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Megszólalnak-e a békák 25-én?
Kicsit kicsavarva a megyénkben élő Levente Péter „véget ért a móka mára, zárul Miki móka tára” mondatát,
azt mondhatjuk, hogy véget ért a móka idénre, a farsang
után itt a böjt. (Csak ez nem rímel annyira.) A nagy télűző
vigasságok után érkezik a negyvennapos böjti időszak.
A negyvennapos böjtről elsőként a nikaiai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést. Magyarországon a kereszténységgel együtt vezették be azt az egyetemes egyházi előírást,
amely a farsang végétől húsvétig tartó időszak, a nagyböjt valamennyi napját absztinenciával (állati eredetű élelmiszerektől való tartózkodással) megtartani rendelte. Az
előírt böjti napok száma szerint nevezték a nagyböjti időszakot negyvennapos böjtnek
is, ami a kezdetén hamvazószerdától (idén február 22-én volt) számított töredék hétből
(4 nap) és hat teljes hétből (36 nap) jön ki, a vasárnapok nélkül. Az erre az időszakra
eső hat vasárnap azért nem számít bele a negyven napba, mert minden vasárnap
Krisztus feltámadásának emlékünnepe. Egy érdekes, nagyobb egyházi ünnep is esett
márciusra: 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Ekkor ünnepli az egyház, hogy
Mária méhébe fogadta Jézust. (Fontos tisztázni, hogy ez nem azonos Mária szeplőtelen fogantatásával, ami december 8-án van, hiszen az az ünnep nem Jézus, hanem
Szűz Mária megfogantatásának állít emléket.)
Göcsejben például azt tartották, hogy amely fát ezen a napon oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belőle. Aki ilyen fát levág, megvakul, halála
után pedig elkárhozik. Az ünnep magyarázatából fakad az a hiedelem, hogy az az
asszony, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján érintkezik férjével, biztosan teherbe
esik. A pásztorok ehhez a naphoz kötik a tavasz kezdetének azt a pillanatát, amikortól
a fű sarjadni kezd. A halászok szerint ezen a napon veti föl magát a hal a vízből. Gyümölcsoltó hozza vissza a télen más vidékre költözött énekesmadarakat.
Bizonyos falvakban pedig ezen a napon a békákat figyelik, megszólalnak-e. Ugyanis a hangoskodó békák azt jelzik, hogy ezen időponttól kezdve még negyven napig
hideg lesz. Nem tudom, hogy Vértesszőlős beletartozik-e ezekbe a több forrás által is
csak „bizonyos falvak”-ként aposztrofált településekbe, de azért csak tessenek március 25-én figyelni a békákat. És nagyon remélem, hogy ezt nem térdig érő hóban kell
majd megtenniük…
Pataki Gábor

Fás szárú hulladékok begyűjtése
Idén tavasszal az önkormányzat ismét megszervezi a házi kerti metszési, fás szárú hulladékok begyűjtését.
A tavalyi első begyűjtési akció során
a vártnál jóval nagyobb mennyiségű hulladék kihelyezése történt meg,
amelyek összegyűjtése komoly feladatot jelentett. A kis térfogatsúlyú
anyag gazdaságosan csak tömörítős
tehergépkocsival szállítható, melynek
óradíja jelentős, és a nagyméretű ágak
beetetése rendkívül hosszadalmas
volt. A saját kistehergépkocsival történő szállítás rendkívül munkaerő- és
időigényes volt, ez csak a közmunka
programba illesztve lehet gazdaságos.
Ellenkező esetekben a begyűjtés költségei meghaladják a faanyag értékét.
Kérjük, hogy a tavalyi tapasztalatok
alapján a gyors és hatékony begyűjtés
érdekében a következő módon helyezzék ki a fás szárú hulladékokat:
• Csak metszési, fakivágási
hulladék kerüljön közé.
• Lenyírt fű, falevelek ne kerüljenek
bele.

• Örökzöldeket (fenyőfélék, tuják
ne helyezzenek ki.
• A nagyobb ágakat 1-1,5 méternél
rövidebbre vágják össze.
• Az ágak rendezetten, sorba
(kévébe) legyenek rakva a
könnyebb felszedhetőség miatt.
• A hulladékot ne helyezzék
a csapadék elvezető árkokba.

A hatékonyabb munkaszervezés
miatt a gyűjtést két ütemben
tervezzük:
1. A Múzeum u. és az attól Tata
irányába eső utcák
március 12–március 20. között
(március 12-ig helyezzék ki a
hulladékot az ingatlan elé).
2. A Múzeum utcától Tatabánya felé
eső utcák
március 20–április 2. között
(március 20-ig helyezzék ki a
hulladékot az ingatlan elé).
Segítő együttműködésüket előre is
köszönjük!

• Fémet (drót), műanyagot
(fóliazsák) ne helyezzenek ki.

Dr. Nagy Sándor
polgármester

Körzeti megbízott rendőr
Stavarsz Kornél Mobil: 06 30 496 9324
Fogadóórát tart – februártól kezdve – minden hónap első és harmadik hét
hétfőjén 16.00-17.00 óra közötti időben.
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A járási rendszer kialakítása
Vértesszőlős lehetőségei
Az utóbbi hetekben a megyénkben
sajtóvisszhangot keltett önkormányzatunk kérése, mely szerint a járások kialakítása során a tatabányai
helyett a tatai járásba történő átsorolását kéri. A járási rendszerrel kapcsolatosan ezért érdemes néhány
információt közreadni, hogy a kialakult helyzet érthető legyen minden
lakosunk számára.
Hazánkban 1983 óta 3 szintű közigazgatási rendszer működik. E szerint a legalsó szint a települési önkormányzat, majd a megye és központi
államigazgatás (minisztériumok). EU
csatlakozásunk óta történtek próbálkozások ezek mellé egy negyedik
szint (régiók) kialakítására.
A néhány éve regionálisan átszervezett közigazgatási egységek nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (elsősorban hatékonyság
növelés, költségcsökkentés), ezért
jelenlegi kormányunk 2010 szeptemberétől visszaszervezte a megyei
szintet (megyei közigazgatási hivatalok) és egyben 1,5 év után visszaállította az önkormányzatok törvényességi felügyeletét.
A 33 területi szakigazgatási szervből
14 megyei közigazgatási hivatalokhoz került, melyek a Kormányhivatal elnevezést kapták, élükön 2011.
január 1-jétől a kormány által kinevezett politikussal, a kormánymegbízottal. Ezzel a kormány befolyása,

ellenőrzése a megyei szintre is lejutott. Összesen 29 Kormányablak
került kialakításra. Tatabányán a
kormányablak a társadalombiztosító
épületében került kialakításra, naponta 8-20 óra között két műszakban
áll az állampolgárok rendelkezésére.
Új szolgáltatást jelent itt az általános
tájékoztatás közigazgatási ügyekben
(ezt a kistelepülések polgármesteri
hivatalainak ügyintézői korábban is
már megtették szükség esetén).
A 6 régió az EU elvei alapján elsősorban a területfejlesztésben játszik
szerepet a regionális fejlesztési tanácsokon és munkaszervezeteik, a
regionális fejlesztési ügynökségeken
keresztül.
A jelenlegi kormány elhatározása
szerint 2013. január 1-jétől ismét kialakításra kerül a járási rendszer a települési önkormányzatok és a megye
között.
Ezzel egy időben a megyék súlya jelentősen csökken, hiszen azok idén
január 1. óta elvesztették intézményeik nagy részét és a tervek szerint
a jövőben a régiók helyett csak területfejlesztéssel fognak foglalkozni
(amennyiben ehhez az EU is hozzájárul).
A járási rendszer koncepcióját egy
tanulmány alapozta meg, amely érthetetlen módon ma sem nyilvános.
A tanulmányban 100, 160, 220 és 350
járás is szerepelt. A végleges szándék
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szerint 160 járás lesz, ami valamivel
kevesebb a jelenlegi kistérségeknél
(176). Megyénkben a tervezett járási határok nagyrészt megegyeznek
majd a mostani kistérségi besorolással, jelentős eltérés azonban,
amely igen komoly konfliktusokat
okoz, hogy a dorogi kistérség gyakorlatilag az esztergomiba olvad be, így
a járások száma nem 7, hanem csak
6 lesz.
A tervezet január 20-ig társadalmasításra került, lehetőség volt az egyes
településeknek eltérő javaslatot tenni. Összesen kb. 750 javaslat érkezett a Közigazgatási és Igazságügyi
minisztérium illetékes államtitkárságára. Megyénkben Vértesszőlősön
kívül még néhány település jelezte
ellentétes szándékát. A javaslatok
szakmai értékelését a területileg illetékes kormánymegbízottal végezteti el a minisztérium. Heteken belül
az Országgyűlés napirendjére kerül
a járásokról szóló törvény. A járások
lehatárolását, a települések felsorolását az ehhez kapcsolódó kormányrendelet fogja tartalmazni. Az ehhez
kapcsolódó jogszabály módosításoknak 2012. június 30-ig meg kell
történni, ez összesen mintegy 1 500
jogszabályt jelent.
A tervek szerint egy járáson belül,
hasonló nagyságú városok esetén a
nem járási kormányhivatal településén is lesz annak kirendeltsége, tehát
Kormányablak. Fontos megjegyezni,
hogy az állampolgár az ügyeit az
ország bármely Kormányablakánál
intézheti majd, nem csak a lakóhelye szerinti járási hivatalban (kivéve
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persze bizonyos ügyeket, pl. építéshatósági eljárások). A Kormányablak
tehát ügyfélszolgálati hely, a háttérmunkát pedig a járási hivatalok fogják végezni.
A járási rendszer kialakításnak
legfontosabb célja, hogy az államigazgatási és az önkormányzati feladatok elkülönüljenek. A hatósági
ügyek a járási hivatalokba kerülnek
majd, melyek a megyei kormányhivatal kirendeltségei lesznek.
Az önkormányzati feladatok maradnak a polgármesteri hivatalokban
(az új önkormányzati törvény – Ötv.
– szerint ezek neve önkormányzati hivatalra változik. Ezzel a jegyzők eddigi kettős feladata is szinte megszűnik,
tevékenységükkel az önkormányzat,
a képviselő-testület, a polgármester
munkáját fogják támogatni.
Egyébként az új Ötv. szerint a jegyző munkáltatója már nem a képviselő-testület, hanem a polgármester
lesz, továbbá a 2000 lakos alatti települések nem tarthatnak önálló önkormányzati hivatalt, hanem azt más
településsel, településekkel közösen
kell majd üzemeltetni, a mai körjegyzőségekhez hasonlóan.

önkormányzati hivatalokban feleslegessé vált köztisztviselők a járási
hivatalokban, illetve a Kormányablakokban kaphatnak majd munkát,
azonban ennek részleteiről, munkajogi kérdéseiről máig semmilyen részletes információ nem áll rendelkezésre.
Jelenleg a Kormányablakok mintegy
60 féle ügytípus intézésében nyújtanak segítséget, ez az átszervezés után
kb. 3000 lesz, a hatósági ügyek kb. 10
százaléka marad az önkormányzati hivataloknál, jegyzői hatáskörben.
Vértesszőlős kérése a tatai járáshoz történő átsorolás tapasztalataink
alapján a jövőben előnyösebb lehet
lakosaink számára. Az elvégzett közvélemény kutatás során 622 választ
kaptunk (ez megfelel a választópolgárok számának 25 százalékának), ebből 397 fő támogatta a tatai járáshoz
tartozást (63,8 százalék). Ugyanis
a tatai járási hivatal tömegközlekedéssel könnyebben, gyorsabban,
olcsóbban lesz elérhető, kisebb ügyfélforgalommal. Tatabányai munkahellyel rendelkező lakosaink ügyeiket a tatabányai Kormányablakban
is intézhetik majd. A járási besorolás

nem jelenti majd a közoktatáshoz
és az egészségügyhöz való hozzáférés változását, hiszen ez csak az
államigazgatási ügyeket érinti.
A jóval kisebb tatai járásban létrehozott társulásban Vértesszőlős
érdekeit vélhetően jobban érvényesítheti majd. Ugyanis az elmúlt
években a tatabányai kistérségben
a korábbinál gyakoribbá váltak Tatabánya többször arrogáns, gátlástalan és a kistelepülésekkel szembe
menő törekvései. Nyilvánvaló, hogy
a nagyon eltérő helyi sajátosságok
és érdekek miatt egy 70 000 lakosú
megyei jogú város nem kistelepülésekkel tud jól működő érdekközösséget alkotni, ezért sosem volt szerencsés döntés e városok kistérségi
társulásokba történő szervezése.
Eddig megtett lépéseink alapján
őszintén remélem, hogy településünk
végül a tatai járás tagja lehet majd.
Biztos vagyok abban, hogy ez hos�szú távon valamennyi lakosunk számára előnnyel fog járni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Fontos cél a járások kialakítása során az egyablakos ügyintézés kialakítása (ahogy a mostani Kormányablakok működnek) és az, hogy az
ügyfél mindenütt azonosan magas
színvonalú kiszolgálást kapjon. Az
eddigi állam – állampolgár alárendelt
viszony után a szolgáltatási jelleget
fogják a Kormányablakok mutatni. Az
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Költségvetés 2012
A Képviselő-testület február 9-i ülésén elfogadta az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) Kt. rendeletét. Egyértelmű tény, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan – a mindig visszatérő kormányzati ígéretek ellenére – az önkormányzatok pénzügyi helyzete idén is tovább romlik.
A község számára biztosított költségvetési támogatások összesen mintegy 3 százalékkal csökkennek, mindez a 2 százalékos ÁFA emelés (ami a dologi kiadásokat
és még inkább a beruházásokat drágítja, ugyanis az önkormányzat nem igényelheti
vissza az ÁFA-t) és várhatóan 5 százalék körüli infláció mellett. Tehát az állami támogatás reálértéken is jelentősen csökken. Emellett a kedvezőtlen nemzetközi pénzügyi
folyamatok és több súlyosan elhibázott, átgondolatlan kormányzati döntés miatt a
válság hatásait idén még inkább tapasztalni fogják a vállalkozások és a lakosság is.
Ezért a helyi adó bevételek tervezése nagyon óvatosan történt és továbbra is jelentős
adótartozásokkal kell számolnunk.
A fenti folyamatok eredőjeként önkormányzatunk pénzügyi mozgástere tovább
csökken. Szerencsére ez Vértesszőlősön nem a működést, hanem a fejlesztésre fordítható források további csökkenését jelenti. Ezzel szemben viszont jelentős pályázati támogatások lehívása várható (2012-2013. során 4 projektből összesen mintegy
381 millió forint), melyhez az önrész biztosítása kiemelt feladat. Szükséges az iskola
bővítésre és az útépítésre felvett hitelek törlesztésére is fedezet elhatárolása. Az e feletti további saját források nagyon korlátozottak, nagyobb pályázatokhoz önrészt már
nem tudunk biztosítani. A fejlesztések során azok a projektek élveznek előnyt, melyek
működési költségeinket csökkentik (energetikai korszerűsítések).
A

B

C

D

Előirányzat
megnevezése

Előirányzat
összege (ezer Ft)

Előirányzat
megnevezése

Előirányzat
összege (ezer Ft)

Bevételek
Intézményi működési
bevétel

Kiadások
34 393

Személyi juttatások

142 160

Járulékok

36 295

Helyi adó bevételek

44 148

Dologi kiadások

86 620

Működési célú
pénzeszköz átvétel,
működési célú bevétel

7 632

Működési célú
pénzeszköz átadás

2 450

Átengedett központi adók

31 500

Szociális feladatok

10 600

Költségvetési támogatás

133 212

Kötelezettségek, kamatok

29 000

Tartalékok

Folyó bevételek

Pénzmaradvány
Működési célú bevételek

279 775

Felhalmozás, tőke jellegű
bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Bevételek összesen

38 712

Működési célú kiadások

316 837

80 752

Fejlesztési kiadások

43 800

80 752

Felhalmozási célú
kiadások

43 800

360 637

Kiadások összesen

360 637

360 637

Kiadások összesen

360 637

Működési célú hitelfelvétel
Bevételek összesen
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A működési kiadások összege a megye többi hasonló méretű településéhez képest
visszafogott mértékű, különösen akkor, ha egyben az elvégzett feladatok mennyiségét és minőségét is figyelembe vesszük. A 360 637 000 forint költségvetési főösszeg
főleg a lehívott pályázati támogatással fog jelentősen változni (növekedni). A márciusi
testületi ülésen kerül majd sor a fejlesztési tartalék felosztására, az idei évi beruházások tervezésére.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A képviselő-testület 2012. január 26-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hagyományoknak megfelelően márciusban
köszönti a település kiemelt adózóit.
2. A képviselő-testület meghatározta a célokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
2012. évi teljesítménykövetelménye alapjául.
3. A képviselő-testület gyorsított eljárásban a Településszerkezeti- és Szabályozási terv
módosítását kezdeményezi.
4. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a közfoglalkoztatás keretében szükséges,
a nem foglalkoztatott személyek alkalmazásával kapcsolatos munkajogi feladatok elvégzésével.
5. A képviselő-testület kifejezte szándékát a vértesszőlősi 800/1, és 801/2. hrsz.-ú ingatlanok
egy részének (kb. 700-700 m2) megvásárlására és a leendő óvoda telekhez csatolására.
6. A képviselő-testület engedélyezi az újjáalakult polgárőrségnek, hogy a Vértesszőlős
Polgárőr Egyesület nevet használja.
7. A képviselő-testület 300 000 forint támogatást biztosít a VSE Mazsorett Szakosztálya
részére a júniusban Vértesszőlősön megrendezésre kerülő Országos Magyar Mazsorett
Bajnokság megrendezéséhez.
8. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy Major Lászlóval egyeztetést folytasson a kérelmével kapcsolatban
9. A képviselő-testület a Galamb-, Díszbaromfi és Díszmadár Tenyésztők Egyesülete számára a 2012. január 21-22-én megrendezett madárkiállítás helyszínének biztosítására
a Sportcsarnok bérleti díját 95 000 forintban állapítja meg.
10. A képviselő-testület a „Belterületi utak fejlesztése” című (Tanács utca) pályázat kiegészítéseként – amennyiben a pályázat támogatást nyer – a 2013. évi költségvetés terhére
35 millió forint keretösszeget biztosít az új közvilágítás kiépítésére.
11. A képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonát képező 1028/2 hrsz-ú
ingatlan (Vértes László Park) kijelölt pontján a Vértesszőlősi Református Misszói Egyházközség emlékfát állítson.
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A képviselő-testület 2012. február 9-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
2. A képviselő-testület döntött arról, hogy a legnagyobb adófizetők számára március 1-jén
rendezett találkozót Tatán a Várkanyar étteremben rendezi meg.
3. A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján módosította rendeletét a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.
4. A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján módosította a helyi adókkal kapcsolatos 13/2010. (XII.10.) rendeletét.
5. Az ÁFA növekedése miatt határozott a hirdetési díjak emeléséről.
6. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
7. A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi közbeszerzési tervet.
8. A képviselő-testület megbízta a polgármestert közbeszerzési szakértői ajánlatok bekérésére a két KEOP és a kerékpárút építési pályázathoz.
9. A képviselő-testület döntött a fenti három pályázathoz kapcsolódó meghívásos közbeszerzési eljárások megindításáról.
10. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a csapadékvíz elvezetés felújítása című
pályázat támogatási szerződéséhez szükséges előkészítő munkákkal.
11. A képviselő-testület kezdeményezte a Valusek utca (1. sz. főút) lakott területi szakaszának megosztása után a szükséges területrész bérletbe vételét az államtól a kerékpárút
pályázathoz.
12. A képviselő-testület döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról
(2012. augusztus 13–31.).

Önkormányzati Adóhatóság közleménye
Változott a talajterhelési díj mértéke
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. február 1. napjától módosult a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12. § (3) bekezdése,
mely szerint a korábbi 120 Ft/m3 összegről 1200 Ft/m3 -re emelkedik a talajterhelési díj egységnyi mértékének összege.
Ebből eredően, akinek lehetősége van rákötni a szennyvízcsatorna hálózatra, de ezt
mégsem teszi meg, 2012. február 1. napjától a korábbi érték tízszeresét kell talajterhelési díjként megfizetnie.
dr. Lázár Gabriella jegyző
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Iskolaotthonos oktatás az
Általános Iskolában,
ahol megvalósul a gyermek egyénre szabott
tehetséggondozása, felzárkóztatása!
Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•

Könnyebb iskolatáska (csak hétvégi házi feladat).
Egész napos felügyelet kéttanítós rendszerben.
Több lehetőség a beszélgetésekre, problémák meghallgatására.
Szabadidő változatos kihasználása/kreatív foglalkozások.
Mindennapos mozgás.
Az iskolaotthonos foglalkozásokba beiktatott tehetséggondozás
képzett szakemberrel, korszerű eszközökkel.
• Drámafoglalkozás – mely elismerten a személyiségfejlesztés
színtere – felkészült szakember vezetésével.
• Napi háromszori étkezés.
A pozitív eredmények megjelenéséhez egy év folyamatos munkára és
együttműködésre van szükség (gyerek, pedagógus, szülő).
A program csak 100 százalékos szülői támogatással tud indulni.

Kapcsolódó programok:
Hívogat az iskola előadás:
2012. március 7. 17.00 óra
A XXI. századi iskola kihívásai. Az óvoda-iskola átmenet.
A szülők felelőssége.
A kis iskola előnyei az elembertelenedett társadalmunkban.
Előadó: Lászlóné Szabó Hajnalka pszichológus, pszichoterapeuta
Bemutató órák óvodásoknak az általános iskolában:
2012. március 20-án, kedden
az 1. osztályban az 1. órában (8.00–8.45) Krajczárné Száraz Erzsébet,
a 4. osztályban a 2. órában (8.55–9.40) Krajczárné Száraz Erzsébet,
a 4. osztályban a 3. órában (9.55–10.40) Csizmaziáné Magyar Monika
2011. március 22-én, csütörtökön
a 2. osztályban a 2. órában (8.55–9.40) Gombásné Bartal Zsuzsanna
a 2. osztályban a 3. órában (9.55–10.40) Iványi Beáta

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
9

Iskolai hírek

Korizni voltunk

Kihasználva a hideg telet, felsős tanulóink két alkalommal is felkerekedtek, hogy a téli sportoknak hódoljanak.
Egyszer a tatabányai műjégpályára mentek, másodszor az Öregtó jegén csúszkáltak.

A Magyar Kultúra Napja
1823. január 22. a Himnusz születésnapja, Kölcsey Ferenc ezen a napon
tisztázta le a vers kéziratát. 1989 óta
ünnepeljünk ekkor Magyar Kultúra
Napját. Iskolánkban ezen a napon évek
óta vetélkedővel emlékezünk az irodalomtörténet e jeles momentumára.
A felsős feladatok játékos formában próbálták elővarázsolni az iskolapadban
megismert versek sorait (felidéztük például a Cinege cipőjét, Mehemed emlékezetes kalandját a tehenekkel, az Anyám
tyúkját stb.). Kíváncsiak voltunk diákjaink
hétköznapi tájékozottságára is, egy-egy
fotó erejéig megjelentek hírességeink
Rúzsa Magditól Puskás Ferencig. Helyet
kaptak a helyesírási ismeretek, kiderült,
hogyan kell helyesen írni a karvalyt és a
sejket, keresztrejtvényben felbukkantak
reformkori hírességeink. A tanulók kiélezett versenyt vívtak a dobogó legfelső
fokáért, végül egy-egy pont különbség
döntött a sorrendről, sőt a második helyen holtverseny született.
Az alsós gyerekeknek is vetélkedőt szerveztünk ezen a napon az iskolai könyvtárban. Osztályonként 4 tanuló jelentkezett,
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akikből 4 vegyes csapatot alakítottunk. Jól
kiegészítették egymást a különböző korú
gyerekek. A kis elsősöknek óriási élményt
jelentett, ha ők tudták megmondani a helyes választ. Előzetes feladatként plakátot
kellett készíteniük a témában, melyek a
faliújságot díszítették néhány napig. A csapatok tudását alaposan próbára tettük a
feladatsorral, melyek között volt irodalmi,
zenei, képzőművészeti, s természetesen a
Himnusszal kapcsolatos is. Kihasználtuk a
könyvtárban lévő interaktív tábla lehetőségét is, ezzel érdekesebbé téve a versenyt.
Azt gondoljuk, mindenki nyertes volt
ebben a vetélkedőben, s elértük vele célunkat, hogy fontosnak tartsák a tanulók
kultúránk ápolását, reményeink szerint
majd felnőttként is. A díjakat a farsangi
bálon osztottuk ki a versenyen részt vetteknek, többek között egy ingyenes belépőt kapott mind a 16 gyermek a Majki
kamalduli remeteségbe, melyet ezúton is
köszönünk.
Szűcs Imre, Gombásné Bartal Zsuzsa,
Szelőczei Anikó tanítók

Farsang
Február 3-án a Művelődési Házat a diákok foglalták el, idén is itt rendeztük
meg az iskolások farsangját.

A felső tagozatosok jelmezes felvonulását a nyolcadik osztályosok palotása
nyitotta meg. Miután elhalkultak Erkel
népszerű dallamai, a színpadot a maskarás alakok foglalták el. Először az
ötödikesek mutattak be egy szirtakit
– miután szerényen görög isteneknek
öltöztek be – majd a hatodikosok akrobatikus elemekkel tarkított pom-pom
tánca következett. A hetedikesek a népszerű rajzfilmcsaládot, Simpsonékat
jelenítették meg, míg legvégül egy különleges Mona Lisa jelmezköltemény
lépett a porondra, melynek ötletessége
mindenkit lenyűgözött. A vetélkedőt –
és a vele járó fődíjat; egy tortát – szoros
versenyben a hetedikesek nyerték meg.
A jelmezes felvonulás után következett a
tombola-húzás – melynek fődíja szintén
egy finom torta volt – majd táncparti zárta az estét.
Az alsósok bemutatkozását az elsősök nyitották: 101 helyett 20 fekete-fehér foltos dalmatakölyök özönlött be a
terembe, kiket Szörnyella de Frász kergetett fel a színpadra. Szerencsére ott
volt a jóságos néni, aki a kiskutyák védelmére kelt. A másodikosok igazi krimi-hangulatot varázsoltak a színpadra:
sejtelmes zenére egy bankrablásnak
lehettünk szemtanúi! Még jó, hogy a
rendőrök sem voltak restek, s bilincsbe
verve hurcolták el a rossz fiúkat. A negyedikesek jóvoltából lottósorsoláson
vehettünk részt, még egy szerencsemalacot is felvonultattak! Az egyéni jelmezesek között volt pingvinidomár, húsleves, Pamparini kis oroszlánnal, kertész
virággal. Megelevenedett Pom Pom meséje, megjelent Messi, a focista és Mekk
Elek, a kétbalkezes szerelő.
A nagyérdemű közönséget két bohóc
szórakoztatta – Iványi Beáta és Szelőczei
Anikó tanító nénik, s a tánc és a tombola
mellett játékra is jutott idő.
Szűcs Imre, Szabó Mária

Jótékonysági farsangi bál
Az óvoda, az iskola és az önkormányzat közös szervezése volt az idei farsangi bál, mely február 11-én került
megrendezésre.
A két intézmény szülői munkaközössége szépen feldíszítette az eseménynek
helyet adó sportcsarnokot, ahol a pilisvörösvári sramli zenekar húzta a talpalávalót. Az iskola tanárai bajor sörtánccal
szálltak ringbe a jelmezversenyen, míg
az óvónők és baráti társaságuk egy káprázatos cirkuszt mutattak be. Volt ott
bohóc, állatidomár majommal és oroszlánnal, porondmester, balerina, kígyóbűvölő és kígyó, erőművész és bűvész. Az
egyéni kategóriában angyalok, ördögök
és boszorkák versengtek Stannal, Pannal és a robotzsaruval. A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak
gazdára.
A rendezvény bevételből és a két intézményben eladott támogatójegyekből az
óvoda 77 060 forinttal, az iskola alapítványa 153 215 forinttal gazdagodott.
Szabó Mária

Köszönet a támogatóknak:
4 YOU Szalon, Anderláné Dóczé Katalin, Bartalné
Takács Mária, Dr. Bogár István, Fábián Andrásné,
Fehér-Kali Ildikó, Gáspár Edit, Gerecs Attila, Gombás Gabriella, Jablonszky Éva, Jenei Cukrászda,
Kertészné Lakics Margit, Kutenics Miklósné,
Magyar Józsefné, Mátyási Piroska, McDonald’s
étterem, Miletics Tamás, Orbánné Kozák Beáta,
Pannon Húsbolt, Tatabánya, Perzsényi Mária, Pintér Anita, Safranek László (Várkanyar étterem),
Scsibrán Jánosné, Scsibrán Zoltánné, Sensolit
Gyógycentrum, Simon Alexandra, Szabó Gábor,
Szabó Mária, Szelőczei Anikó, Vaczula Béláné,
Vaczula Róbert, Vízipók Egyesület, Zoltánfi Tibor,
Zöld Andrásné, Vértesszőlős Önkormányzata
Farsangi rendezvényeinkről
fotómontázs a következő oldalakon…
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Egészségügyi előadás
Az önkormányzat egészségügyi bizottsága szervezésében immár második alkalommal került sor olyan
előadásra, melyen neves szakembertől hallhattunk egészségünk megőrzéséhez kapcsolódó hasznos tanácsokat.
A Művelődési Házban 2012. január 25én megtartott előadás a magas vérnyomásról szólt. Előadója Dr. Gödölle Zoltán
kardiológus főorvos volt. A doktor úr már
első pár mondatával bensőséges légkört
alakított ki hallgatóságával: édesanyja
a Felvidékről származott, így „mintha
hazajöttem volna”- mondta. A közel kétórásra sikeredett előadás során rengeteg hasznos információt hallottunk.. Néhányat szeretnék Önöknek leírni, hogy
azok is tudomást szerezzenek róla, akik
valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni e tartalmas előadásra.
• A kisartériák szűkülete alakítja ki a
magas vérnyomást.
• Az erek szűkületének csökkentésére
nátrium helyett káliumot, kálcium helyett
magnéziumot tartalmazó ásványvizeket
fogyasszunk elsősorban.
• Újabb kutatások szerint a D-vitamin
hiánya befolyásolja a vérnyomást. A mai
fiatalság 76 százaléka D-vitamin hiányos.

• Az állandó ülés hosszú távon horpadt mellkast eredményez, a behorpadt
mellkasban nem fér el a szív, így a szívbe
vezető erekkel együtt megtekeredik.
• Az elhízott embereknél a fogyás jelentős mértékben tudja csökkenteni a
vérnyomást.
• Az elfogyasztott só mennyisége szintén befolyásolja a vérnyomást.
• Egy teáskanálnyi só fedezi a napi
sószükségletet.
• A magas vérnyomáshoz vezető tényezők az elhízás, a dohányzás, a cukorbetegség, rohanó életmód, az időhiány,
az alvászavarok.
• Reggel minél hamarabb vegyük be a
gyógyszert éhgyomorra, este pedig minél később, hogy hosszabb ideig hasson
éjszaka illetve hajnalban.
Az előadás végén a hallgatóság egyéni kérdéseit tehette fel a főorvos úrnak,
melyre tartalmas, bő válaszokat kaptak
a megjelentek.

Tanulmányait
szülővárosában,
a
Dicsőszentmárton-i Ipari liceum kön�nyűipari szakán végezte, ahol érettségit
és szakmát tanult. A népviseletbe öltöztetett babák ötletét Fél Edit könyve adta
az alkotónak, melyben a következő sorokat olvasta: „Nemzeti műveltségünk
elszegényedése volna, ha feledésbe
merülne népviseleteink sokszínűsége.”
E gondolatok szellemében Ibolya úgy
gondolta,hogy összegyűjti a Kocson
még fellelhető ruhadarabokat. Sajnos ez
nem járt sikerrel, ekkor elhatározta, hogy
leírások és fényképek alapján elkészíti
a helyi viseletek kicsinyített másait és a
padlásokon talált babákat szépen felöltözteti velük. Az első babákat 1999-ben
készítette, régi típusú Singer varrógépével. Az első négy babával olyan nagy sikert aratott az ismerősök körében, hogy
kedvet kapott a folytatáshoz. Azóta a babák száma 21-re emelkedett. A kiállított
babák nemzetünk egyes tájainak viseletét és népviseletét mutatja be a népművészet iránt érdeklődőknek. Megis-

merhetjük a kocsi hétköznapi és alkalmi
viselet mellett a mezőkövesdi. kalocsai,
széki, kisküköllői, torockói,baranyai sváb
viseleteket is. Ibolya munkáihoz további
sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Farsangi játszóház
Az idei év első játszóháza a farsanghoz kapcsolódott. 2012. február 14-én
került megrendezésre.
A népes gyermeksereg a közel kétórás
foglalkozáson egyéni ötleteit felhasználva farsangi szemüveget festett, díszített
glitter ragasztó segítségével. Papírhajtogatással az ünnephez kapcsolódó
dekorációt hajtott, ragasztott, fűzött. Papírtányér felhasználásával álarcot készített, melyet konfettivel és szerpentinnel
tett különlegessé. A foglalkozás egész
ideje alatt vidám, bolondos hangulatú
mondókákkal, tréfás farsangi versekkel
szórakoztatták egymást a gyerekek. A jó
hangulatú délutánon készült alkotásokat
mindenki hazavihette.

Babakiállítás
2012. február 10-én nyílt Bátki Ibolya
amatőr
alkotó
babakiállítása. Az alkotó 1990-ben az erdélyi
Dicsőszentmártonból került Kocsra.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2012. március 6-án 18.00 órakor a Művelődési Házba, ahol

ifj. Száraz János, Szárazné Edina és Száraz Nóra
alkotásaiból nyílik kiállítás.
14

15

Giardiosis kutyákban, macskákban

Farsangi bál
az Idősek Klubjában
Finom farsangi fánkkal, vidámsággal, jóféle borral, no meg persze erre
az alkalomra összeállított műsorral készültek az Idősek Klubjának tagjai,
az immár hagyományos farsangi báljukra.
A bált a vértesszőlősi aranyérmes „Gagyilabor” táncegyüttes nyitotta meg,
majd Márió következett a barátnőjével. Ez után láthattuk a Ványa bácsi c.
színdarab paródiáját, amelyen szintén jól szórakoztak a megjelentek, majd
az egyik vendég Czékmányné Nokta Zsuzsanna, az ESZI Újvárosi Segítő
Szolgálat Idősek Klubjának szolgálatvezetője, mindenki meglepetésére
Tóthné Magdikával egy Country táncot adtak elő, nagy sikerrel. Természetesen nem hiányozhatott a „sztár vendégművész” sem, aki személyesen
Honthy Hanna volt és szép dalokkal mulattatta a közönséget. A műsor végén
a Klub tagjai fánkpartira hívták meg a vendégeket, melyeket saját készítésű
lekvárokkal kínáltak.
Zoltánfi Zsuzsanna

A Giardiosis világszerte gyakran
észlelt, ostoros egysejtű (Giardia
duodenalis) okozta, sok emlős (beleértve az embert is) vékonybelében
krónikus lefolyású elváltozásokkal
járó zoonózis.
A kórokozó endémiásan fordul elő, tünetmentes hordozó egyedek tartják fenn
a fertőzési lehetőséget. A hűvös nyirkos
helyeket (virágoskertek, zsúfolt kennelek) kedveli, a hűvöset jobban viseli, mint
a meleget: 8 C°-on 2 hónapig, 21 C°-on
„csak” 1 hónapig életképes a környezetben – ez adja kora tavaszi jelentőségét
A fiatal kutyák és macskák 6-12 hetes
korig a legfogékonyabbak, de a megbetegedés jelentkezése gyakori egészen 2
éves korig. Idősebb korban más betegségekhez társulva fordulhat elő.
A fertőződés szájon át történik, legtöbbször alomfertőzés formájában és
ivóvízzel. A magas szénhidráttartalmú
eleség elősegíti a kórokozó megtelepedését. A fertőződéstől számítva legkorábban 10 nap múlva alakulhatnak ki
klinikai tünetek, de különösen kennelekben, felnőtt állatoknál több hónap is lehet. A kórokozó két formában jelentkezik.
Egy aktívan mozgó intestinális forma és
egy inaktív bélsárral ürülő forma. Az aktív
flagellata forma (trophozoita) elsősorban
a vékonybél nyálkahártyájához kötődik,
és helyi irritációt okoz. A hasnyálmirigy
enzimaktivitását (pancreas-lipáz) aktivitását csökkentik, így a zsíremésztés
zavara miatt zsíros fényű hasmenés
(steatorrhoea) jelentkezhet. A bélsár
kémhatása savassá válik pH6.

Mikor gondoljunk rá?
Elsősorban fiatal egyedeknél, krónikus
jelleggel szakaszosan (intermittálóan)
jelentkező nyálkás-véres hasmenés
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esetén. Az állat
étvágya
változó, hányás
igen ritkán jelentkezik,
de
a
visszatérő,
vagy
permanensen jelentkező hasmenés mindig tapasztalható. Hetek-hónapok alatt a kondíció mindig romlik. Egyes felmérések
szerint a kutyapopuláció 10 százaléka
fertőzött, a kennelek 45-50 százalékban
megtalálható a kórokozó. Laboratóriumi
mintákban igen gyakran észleljük fiatal
macskákban!
A tünetek alapján csak a fertőzés gyanúja mondható ki, a betegség megállapítása laboratóriumi bélsárvizsgálattal
történik.
A gyógyszeres kezeléshez emelt adagban féreghajtókat (fenbendazol 25-50
mg/ttkg/12h 3-5 napon át) illetve antibiotikumokat (metronidazol 25mg/ttkg/12h
7-10 napon át) használhatunk. Ezek a
szerek receptkötelesek! A „hagyományos” kombinált szerekkel vigyázni kell,
mert az emelt adag következtében a többi komponens a toxikus értéket elérheti.
A gyógyszeres kezelést követően az állatokat biztosan nem fertőzött helyre kell
áttenni, a fertőzött kenneleket fertőtleníteni kell, majd 1 hétig szárazon tartani.
A visszatelepítés előtt ismételt gyógyszeres kezelés szükséges. Az ivóvizes
edényeket úgy helyezzük el, hogy azt
ürülék ne szennyezhesse, és az állatok
ne boríthassák ki. Mindig friss csapvizet
adjunk. A kútvizet vagy forraljuk fel, vagy
klórozzuk: 5,25 százalékos na-hypoklorit
oldat (Chlorox) 1 teáskanál mennyiségét
adjuk 20 liter ivóvízhez. A kennel padozata mindig legyen száraz.
Dr. Keleti Zoltán
igazgatási és járványügyi szakállatorvos
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Ping-pong híradó

LOMTALANÍTÁS
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján
külön térítés nélkül idén is lehetőségünk van a nagyobb méretű és mennyiségű
lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes
anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy legkorábban 2012. március 18-án (vasárnap)
helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig maradnak a közterületen.

A szállítás időpontja: 2012. március 24. (szombat).
(Kérjük, hogy ezen a napon már ne helyezzenek ki hulladékot!)

Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a díjmentes lomtalanításra,
ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük el
az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!

Elektronikai hulladékok begyűjtése március 19-23. között
– munkaidőben – a Polgármesteri Hivatalban történik.

Figyelem!

A március 18-23. között szervezett falusi lomtalanítás alkalmával kérjük Önöket, amen�nyiben rendelkeznek fém-, illetve papírhulladékkal – és azt jótékonysági céllal felajánlják az iskola számára – kérjük jelezzék a 379-271-es számon az (iskola) vagy 379-091-es telefonszámon (polgármesteri
hivatal) az elszállítási időpont megbeszélése végett. Március 19-én (hétfő) az önkormányzat gépkocsijával a felajánlott fém-, vagy papír hulladékot elszállítjuk!
Köszönettel: Iskola

Hirdetmény
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2012. március 3-án 0.00 órától
2012. március 9-én 24.00 óráig

pályafelújítási munkák miatt
Kelenföld - Budapest-Déli állomások között
a hirdetményen szereplő vonat
módosított menetrend szerint közlekedik:
Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő
kellemetlenségekért szíves elnézésüket,
és megértésüket kérjük!
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Az őszi szezon szeptemberben kezdődött és
január elején fejeződött be. Fontos dolog, hogy
egyre többen kaptak kedvet ehhez a játékhoz
és ennek eredményeképp kettő csapatot indítottunk a bajnokságban.

Tavaly márciusig a tavaszi 3. fordulóval jelentkeztünk utoljára. Akkor még a 2. helyen álltunk
de sajnos egyik meghatározó játékosunk kivált
a csapatból és sorban szenvedtünk el vereségeket, ami a szezon végén az 5. helyhez volt
elegendő.

Eredmények:

Eredmények:
4. ford.:
5. ford.:
6. ford.:
7. ford.:

Polgármesteri Hivatal

Figyelem! Figyelem!

Tavaly tavasszal sajnos abba maradtak a ping-pong csapat szerepléséről
a tudósítások amit most pótolunk és
az idei szezonról részletes tájékoztatást nyújtunk.

c
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{
{
{
{
{
{
{
{
{
c

Vértesszőlős–Leányvár 2.
Mogyorósbánya – Vértesszőlős
Kisbér–Vértesszőlős
Leányvár 1–Vértesszőlős

11:7
14:4
12:6
12:6

B LIGA
2010/2011-es megyei felnőtt férfi
csb – ŐSZ-TAVASZ végeredmény
Helyezés

Csapat

Játszott

Győze- DöntetVereség Pont
lem
len

1

Leányvár SE 1.

14

11

1

2

23

2

Kisbér VSE

14

11

0

3

22

3

Pilismarót KSK

14

9

1

4

19

4

Mogyorósbánya

14

7

2

5

16

4855
$~

5

Vértesszőlős SE

14

6

4

4

16

6

Annavölgy

14

3

2

9

8

=?

7

Tardos Hegylakók

14

3

2

9

8

8

Leányvár SE 2.

14

0

0

14

0

15 11
15 15
15 21
15 24
15 29
15 31
15 36
15 41
15 46
15 51
15 57
16 03
16 10

A tavalyi szezon 5. helyét kudarcnak értük
meg és elhatároztuk, hogy az idei bajnokságban a dobogót célozzuk meg. Nem tűnt
egyszerű feladatnak mert a megye 1-ből egy
erős csapat, az Ács esett ki és alakult egy új
szakosztály a THAC akinek a 2. csapatában két
NB-s nő valamint NB 3-as játékosok szerepelnek. Nekik elvárás volt a megye B megnyerése.
Hát lássuk az eredményeket.

1. ford.:
2. ford.:

Vértessz. SE I.– Vértessz. SE II.
Vértessz. SE I.–THAC II.
Vértessz. SE II.–Annav. Bányász SE
3. ford.: Tardos Hegyl. SE II.–Vértessz. SE I.
Vértessz. SE II.–Mogyorósb. ASE
4. ford.: Vértessz. SE I.–Tardos Hegyl. SE II.
THAC II.–Vértessz. SE II.
5. ford.: Vértessz. SE II.– Pilismarót Ksk
6. ford.: Mogyorósb. Ase–Vértessz. SE I.
Ácsi Kinizsi II.– Vértessz. SE II.
7. ford.: Vértessz. SE I.–Ácsi Kinizsi II.
Vértessz. SE II.–Leányvár Se Ii.
8. ford.: Vértessz. SE I.–Eternit Építők Se Ii.
Tardos Hegyl. Se Ii.–Vértessz. SE I.
9. ford.: Pilismarót Ksk–Vértessz. SE I.
Eternit Építők Se II.–Vértessz. SE II.
10. ford.: Annav. Bányász SE–Vértessz. SE I.
11. ford.: Leányvár Se Ii.–Vértessz. SE I.
Vértessz. SE II.–Tardos Hegyl. Se I.

18:0
10:8
1:17
4:14
0:18
10:8
18:0
0:18
8:10
18:0
10:8
8:10
13:5
15:3
6:12
16:2
5:13
2:16
0:18

Az őszi szezon után veretlenül az első helyen állunk négy ponttal megelőzve a második
helyezett ácsi csapatot.
Játszott Nyert

DöntetVesztett Pont
len

Helyezés

Csapat

1

Vértesszőlősi Se I.

10

10

0

0

20

2

Ácsi Kinizsi Ii.

10

8

0

2

16

3

Tardos Hegylakók Se I.

10

7

0

3

14

4

Mogyorósbányai Ase

10

7

0

3

14

5

Tatai Honvéd Ac Ii.

10

6

1

3

13

6

Pilismarót Ksk

10

6

0

4

12

7

Annavölgyi Bányász Se

10

4

1

5

9

8

Tardos Hegylakók Se Ii.

10

2

1

7

5

9

Eternit Építők Se Ii.

10

2

1

7

5

10

Leányvár Se Ii.

10

1

0

9

2

11

Vértesszőlősi Se Ii.

10

0

0

10

0
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Ökumenikus imahét
Siposné Marica testvérünk beszámolója az ökumenikus hétről, ahogyan az
Vértesszőlősön katolikusok és reformátusok részvételével zajlott.
Él és működik Vértesszőlősön, ebben a
tradicionális katolikus faluban egy maroknyi református közösség. Az ökumenikus hét keretén belül tanúi lehettünk
annak, hogy bármilyen felekezethez
tartozunk is, Krisztusban mindannyian
egyek lehetünk. Köszönjük József atya
és Nagy László prépost úr jóindulatú hozzáállását. Azt, hogy református missziós
lelkészünk (Vass Szeréna Edit) szolgálha-

A Vértesszőlősi Missziói
Református
Egyházközség
tisztelettel és szeretettel

meghívja Önt és
kedves családját
az 1848. március 15.
emlékére állított,
Sipos Imre által készített

emlékoszlop
ünnepélyes leleplezésére.
A megemlékezés időpontja:

2012. március 14. szerda 15 óra
Helyszín:

Vértes László emlékpark
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
A vértesszőlősi Missziói Református
Egyházközség nevében:
Bottyán Mária Veronika
gondnok
Vass Edit Szeréna
lelkipásztor

www.szolosgyulekezet.hu
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tott ebben az egyszerű, gyönyörű templomban. Kivételes hangja betöltötte az
Isten Házát, magával ragadván mindkét
felekezethez tartozót. Vasárnap délután
a Művelődési Házban pedig József atya
mondott megható gondolatokat a krisztusi szeretetről. Az orgona hangját Szabó Ákos gitárral, Almási Kálmán furulyával helyettesítette. A mennyei dallamot
együtt énekelte, dúdolta katolikus és református egyaránt.
Áldott legyen az Úr, hogy teljesült
kívánságunk, és Isten áldjon minden
jóakaratú embert!

Szeretettel
meghívjuk lakosainkat
a Művelődési Házba,

„Az elhízás
az egyik népbetegség”
című

2012. március 10-én
10.00 órakor
tartandó

egészségügyi előadásunkra,
az elmaradt február 18-ai
rendezvény helyett.

Az előadás alatt és azt követően
vércukor-, vérnyomás mérés,
hallásszűrés és egyéb
meglepetés is lesz.

Előadó:
Barnáné Susa Éva
dietetikus, egészségfejlesztő,
a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
munkatársa

Polgármesteri hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek, anyakönyvvezetés (Bucskuné Virtás Klára) 104-es mellék
– klarabucsku@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések (Muk Istvánné)
105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu

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

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.
21

ALAKFORMÁLÁS, ZSÍRÉGETÉS
könnyedén, gumiasztalon
(mini trambulinon)

Az első óra március 12-én lesz, jelentkezni folyamatosan lehet a +36 704256697-es
telefonszámon. (Jelentkezéshez sms is elég pl.: „márc.12., Kiss Luca, Vértesszőlős”
– fontos a Vértesszőlős szó, mert más városokban is tartunk órákat.
Ha mégsem tudsz eljönni az órára, kérlek mihamarabb jelezd.)

 aki, izületi problémával küzd
(térd, boka…) A trambulin
elnyeli az ütközés erejét, ezért
bátran használhatja mindenki,
akinek emiatt ez idáig kerülnie

Tisztelt Szőlősi Lakosok!

országgyűlési képviselő,
Tata város polgármestere

2012. március 19-én 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:

Bátran próbálja ki mindenki ezt az óratípust

 aki, nem kedveli a bonyolultan
koreografált órákat

Michl József

Beteg embertársaink nevében kérjük
Önöket, vegyenek részt véradásunkon, mely

Szerdánként 17.30-tól a Művelődési Házban

 aki, fogyni, feszesedni
szeretne (Mindegy, hogy 5
vagy 35 kg a súlyfelesleged,
gyere bátran! A trambulinok
maximum teherbírása
100kg)

véradás

kellett a futást,
illetve
bizonyos
óratípusokat.

kocogást
aerobik

Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

2012. március 28-án
18.00 órakor
a Művelődési Házban

lakossági fórumot
tart.
Minden érdeklődőt tisztelettel
vár a Képviselő Úr.

 aki, amúgy nem szereti az

ugrálós aerobik órákat!

 aki

szeretné felgyorsítani
keringését, anyagcseréjét és ez
által
megszabadulni
a
narancsbőrtől

„A gumiasztalon ugrálás a legjobb aerob edzési mód, amelynek segítségével egyszerre
szabadulhatunk meg a savas zsíroktól, és erősíthetjük testszöveteinket.”
(Robert O. Young )

Szeretettel várok mindenkit kortól, nemtől, edzettségi szinttől
függetlenül (100 kg-ig)!
Szórád Zita
aerobik edző
22
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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

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

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

Rendelési idő:
Hétfőn, szerdán és pénteken:
16.00–18.00 óra
Kedd és csütörtök:
9.00–11.00 óra
Ügyelet: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!
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• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• 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
• Bõrújjáépítõ, nagyon erõs regeneráló
csiganyál kezelés problémás bõrre
• Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
• Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
•
Paraffinos kézápolás, hogy a téli szeles
ÚJ!
hidegben kéz ne maradjon szárazon!

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

Ajándékozzon
SZÉPSÉGET
kedvesének, NŐNAPRA!
Névre szóló ajándékkártyák
tetszőleges értékben
válthatók a szalonban!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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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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