruber Bálint, Kohlrusz Péter, Pozsár Martin,
Szilvás Renátó és Szlávik Bence voltak.
Szombaton a 7.-ből Hoffmann Péter,
Szabados Dániel, Kovács Márk, Vizkeleti
Ákos és Balogh Roland pattant fel a teherautóra, Joci bácsi mellé. A gyerekek
jó hangulatban végezték az igen nehéz
és fáradtságos munkát.
A megéhezett, megfáradt brigádot és
a sofőrt Skrován Józsefné (Márika néni)
felejthetetlen ízű és mennyiségű lángos-

sal látta vendégül, amely után az autóra
a szállítmányt fél ujjal dobálták fel, olyan
nagy erőre kaptak. Azért, hogy az iskola diákjai technika- és életvitel órákon, a
pedagógusok segítségével finom ételeket vagy süteményt tudjanak készíteni,
az összegyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevétel egy részét az iskola tankonyhájának felszerelésére fordítjuk. A másik részből – kipótolva a tavalyi
gyűjtés és a jótékonysági bál bevételével
– rönkfából készült udvari játékokat szeretnénk kihelyezni, hogy a gyerekek kellemesebben tölthessék szabadidejüket.
Sajnos idén is többen akadtak, akik nem
az iskola számára ajánlották fel a fémhulladékukat, hanem azok a „lomisok zsákmánya” lettek. Reméljük, hogy jövőre az
eddigieknél is több felajánlás érkezik.
Ismét az összefogás jó példája volt
ez az akció, szívet melengető, hogy
rohanó világunkban is szánunk időt és
fáradságot arra, hogy tegyünk falunk
egyik intézményéért!

Köszönet érte!
Iskolavezetés
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BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján.
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről
a bölcsőde vezetője értesíti a kérelmezőt. 2012. szeptember 1-jétől csak akkor van módunk új gyermek
fogadására (az eddig előjegyzésbe vett gyermekeken kívül), ha valaki a gyermeke elhelyezését megszünteti.
Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
• A szülők munkavégzése. • A szülők betegsége. • Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem
képes a napközbeni ellátást biztosítani. • A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek
napközbeni ellátását. (Igazolást mellékelte) • Az anya GYES-en van, de mellette munkát vállal. • Felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. • A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az
adott gyermek után más ellátást (GYED, GYES) a család számára nem folyósítanak. Kérem, hogy időben
jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden helyi igényt ki tudjunk elégíteni!

ÓVODAI BEÍRATÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

2012. április 16–17. között

2012/2013. tanévre

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2012. december 31-ig betölti a 3.
életévét. Azon gyermekek, akik 2012. december
31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi
igényüket jelezhetik az intézményben, és óvodai
felvételükről a 2012/2013. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos
felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően
dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek egészségügyi kiskönyve • a gyermek lakcímkártyája,
TAJ kártyája • szülő személyi igazolványa vagy
lakcímkártyája.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvodai
felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2012.
április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
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A beíratás, jelentkezés ideje:
2012. április 16. (hétfő) 8-16 óra között
2012. április 17. (kedd) 8-16 óra között
Beíratható mindazon gyermek, aki hatodik
életévét 2012. május 31-ig betölti és elérte az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét
2012. december 31. napjáig tölti be.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
• a szülő személyi igazolványát, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát • az állandó lakcímet vagy
tartózkodási helyet igazoló kártyát • az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt • a gyermek
TAJ kártyáját • Az Okmányirodában kapott igazolást a diákigazolványhoz (16 karakterből álló NEK
azonosító) és a diákigazolvány díját, 1400 Ft-ot.
Felhívom a figyelmét, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor
is, ha tanulmányait nem fogja megkezdeni a
2012/13. tanévben akár szülői kérésre, akár
az óvodai szakvélemény alapján.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
Nevelőtestülete szervezésében

ÁPRILIS 4-én
megrendezésre kerülő

Húsvétváró Samufalván
programunkra hívjuk szeretettel
óvodásainkat, szüleik kíséretében!
DÉLELŐTTI PROGRAM
• TOJÁSGURÍTÁS a Vértes László parkban délelőtt 10.00 órától
Egy kedves, feledésbe merült hagyományt hívunk életre,
valamennyi óvodásunk részvételével.

DÉLUTÁNI PROGRAM
SZÍNES PROGRAMSOROZATUNK 16.00 ÓRAKOR VESZI KEZDETÉT.

A Tájházba várjuk óvodás gyermekeinket szüleik kíséretében.
• A Tiszta szobában Kutenicsné Szabó Krisztina zenepedagógus
ZENÉS MESÉVEL várja a gyerekeket.
• A konyhában TOJÁSÍRÁST gyakorolhatjuk.
• A Nyitott színben NÉPI JÁTÉKOKAT: GÚZS-DOBÁLÓT, CSIBETEKERŐT
TELIBE-TALÁLÓT, CSÖRGŐDOBOT készíthetnek.
• Az udvaron ÁLLATSIMOGATÓ várja a kíváncsi gyermeksereget.
• Húsvétváró délutánon a kemencében sült

HÚSVÉTI KALÁCCSAL kedveskedünk vendégeinknek.

Minden óvodánkba és bölcsődénkbe járó családot szeretettel várunk!
Kérjük Önöket, hogy a program kezdési időpontjára – 16.00 óra – érkezzenek
a tájházhoz és a tojásíráshoz hozzanak magukkal főttojást.
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A Művelődési Ház hírei

Egészségügyi előadás

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

A önkormányzat Egészségügyi- és
Szociális Bizottsága szervezésében
immár harmadik alkalommal került sor
olyan előadásra, melyen neves szakembertől hallhattunk egészségünk
megőrzéséhez kapcsolódó hasznos
tanácsokat.

Kiállítás
Február 6-án nyílt a Művelődési Házban ifj. Száraz János és családjának
kiállítása.
Az ünnepélyes megnyitón Dr. Nagy Sándor, községünk polgármestere köszöntötte ifj. Száraz Jánost, feleségét Edinát
és nagylányukat Nórát. A megnyitó beszéd után, az ünnepség folytatásaként
az Általános Iskola kisdiákjai adtak műsort. Előadásukban két szlovák és két
magyar táncot láthattunk. A szép táncok
után az alkotók bemutatása következett:
Ifj. Száraz János festészet iránti érdeklődését Nóra lánya keltette fel. Tanulási gyökerei nincsenek, úgy fest, ahogy látja és
érzi. A festészet izgalma számára az emberi arcokban, portrékban jelenik meg.
János felesége Edina, a hímzés szerelmese. Akár gobelin, akár keresztszemes
hímzés, mindkettő Edina kedvenc szórakozása. Alkotásaiban az apró öltések
pontosan, precízen láthatók. Sok délután
és este munkája van képeiben.
János és Edina nagylánya Nóra a festészetet autodidakta módon sajátította el.

Először rajzok és színes ceruzák segítségével adta ki kreatív ötleteit magából,
majd az akvarellt és a temperát használva festett képeket. Nóra 2011-ben sikeresen elvégezte a 4 éves Napút Művészeti Akadémiát Solymáron. Jelenleg a
„Vének Szabad Alkotó Közösség” tagja
tizenhatod magával. A csoport május közepén állít ki a svájci Dornach-ban, ahol
Nóra alkotásai is láthatók lesznek.
A család számára külön örömet jelent,
hogy Vértesszőlős lakosságának megmutathatják alkotásaikat. Mi pedig nagyon köszönjük, hogy ezeket a gyönyörű
munkákat megcsodálhatjuk.
A Száraz családnak kívánunk jó
egészséget és sikerekben gazdag alkotómunkát.

A 2012. március 10-én megtartott előadás „ Az elhízás az egyik népbetegség”
címet kapta. Előadója Barnáné Susa Éva
egészségfejlesztő, diatetikus szakember volt. Előadásában sok hasznos információhoz jutottak az előadásra eljött
vértesszőlősiek. Megismerkedhettek a
hízás orvosi oldalról megközelített fogalmával, a testtömeg index kiszámítási
módjával. Tájékoztatást hallhattak arról,

hogy az elhízás 43 százalékban függ az
életmódtól, 27 százalékban öröklött tényezőktől és még más egyéb hatásoktól, mint pl. a környezeti tényezők. Minél
több a túlsúly, annál nagyobb a kockázat a következő betegségekre: magas
vérnyomás, szív-és érrendszeri betegségek, II. típusú cukorbetegség, anyagcsere zavar , daganatos és mozgásszervi betegségek. Több ötlet is elhangzott
arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet
megakadályozni az elhízást: napi háromszor zöldség, gyümölcs fogyasztás,
1,5-2 liter folyadék elfogyasztása, fontos a reggelizés, az elfogyasztott adagok mennyisége, az ételkészítés módja,
a sok mozgás.
Az előadást követően lehetőség volt
koleszterin-, és vércukorszűrésre, vérnyomásmérésre, hallásvizsgálatra is.

Kézműves foglalkozás felnőtteknek
2012. április 19-én 16.30 órától kézműves tanfolyam lesz a Művelődési Házban lányoknak, asszonyoknak, ahol egy új kézműves irányzattal lehet megismerkedni. A foglalkozáson elsajátítható lesz a poverpol technika, amely
magyarul textilszobrászatot jelent.
Az alapanyagok beszerzése miatt kérem a tanfolyam iránt érdeklődőket, hogy
részvételi szándékukat a 06 30 640 8934-es telefonszámra jelezzék.
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Véradás

Irodalmi est

2012. március 19-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezet a Művelődési Házban. „AZ ADJ VÉRT,MENTS
MEG HÁROM ÉLETET” elnevezésű
programhoz 19 vértesszőlősi lakos
csatlakozott.

A Költészet Napja alkalmából 2012.
április 20-án 17 órai kezdettel A Művelődési Házban irodalmi est kerül megrendezésre.

Valamennyi véradónknak köszönjük azt
a segítségnyújtást, mellyel bajban lévő
embertársainknak segítettek.
Akiknek
köszönettel
tartozunk:
Kecskés Gyöngyi, Dr. Hajba Tamás,
Horváth Ferencné, Kovács Tamás,
Vendégh Zoltán, Dr. Keleti Zoltán,
Krupánszki Zsolt, Barassó Zita, Mórocz Tamás, Czelnikker Zita, Gombás
Lajosné, Makó György, Tóthné Szűcs
Ágnes, Sterné Muk Andrea, Dr. Nagy
Sándor, Séra Anita, Popovics József,
Safranekné Gáncs Izabella, Simon
Alexandra.

Az esten Veréb Mária vértesszőlősi költőnő verseit Horváth Sándor és a Mikes
Stúdió tagjainak tolmácsolásában hallgathatjuk meg. Szeretettel várjuk a szép
versek, irodalmi alkotások iránt érdeklődőket!

Kedves Gyerekek!
A közelgő húsvét alkalmából a Művelődési Házban kreatív foglalkozást
szervezek számotokra.

Időpontja:
2012. április 3. (kedd) 16 óra
Ha van kedvetek különböző húsvéti dekorációk elkészítéséhez, tojások festéséhez, akkor gyertek el és készítsük el
közösen az ünnephez kapcsolódó munkadarabokat. A foglalkozásra hozz magaddal 1 vagy 2 keményre főtt tojást! Az
elkészített alkotásaitokat természetesen
hazavihetitek. A nagy munka után lehetőségetek lesz érdekes logikai társasjátékok kipróbálására. A közös játék során
megismerkedhettek olyan játékokkal,
melyek a térlátásotokat, memóriátokat
és más egyéb képességeiteket fejleszti.
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Tollfosztás a Tájházban
2012. február 28-án a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat immár 4. alkalommal rendezte meg a Tájházban a hagyományőrző tollfosztást, melyre az
asszonyok közül többen is népviseletben érkeztek.
Eredetileg a régmúlt időkben karácsony
előtt fosztottak tollat, de ma már a sok
sütés-főzés, karácsonyi készülődés miatt
lassanként átcsúszott ennek az ideje február végére. A Tájház „boros” szobájában
egyre nehezebben fértek el a képviselők,
vendégek, résztvevők, hiszen a régiek
mellett évről évre egyre bővül a tollfosztók
létszáma. Míg az asszonyok szlovák és
magyar dalokat énekeltek Urbanics Vilmos
harmonika kísérete mellett, táncra perdültek, régi történeteket meséltek, fosztottak
és készítették a sütésnél nélkülözhetetlen
kenőtollakat, Bartalné Marika és Kutenics
Marika „tolófánkot” sütöttek a vidáman
szorgoskodóknak. A fánk a nevét elkészítési módjáról kapta, a tésztát egy mini hurkatöltőre emlékeztető csőbe töltve, majd
abból kinyomva, pontosabban kitolva a
forró olajban megsütve készítették el.

A tollfosztás végeztével toros káposzta volt a vacsora, majd elfogyasztották a
frissen kisült tolófánkot és az asszonyok
otthon elkészített többfajta süteményét.
Z.Zs.
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Húsvét Kupa
Krenner József Asztalitenisz Emlékverseny
Idén április 14-én 9 órától kerül megrendezésre a hagyományos Húsvét
Kupa asztalitenisz verseny, amely
emlékversennyé alakul át a tragikus
körülmények között elhunyt Krenner
Józsefre emlékezve, akinek jelentős
szerepe volt a szakosztály megalakulásában.
Szeretettel várunk minden pingpongozni
szerető lakost, korra és nemre való tekintet nélkül, valamint nézőket, szurkolókat.
A verseny célja: A Kom.-Eszt. megyei játékosok részére versenyzési lehetőség
biztosítása, sportbaráti kapcsolatok ápolása.
A verseny helye és ideje: Vértesszőlősi
Sportcsarnok, József A.
u. 41. 2012. április 14. 9.00
órától.
Versenybíróság: – elnöke: Takács Jenő (KEMATSZ) – tagja: Kovács
Csaba (Vértesszőlősi SE).
A verseny rendezője:
Vértesszőlősi SE Asztalitenisz Szakosztálya.
Résztvevők: A Kom-Eszt. megyei asztalitenisz egyesületek igazolt „B” ligás
versenyzői, valamint az „A” ligában 4
mérkőzésnél többet nem játszók és
amatőr – nem igazolt versenyzők.
Versenyszámok: – Férfi egyes igazolt
versenyzők részére. – Férfi egyes nem
igazolt, amatőr játékosok részére. – Férfi
összevont páros igazolt és amatőr versenyzők részére.
Az amatőr versenyzők indulhatnak az
igazoltak részére rendezett versenyszámokban!
A lebonyolítás rendje: – páros versenyszámok kieséses rendszerben, majd
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egyéni versenyszámok
a létszámtól
függően csoportos selejtezővel, majd
kieséses rendszerű főtáblával, vagy az
első fordulóban kiesetteknek vigaszágas
kieséses rendszerben
Díjazás: Az igazolt férfi egyes első, második és két harmadik helyezettje kupát
kap, valamint a férfi összevont páros első
helyezettje is kupát kap
Költségek: A verseny rendezésének a
költségeit a vértesszőlősi rendezők, az
utazási és részvételi költségeket a résztvevők fedezik.
Nevezés: Nevezési díj nincs, a nevezési
határidő 2012. április 12. csütörtök 22.00
óra. A nevezést Takács Jenőnek e-mailben
(takacs.jeno53@
freemail.hu), vagy telefonon 06 20 345 5272 kell
leadni.
A versenyzőket erősorrend szerint, a versenyszámok megjelölésével
kell nevezni. A páros versenyszámokban
“X”-el
nevezetteket a versenybíróság lehetőség szerint összeírja.
Nevezni a helyszínen nem lehet!
Egyebek: A versenyen a sportszerű öltözék és viselkedés elvárt. A személyes
értéktárgyakért a rendezők nem tudnak
felelősséget vállalni! A versenyen büfé
üzemel, ingyenes zsíros kenyér, üdítő,
ásványvíz és meglepetés!
Minden itt nem szabályzott kérdésben
a MOATSZ Verseny és Játékszabályai
a mérvadóak!
A szakosztály köszönettel fogad
szponzori felajánlásokat az ingyenes
büfé működéséhez.
Takács Jenő (KEM-ATSZ)
Kovács Csaba (Vértesszőlősi SE)

Magyar Mazsorett Bajnokság
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya elnyerte a 2012.
évi országos Magyar Mazsorett Bajnokság rendezési jogát, melynek időpontja 2012. június 1–3.
Ez a rendezvény nemcsak egy országos
verseny, hanem egyben kvalifikáció is
az Európa Bajnokságra. Minden évben
más-más helyszínen rendezik, a Nemzetközi Mazsorett Szövetség (IMA) szabályai szerint zajlik, a Magyar Majorette
Szövetség szakmai támogatásával.
A Magyar Majorette Szövetségnek jelenleg 31 bejegyzett tagszervezete van.
25-30 településről várjuk községünkbe a
csoportokat. Ez kb. 800 fő versenyzőt és

kb. 200 fő kísérőt jelent. A verseny helyszíne az iskola tornapályáján felállított
színpad és a Múzeum u. alsó szakasza.
Eső esetén a verseny a Sportcsarnokban kerül megrendezésre. Részletes
programot a nevezések beérkezése után
készítünk, melyet a következő Hírmondóban teszünk közzé.
Kérjük a falu lakosságát, hogy vegyenek részt a verseny színvonalas lebonyolításában, szurkoljanak a csapatoknak.
Bebizonyíthatjuk, hogy összefogással
kis település is képes nagy országos versenyt rendezni, amely hozzájárul községünk jó hírnevének öregbítéséhez.
Pappné Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztály

A Református Egyházközség hírei

Aktualitások, programok
április hónapban
Vértesszőlősi Református Missziói
Egyházközségünk nagyon komolyan
tervezi azt, hogy a parókia épületét
felújítja, és ha az Isten is megengedi,
alkalmassá válhat arra, hogy rendszeres alkalmaink helyszínévé legyen.
Ennek első lépéseképpen kialakítottuk a
gyülekezeti termet, és szeretnénk tovább
folytatni az alsó szint rendbetételét is (a
kiszolgáló helyiségekkel együtt). Ez számunkra igazán nagy lépés lenne. A továbbiakban pedig itt tartanánk meg minden istentiszteleti és egyéb alkalmainkat.
A távolabbi célként pedig az áll előttünk,
hogy az egész épületet felújíthassuk,
hogy betölthesse igazi funkcióját.

Alkalmaink az ünnepek alatt:
Április 1. Virágvasárnap 9 órától családi istentiszteletet tarunk, ahová hívjuk
azokat is, akik nem rendszeres istentiszteleti látogatók, de együtt készülhetünk a
húsvétra.
Április 5. Nagycsütörtökön 17.00 órától az utolsó vacsora emlékére rendhagyó módon emlékezünk.
Április 8. Húsvét első napján hajnali
5 órától együtt örvendünk a feltámadás
örömüzenetének. 9.00 órától istentiszteletet tartunk, ahol úrvacsoraosztásra is
sor kerül.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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Egy emlékoszlop avatásának apropóján
1848. MÁRCIUS 15. Nevezetes dátum hazánk életében. Mától kezdve
Vértesszőlősön is van emlékhely,
ahol méltóképpen lehet megemlékezni az 1848/49. eseményekről.
De hol is kezdődött az emlékoszlop
állításának gondolata? Még jó néhány
évvel ezelőtt fogalmazódott meg Botytyán Vera gondnok asszonyunk fejében. Aztán eltelt néhány év, egyik lelkész után jött a másik, és a gondolat
egyre erőteljesebben érlelődött. „Nekünk az a tervünk, hogy egy kopjafát
szeretnénk állítani a negyvennyolcas
események emlékére”- hangzott el a
vértesszőlősi református gyülekezettel való első találkozásom alkalmával.
Egyik legfontosabb tervek és vágyak
egyike volt ez, amiről oly sokáig csak
álmodoztunk.
Aztán eljött az a januári nap, amikor
Sipos Imre fafaragó művész vázolta
első elképzeléseit, és akkor már látszott, igen, ez a törekvés most fordult
a célegyenesbe. Még kitartó, lázas alkotó munka jó néhány héten át, megannyi ötlet a meghívó arculati megtervezéséhez, tetterős gyülekezeti tagok
háttérmunkája, tárgyalások az önkormányzattal, a polgármester úrral, a
hivatalos vendégek hívogatása, a falu

ttöbb pontján történő kiplakátolás, és
megannyi teendő… Aztán elérkezett a
nagy nap: március 14-e, az emlékoszlop leleplezése és felszentelése. Egy
C
CSODA! Megengedte az Isten! És mi
u
ujjongtunk! Együtt az ünneplő sereg:
vvértesszőlősiek és az ide látogató
vvendégek, felnőttek és a gyermekek,
e
egyházi vezetők és a település vezetői, az alkotó és az alkotást csodálók
serege. Mindannyian együtt. Ünneplőben. A szívünk is ünneplőbe öltözzött. Nekünk, magyaroknak. Nekünk,
vvértesszőlősieknek. Nekünk, reformáttusoknak.
Dolgozni akarunk, tevékenyen: tellepülésünkön településünkért közössen. Mert ez az, amit tennünk lehet
é
és tennünk kell. Ki-ki a maga helyén,
a maga eszközeivel. Komolyan és felelősségteljesen akarunk a jövő felé
ttekinteni, azzal a meggyőződéssel,
hogy itt és most a jelenben kezdődik
e
el a jövő megalapozása. Vértesszőlősön. Mi is csatlakozunk a helybéli
kezdeményezésekhez, fel tudjuk
a
ajánlani dolgos kezeinket, gondolkod
dó értelmünket, együtt érző szívünk
ket, tenni akaró életünket, jövőt építő
hitünket.
Vass Edit Szeréna
református lelkipásztor

Nőnapi köszöntés
Egy szál virággal és egy pohár pezsgővel köszöntötte Dr. Nagy Sándor, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményeinek munkatársnőit a Művelődési Házban. Rendhagyó módon az
ünnepi köszöntő után egy diavetítéssel
is meglepték a férfi kollégák a hölgyeket,
majd a Jenei Kávéház süteménye mellett
kiszakadva a napi teendők terhe alól, beszélgetve, jó hangulatban, kellemesen
töltötték el egymással a délutánt.
Z.Zs.

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.
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Könyvtári hírek
A József Attila Megyei Könyvtár szakfelügyeleti utóvizsgálatot tartott a
Községi Könyvtárban, és megkaptuk
az erről szóló jelentést. A vizsgálat
célja a szakfelügyeleti vizsgálat óta
bekövetkezett változások nyomon követése.
A szakfelügyelet megállapításairól, a
helyszíni utóvizsgálat tapasztalatairól
tájékoztattak, megállapították, hogy
„Vértesszőlős község azzal, hogy szakképzett könyvtárost biztosít, letéti ellátáson keresztül biztosítja a könyvtári
gyűjtemény gyarapítását, gondoskodott
csak könyvtári célokat szolgáló helyiségről a legfontosabb nyilvános könyvtári feltételeknek eleget tett. Hosszú
távú fejlesztési tervbe illesszék be az
épület akadálymentessé tételét.
Az utóvizsgálat tapasztalatai jónak
mondhatók, felveti, hogy a lakosságszám, az érdeklődés és a könyvtárhasználat indokolttá tenne nagyobb arányú
dokumentum-beszerzést. A könyvtár utóvizsgálata során az önkormányzat pozitív
hozzáállását, a könyvtáros lelkiismeretességét tapasztaltuk.”
Április 3-án délután 3 órára a könyvtártag gyermekeket várom a Művelődési
Házzal közösen szervezett Húsvét-váró
foglalkozásra. Locsolóverset kapnak a
fiúk, ügyeskedhetnek a lányok.

Új könyvek érkeztek:
Mi-micsoda sorozat bővült
néhány könyvvel,
Fejős Éva két új könyve,
Nora Roberts három karácsonyi története,
Claire Kenneth kisregények,
Kjell Eriksson skandináv krimik,
Harlan Coben: Vér a véremből,
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L.J. Smith:
Vámpírnaplók legújabb kötetei,
100 játék és gyakorlat …
gyermeknevelés 0-2 éves korig,
Tesz-vesz város illemkönyve,
Berg Judit: Rumini sorozatából két új
könyv, valamint a Meseleves,
Nógrádi Gábor: PetePite sorozatából
két új könyv,
Tea Stilton három ifjúsági regénye,
Rhonda Byrne: A titok
és ezeken kívül még közel 30 kötet.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

FOGYATÉKKAL ÉLŐ?
VAN TÁRSASÁGA NAPKÖZBEN?

TUD RÓLA, HOGY TATABÁNYÁN A GÁL ISTVÁN LAKÓTELEP SZÉLÉN
VAN FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTÉZMÉNYE?
Várjuk azon fogyatékkal élő személyek érdeklődését, jelentkezését, akik:
• tartalmasabban szeretnék tölteni napjaikat
• van igényük fejlesztő foglalkozásokra
• szeretik a mozgalmasságot, a társaságot
• tavasztól élvezhetik kertünk nyugalmát
• akinek családja nem tudja ellátni napközbeni felügyeletét
Intézményünk az igényekre rugalmasan reagáló, együttműködő és elfogadó szervezet.
Megbízható, felkészült, titoktartó munkatársakkal dolgozunk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
2800 Tatabánya, Posta u.5. (Mikes Gimnázium felett)
Tel.: 06 70 933 8683

Felhívás
Kedves vértesszőlősiek!
Az évről-évre visszatérő adventi időszakban Jézus születésének megünneplésére készülünk. Számos településen bevett hagyományként ekkor
betlehemi szoborcsoportot állítanak
fel, hogy jobban ráhangolódjunk Karácsony szent ünnepére. Jogosan vetődött fel az igény, hogy községünkben
is felállításra kerüljön egy betlehemi
kompozíció.
Terveink megvalósításához várjuk a lakosság ötleteit. Elsősorban helyi amatőr, ügyes kezű alkotóinkat, faragóinkat
szólítanánk meg. A témával kapcsolatban április 11-én, szerdán 18 órakor a Kulturális Bizottság megbeszélést tart a Művelődési Házban. Aki
úgy érzi, hogy a betlehem létrehozásához bárminemű segítséget tud nyújtani, szeretettel hívjuk és várjuk!
Zachara Norbert
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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

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

Eredetiség vizsgálat

Egyesületünk az 1 százalék fogadásával továbbra is a falu közösségi életét,
a kapcsolódó események, intézmények segítését tartja szem előtt.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

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

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

Jöjjön hozzánk szervizelni bármilyen autóval!
11 000 Ft

15 000 Ft

Áfával!

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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A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
a korábbi években
Egyesületünknek ajánlották fel.

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2011. évben 236 245 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében: Paxy Éva iskolaigazgató

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2011. évben 41 864 forintot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
A tavalyi évben 1 826 000 Ft-tal támogattuk műemlék templomunk toronysisakjának felújítását és 100 000 Ft-ot
utaltunk a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak a Falusi Lakodalmas rendezvény megvalósítására.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
a VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!

Köszönettel: Kuratórium
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000
Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén kedvezményesen!

l7¹EüPMU²TPLCFBE²TB
l#FMHZÂHZ²T[BUJBNCVM²OTFMM²U²T
l.JLSPDIJQFT²MMBUB[POPT½U²T 
OFN[FULÄ[JSFHJT[US²DJÂ
l&VSÂQBJ6OJÂT²MMBUÈUMFW¹M
l4FC¹T[FUJWJ[TH²MBUPL NČU¹UFL
szülészeti ellátás,
 JWBSUBMBO½U²TJNČU¹UFL
l.ČT[FSFTEJBHOPT[UJLB
 VMUSBIBOH &,( 3ÄOUHFO
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:
hÂSB
Kedd és csütörtök:
hÂSB
Ügyelet: hÂS²JH
Bejelentkezés szükséges!
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5JT[UÐUÕÌTLÌOZF[UFUïBSDÌT
EFLPMUÅ[TPTBSDLF[FMÌTFL
"SPNBUFSÅQJÅTÕ[POPTCïSQVIÐUÅT
(ZÌNÅOUGFKFTNJLSPEFSNBCSÅ[JÕ CïSDTJT[PMÅT
)ZESPBCSÅ[JÕ CïSDTJT[PMÅTÌS[ÌLFOZCïSSF
5óOÌMLÝMJNF[PUFSÅQJB GÅKEBMPNNFOUFT
TFKUT[JOUóIBUÕBOZBHCFWJUFM
"WJMÅHWF[FUïBMMFSHJBNFOUFT
WÌHMFHFTT[ïSUFMFOÐUïNÕET[FSF
5BSUÕTT[FN×ME×L T[FNQJMMBGFTUÌT
4UFSJMHZBOUÅ[ÅT
"MLBMNJ FTLÝWïJTNJOLFL
#ÙSÛKKÅÌQÐUÙ OBHZPOFSÙTSFHFOFSÅMÕ
DTJHBOZÅMLF[FMÌTQSPCMÌNÅTCÙSSF
#JPCPUPYLÐHZÕNÌSFHSÅODUBMBOÐUÕLF[FMÌT
îTTFKUFTQJHNFOUGPMU NÅKGPMU T[FQMï IBMWÅOZÐUÅT
1BSBGGJOPTLÌ[ÅQPMÅT IPHZBUÌMJT[FMFT
ÚJ!
IJEFHCFOLÌ[OFNBSBEKPOT[ÅSB[PO

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus
PLJEMJ!GFIFST[BMPOFVsXXXGFIFST[BMPOFV

Névre szóló
ajándékutalványok
bármilyen alkalomra,
tetszőleges értékben
válthatók a szalonban!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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