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Októberi jeles napok
Nem sokon múlt, hogy „domiciánusi
jeles napok” legyen ennek a cikknek a
címe, ám Domitianus császárt nem nagyon szerették a rómaiak. (Olyannyira
nem, hogy egy összeesküvés végzett
vele, amelyben még saját tulajdon
felesége is részt vett, és a gyűlölt
Caligulához vagy Neróhoz hasonlóan beolvasztották a szobrait, kivakarták a feliratokról a nevét,
mintegy szimbolikusan eltörölve őt a múltból.) Ő tett kísérletet egyedül arra, hogy a rómaiaknál még nyolcadik, október
hónapot magáról nevezze el
– de ismerve a népszerűségét,
nem véletlenül nem aratott
nagy sikert az ötlet.
Októbert a népnyelv nevezi még
őszhónak, mindszent, illetve magvető
havának is. Érdekes egyébként, hogy
október sok tekintetben március „tükörképe”, ugyanis ilyenkor történik meg
mindennek az ellentettje, amit márciusban tettük. A márciusban vízre eresztett
hajókat ekkor vontatták partra, a földművesek a márciusban elővett szerszámait
ilyenkor teszik el.
Október 4-e Assisi Szent Ferenc napja. Szokás volt ezen a héten kanászos-

torral durrogtatni a hegyen a gonosz
szellemek elűzésére. Az e napon ültetett
kotlós alá nyírfaágat tettek a fészekbe,
hogy ezzel megvédjék őket az ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem
kelnek. Október 15-én, Teréz napján Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén
kezdődik meg a szüret. A Bánságban
és Bácskában e nap asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret sem süthettek.
20-án, Vendel napján sokfelé e napon a jószágtartó gazdák és pásztorok nem fogták
be a jószágot és vásárra sem
hajtották ki. Egy nappal később, Orsolya nevenapját időjósló
napnak is tartják. A hajdúböszörményi pásztorok azt állították, ha
ilyenkor szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad.
Október 26-án, Dömötör napja szintén
időjósló, az az e napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartották.
És október kapcsán persze ne feledkezzünk meg október 6-áról, az aradi
vértanúk ünnepéről és október 23-áról,
az 1956-os szabadságharc emlékéről
sem! Emlékezzünk az akkor hősi halált
haltakra is.
Pataki Gábor

Az Által-ér rehabilitációja
Helyszíni bejárást kezdeményezett az
Által-ér Szövetség elnöksége a Tatai
Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációs projekt kiviteli munkálatainak
helyszíneire.

Által-ér vértesszőlősi szakasz
A szeptemberben új kivitelezővel folytatódó munkálatok során csaknem teljes
hosszában megújul az Által-ér Bokodtól
Dunaalmásig. Michl József elnök vezetésével és a projektgazda Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai közreműködésével friss információkat kaptak az érintett települések vezetői a munkálatokról.
A bokodi és környei találkozókat követően a résztvevők megtekintették a leendő Tatabánya-Vértesszőlős-Tata közötti
kerékpárút egy szakaszát, amely az éppen ezen a szakaszon megújult Által-ér
töltésén valósulhat meg jövőre.
A bejárás tatai állomásán Szilbekné
Molnár Katalin, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetője tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy az Által-ér és vidéke
ökológiailag korábban elhanyagolt volt,
sok szennyező anyag került a folyóba,
illetve környezetébe. A legtöbb szen�nyezést okozó tatabányai ipari létesítmények (bánya, cementgyár, alukohó) ma
már nem működnek, de az általuk oko-
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zott kár, a természettel szembeni gondatlanság vezetett ahhoz, hogy a tatai
Öreg-tóban 1985-ben meg kellett tiltani a
fürdőzést. A leendő munkálatok megtervezésekor rangsorolták a problémákat,
és megalkották az intézkedési tervet.
Ebben a vízminőség javítása, zsilipek, leeresztő árkok felújítása, mederrendezés
és iszapolás szerepel. Az Öreg-tó esetében folytatják a parti fövenyek kialakítását, valamint a tófarok vízi-és élővilágának megújítását.
Az új kivitelező részéről Sebesvári Judit, a BMO Konzorcium projektvezetője
bemutatta a céget, majd elmondta, hogy
a 24 települést érintő, közel 60 kilométer
hosszú Által-ér és a tatai Öreg-tó rehabilitációján szeptember 22-én kezdik el
a munkálatokat. A korábbi kivitelező 5,4
kilométeres szakaszon végezte el a mederkotrást és parttisztítást a Vértesszőlős-Tata közötti szakaszon. A munkálatok várható befejezése 2012. május 30.
Ismertette továbbá, hogy a munkálataikat elősegíti a tatabányai és tatai szennyvíztisztító telepek felújítása, amelyet az
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. végez és várhatóan 2013-ra készülnek el.
A jövő évben valósul meg a három települést
(Tata-Vértesszőlős-Tatabánya)
összekötő kerékpárút is, amely, mint a
neve is mutatja – Által-ér völgyi kerékpárút
– hosszú szakaszán követi a folyó partvo-

nalát. Michl József országgyűlési képviselő, Tata Város polgármestere, az Általér Szövetség elnöke elmondta, hogy az
Által-ér Szövetség 1994-ben kezdeményezte a vízgyűjtő szintű összefogást,
amelynek első üteme most megvalósul.
Köszönetet mondott Musicz Lászlónak a
szövetség titkárának az előkészítő munkáért, valamint a vízügyi szakembereknek a közreműködésért. Elmondta, hogy
ezt a projektet az Által-ér Szövetség csupán az első, de rendkívül fontos lépésnek

tekinti, hiszen mind az Öreg-tó környezetében, mind pedig a vízgyűjtőn még
olyan sok feladat vár megoldásra, hogy
azokat egy még ennél is nagyobb léptékű
második ütem keretében lehet elvégezni.
Amennyiben ehhez valóban sikerül megfelelő forrást találni, úgy az Öreg-tó 8-10
éven belül teljesen megújulhat és méltán
válhat Magyarország egyik legvonzóbb
üdülőhelyévé, megőrizve nemzetközi természetvédelmi jelentőségét is.
Forrás: www.infotatabanya.hu

A képviselő-testület 2011. szeptember 8-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület a SZÁM Kft. kérelme alapján elindította a Szerkezeti és Szabályozási Terv módosítását
2. A képviselő-testület az önkormányzat I. félévi beszámolóját elfogadta és módosította
a költségvetési rendeletet
3. A képviselő-testület megbízta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy egyeztessen a VSE vezetőségével a támogatási lehetőségekről
4. A képviselő-testület elfogadta a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 13/2011. (IX. 9.) rendeletét
5. A képviselő-testület módosította a Szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét
6. A képviselő-testület 100 000 forinttal támogatja a Tatabánya Város Önkormányzati
Tűzoltóságát eszközbeszerzés céljára
7. Dr. Nagy Sándor polgármester a 2011. évi jutalmáról lemondott, kérte a jutalom
átcsoportosítását költségkerete javára
8. Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatta a testületet a LEADER pályázatok beadásáról
a) 2012. évi Falunap megrendezése (Augusztus 20.)
b) Bemutató film elkészítése a településünkről
c) Vértesszőlős kiadvány elkészítése (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)
d) Szabadtéri színpad megépítése a Vértes László Parkban
		
(Pátria Faluközösségi Egyesület)
9. A képviselő-testület a Művelődési Ház bérleti díját az alábbiak szerint módosítja:
Lakodalom: 10 000 Ft/nap + rezsi + takarítás (kaució: 100 000 Ft)
10. A képviselő-testület a Sportközpont bérleti díját az alábbiak szerint módosítja:
Üzleti célú (magán) rendezvény: 200 000 Ft + rezsi + takarítás (kaució: 100 000 Ft)
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NÉPSZÁMLÁLÁS
Legfontosabb tudnivalók a népszámlálással kapcsolatban
A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében
a Magyar Köztársaság területén 2011.
október 1-jén 0.00 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes
személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.
A törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre,
a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók
kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően
megadni.
A számlálóbiztosok szeptember 27. és
30. között eljuttatták Önökhöz a kérdőívek 1-1 példányát és a kitöltést segítő útmutatót. Az adatszolgáltatást október
1. és 31. között kell teljesíteni, mely során az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
1.) Interneten keresztül történő adatszolgáltatás, melyre október 1. és 16.
között van lehetőség. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell belépni,
ahol egy azonosító és egy egyedi kód
megadásával lehetővé válik a kérdőívek
kitöltése. Az azonosító és az egyedi kód
a (borítékban kapott) lakáskérdőív első
oldalán található.
2.) Kérdőívek önkitöltésével történő
adatszolgáltatás, melyre szintén október
1. és 16. között van lehetőség. A kitöltött
papír kérdőíveket vissza kell helyezni a
borítékba és át kell adni a számlálóbiztosnak. Amennyiben a borítékban nem
volt elegendő személyi kérdőív, ezt jelezni kell a számlálóbiztosnak, aki biztosítja
a szükséges mennyiségű kérdőívet. A
számlálóbiztosok telefonszámukat a borítékra ráírják.
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3.) Interjú keretében történő adatszolgáltatás, melyre október 1. és 31.
között van lehetőség. Ebben az esetben
az adatszolgáltató a számlálóbiztos segítségével tölti ki a kérdőíveket. Az interjúra a számlálóbiztossal egyeztetett időpontban kerül sor. (A borítékban kapott
kérdőíveket meg kell őrizni.)
Biztonságuk érdekében tájékoztatom
Önöket az adatfelvételt végző számlálóbiztosokról, illetve az utcák körzetbe sorolásáról. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott, névre szóló igazolvánnyal rendelkeznek és kötelesek igazolni magukat. A
KSH az adatszolgáltatók tájékoztatására
ingyenesen hívható telefonos elérhetőséget biztosít (06-80-200-014, 06-80-200224). A telefonos ügyfélszolgálat naponta
8 és 20, hétvégén 8 és 18 óra között működik. Az adatszolgáltató a telefonszám felhívását követően – többek között – ellenőrizheti a nála számlálóbiztosként jelentkező
személy nevét és azonosító számát.

Körzetek
1. Krenner Antalné
0005., 0012. számú körzet:
Jókai u. 2-8.
József A. u. 1-41., 2-36.
Sport u. 1-9., 2-36.
Valusek u. 65-95., 66/1-124.
Vörösmarty u. 19-19., 2-36.
Bánhidai u.

2. Hörömpöli Tiborné
0004., 0016. számú körzet:
Ady E. u. 24-48.
Gagarin u. 1-23., 2-24.
Kossuth u. 1-25., 2-22.
Petőfi u. 1-19.
Rákóczi u. 1-9.
Széchenyi u. 23-35., 24-40.
Valusek u. 1-9., 2-64 .
Határ u.

3. Kutenics Mária
0002., 0003., 0006. számú körzet:
Ady E u. 2-2/E
Jókai u. 1-57.
Múzeum u. 2-32.
Szabadság telep 8-9., 13-43., 12-40.
Tanács u. 6.
Tanács u 1-53., 2-94.
Valusek u 51-63.

4. Krupánszki Emilné
0007., 0001., 0017., 0018. számú körzet
Árpád u 1-29/A, 2-8.
Múzeum u. 1-43.
Múzeum u. 45.
Petőfi u. 2-20.
Rákóczi u. 11-37., 2-30.
Széchenyi u. 2-22.
Valusek u. 11-49.
Kültelek 188/1
Kültelek 188/2

5. Ispán Mónika Tünde
0008., 0019 számú körzet
Ady E u. 17-63., 4-22.
Akácfa u. 1-39., 2-36.
Arany J. u. 2-12.
Múzeum u. 47-55.
Rózsa u. 1-35.
Széchenyi u. 1-21.
Szőlőhegy

6. Törökné Pátrovics Erika
0009. számú körzet
Ady E. u. 65-83.
Arany J. u. 1/A-9.
Csalogány u. teljes
Erdő sor 1-31.
Halastó teljes
Hegyalja u. 1-43., 2-10.
Kavics u. 1-9., 2-16.
Kertalja u. 1-17., 2-4.
Kispatak u. teljes
Meredek u. teljes
Homok u. 1-11., 2-24.
Rigó u. teljes
Sánc u. 1-7., 2-4.
Sólyom u. 1-51.

7. Pintér Anita
0010. számú körzet
Ady E. u. 1-15.
Kánya u. 1-21/A, 2-30.
Mókus u. 1-7., 2-4.
Múzeum u. 34-52.
Szabadság u. 1-11/A, 2-10.
Szarvas u. 2-10.
Tanács u. 55-139., 96-146.

8. Virág Pálné
0011. számú körzet
Arany J. u. 11-17., 14-16.
Domb u. 1-21., 2-30.
Erdő sor 2-24.
Múzeum u. 57-63.
Rózsa u. 2-30.
Sólyom u. 2-82.
Vértes L. u. 1-27., 2-28.

9. Márkus Krisztina
0013.,0014., számú körzet
Baromállási dűlő

10. Hegyi Anett Éva
0000., 0015. számú körzet
Baromállási dűlő
A népszámlálással kapcsolatos további információt, segítséget a számlálóbiztosuktól, a 06-80-200-014 vagy
06-80-200-224 ingyenesen hívható telefonszámokon, továbbá a Polgármesteri Hivatalban (379-091) kérhetnek.
Részletes információkat olvashatnak
továbbá a www.nepszamlalas.hu, illetve a www.youtube.com/nepszamlalas
oldalakon.
Kérem, hogy segítsék a számlálóbiztosok munkáját és működjenek együtt a
kérdőívek kitöltésében.
Tájékoztatásul a következő oldalon
közöljük még a KSH központi sajtóanyagát is.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás
éveként is emlegetik majd a jövőben.
Hazánk eddigi történetében összesen
tizenöt ilyen jeles év akad, az első az
1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a
cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben
kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától.
Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó.
Vajon hogy alakult a népesség
száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország
gazdasági,
egészségügyi,
szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0.00
órakor fennálló helyzetet tükröző
számok a következő esztendőkre – pontosabban a következő
évtizedre adnak eligazítást. Az
eddigi gyakorlat szerint ugyanis
cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a
Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége.
Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor
arra – az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat
ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól
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tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés
szabadidejüket sajnálják. A Központi
Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások
kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt
adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár
lehetősége nyílik arra, hogy
eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a
kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír,
vagy internet. A legmodernebb,
leggyorsabb, leginkább idő
és környezetkímélő megoldás
kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó
napjaiban a számlálóbiztosok
minden háztartásba eljuttatnak
egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem
is papíron kívánja kitölteni a
kérdőívet, annak október 16-ig
lesz nyitva az az internetes kapu,
amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes
megválaszolását a programba beépített
magyarázatok segítik. A KSH azokra is
gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben,
pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a he-

lyeken az adatvédelem teljes biztosítása
mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási
kérdőívek számítógépes kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében
töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja
azt is, hogy a
felvett adatok a
későbbiekben
ne
legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal.
A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás
köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése,
feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az,
hogy az egyes személyekről gyűjtsön
adatokat, hanem hogy a lakások és a
népesség összetételéről, legfontosabb
jellemzőiről adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő
kódok segítségével teljesíthetik, amely
garantálja, hogy illetéktelen személyek
ne férhessenek az adatokhoz. A papír
alapú kérdőívek a megyei népszámlálási
irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül
az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek.
A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül,

elkülönítetten történik. A feldolgozást
követően a címeket és a népszámlálási
adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően
a papír kérdőíveket megsemmisítik, a
keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő
adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a
legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak
megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a
népszámlálás lebonyolítása érdekében.
A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott okmán�nyal kötelesek
igazolni, hogy
megbíz at á suk
e munkára szól.
Az igazolvány a
garancia arra,
hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni.
A közelgő népszámlálás alkalmából
együttműködési megállapodást kötött a
Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz
bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése
érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-a
– között sorra kerülő, minden háztartás
személyes felkeresésével végrehajtott
cenzus időszakában az ORFK a megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal
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Óvodai hírek
Intézményünk a 2011/2012 nevelési évet 14 bölcsődés és 76 óvodás
kisgyermek nevelésével kezdte meg
szeptemberben. Az újonnan érkező
gyermekek is hamar otthon érezték
magukat, szívesen együtt tevékenykedtek idősebb társaikkal.
Az ősz nem csak ízes gyümölcsökkel, de színes programokkal is gazdagítja mindennapjainkat. Óvodásaink
ismerkednek a gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. A leszedett termést befőzik, savanyítják, így készül a portéka a
közelgő Mihály napi vásárra.
Ajándékot is kaptunk, melyet azonnal ki is próbáltak a maci csoportosok. A masszírozó szőnyeget Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármester vásárolta
meg intézményünknek, melyet ezúton

Bizony néha többen kellettek ahhoz,
hogy elbírják a savanyúság súlyát.

Lábtorna az új masszírozó szőnyegen.

is nagyon köszönünk. A láb tornáztatására eddig is nagy gondot fordítottunk, ezzel az eszközzel még változatosabb lesz ez a mozgásforma.
A nevelési évben igyekszünk gyermekeink számára vonzó, változatos
tevékenységeket biztosítani. Tovább
folytatódik a kompetencia alapú oktatás mindhárom óvodai csoportban. A gyermekek nagyon szeretik
és igénylik is ezt az új oktatási formát, hiszen van mit felfedezni, megcsodálni különösen ősszel szűkebb
és tágabb környezetünkben egyaránt.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2011. szeptember 30-án a
Tájháznál megrendezésre kerülő Mihály napi vásárra!
Azt már az ők is tudják, hogy mindent alaposan meg kell mosni felhasználás előtt.
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Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

Megkezdődött a befőzés a Katica csoportban is.
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ISKOLAI HÍREK
Ha tanév vége:
irány a fazekas tábor!

Idén már harmadszor indultunk útnak
a tanévet követő öt napon át Tatára, a
Fazekas utcai iskolába, hogy birtokba
vegyük a fazekas műhelyt. János bácsi
(Gútay János művész-tanár) és Jóska
bácsi (Csiszár József keramikus) vették
szárnyaik alá a 18 főből álló kis csapatot.
Voltak visszatérő résztvevők és újoncok
is az alkotók között. Már az első alkalommal otthonosan mozogtak a gyerekek az
asztaloknál és a korongoknál. Készültek
az ajándéktárgyak: kis állatok, mesefigurák, történelmi alakok, plakettek, korsók
és tányérok. Minden alkotó készíthetett
saját részre és ajándékba is emléktárgyakat. Az öt nap alatt szinte minden napra
jutott egy kis meglepetés, ami fokozta a
munkakedvet: fagyi, csoki vagy jégkrém.
A tábor végén pedig a szóbeli dicséret
mellett egy-egy oklevéllel ismerték el a
mesterek a gyerekek kiváló munkáját.
A nyár végére a kiégetett, illetve mázzal
bevont portékák már várták a tulajdonosukat, hogy az új tanév megnyitóján egyegy doboz Milka csoki kíséretében haza
kerüljenek.
Szalczinger Józsefné és Szelőczei Anikó
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Pilismaróti nyári tábor
Augusztus első hetében ismét nekivágtunk az iskolából 23 gyerekkel, hogy részt
vegyünk a pilismaróti Duna Liget Üdülő
nyári táborában. A tavalyi hagyományokat folytatva az első napon kirándulással
indítottunk: a visegrádi Mátyás király Történelmi Mesekertbe látogattunk el. A mindennapos lovagi torna feladatai, próbái is
Mátyás király köré épültek, az ő személyéhez kapcsolódtak. A sportot kedvelők
focibajnokságra nevezhettek, vagy röplabdában, tűzharcbajnokságban bizonyíthatták ügyességüket. Volt lehetőség
a kézügyesség fejlesztésére is, hiszen
lehetett üveget gravírozni, fonalgrafikával
könyvjelzőt, kagylókból, csigaházakból
apró ajándéktárgyakat készíteni. Nagy
sikere volt a homokvár-építő versenynek,
és annak a túrának, aminek végén eljutottunk a közelben található hajótemetőbe. Sokan örültek a számháborúnak és
még többen annak, hogy az időjárásnak
köszönhetően az üdülő medencéjében is
lehetett pancsolni.

a youtube-on a Pilismarót 2011 08 01 cím
alatt azt a 12 perces összeállítást, amit a
tábor egészségügyi felelőse készített és
tett mindenki számára elérhetővé.
Szelőczei Anikó

Megkezdődött az új tanév
Júniusban, a tanévzáró ünnepségen
ugyan megtörtént az új iskolaszárny hivatalos átadása, de ténylegesen szeptember 1-jén vehettük birtokunkba, ami
nemcsak örömmel, hanem felelősséggel is jár. Hiszen ha magunkénak érzünk
valamit, azt óvjuk, féltjük, szeretjük és
igyekszünk jól érezni magunkat benne.
Szeretnénk tájékoztatni a falu lakóit,
hogy ebben az épületrészben kapott helyet az új fiú- és lányöltöző modern vizesblokkal, valamint az emeleten a tágas tanári, igazgatói és gazdasági iroda. Ezúton
is köszönjük az iskola „Gyermekszem”
Alapítványának, hogy 150 000 forintos támogatásukkal új, a szabványoknak megfelelő öltözőpadokat szerezhettünk be.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
az első osztályban 22 kisgyermek kezdhette meg tanulmányait iskolaotthonos
oktatási formában. Ők a tanévet „gólyatáborral” kezdték, ami pár nap ráhangolódást jelentett az igazi iskolás-lét előtt.
Iskolánk tanulólétszáma a tavalyihoz ké-

pest emelkedett: jelenleg 145 fő, ebből
81 alsós és 64 felsős tanuló. A létszámemelkedéshez az is hozzájárul, hogy több
gyermek érkezik a környező városokból.
Idén szeptembertől újra indulnak hagyományos szakköreink és délutáni foglalkozásaink, melyekről a szülők már az
első héten írásbeli tájékoztatást kaptak.
A kínálat bővül egy új lehetőséggel, a
kézműves foglalkozással, melyen kicsik
és nagyok az üvegfestés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg.
Ebben a tanévben is folytatódik a művészeti oktatás a Bodajki Hangszíntér
Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül
a modern tánc szakon Árendás Miklós tanár úr vezetésével. Tanítványai bemutatkoztak és nagy sikert arattak a tanévzáró
ünnepségen. A grafika és a hangszeres
oktatás az idén nem indult, mert kevés
volt a jelentkező. Folytatódik az iskolagyümölcs-program az alsó tagozaton. Ettől a
tanévtől az almán kívül más gyümölcsöket, valamint 100 százalékos gyümölcslevet és sárgarépát kapnak tanulóink.
Bízunk benne, hogy ebben a megújult,
megszépült környezetben tanulóink nagyobb lelkesedéssel kezdik az új tanévet
és továbbra is sikeresen teljesítik az előírt követelményeket.
Iskolavezetés

Egyszóval egy tartalmas, kellemesen
eltöltött augusztusi hetet tudunk magunk
mögött, amire örömmel emlékezünk vis�sza. És aki szeretne zenével aláfestett
ízelítőt a tábori életből, az keresse meg
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Az Udvardi Falunapon jártunk
Háromnapos falunapot
rendeztek testvértelepülésünkön Udvardon
(Dvory nad Žitavou),
melyre Kálazi József
polgármester úrtól kaptunk – mint minden évben – meghívást.
Örömmel tettünk eleget
szeptember 17-én szombaton a kedves invitálásnak, hiszen Udvard községben több vértesszőlősi családnak
vannak rokonai akik ilyenkor a rendezvény alatt találkoznak ritkán látott családtagjaikkal, barátokkal. Településünket a
nyugdíjas klub tagjai, polgármesterünk,
néhány képviselőtársam és jómagam
képviseltük.
Az egésznapos program alatt, rengeteg látnivaló várt bennünket. Kirakodóvásár, madárkiállítás, régi mesterségek bemutatása gyermek alkotóműhelyekkel,
2. világháborús relikviák-, gyümölcs-

FELHÍVÁS
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT
A
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2012. évi fordulójához.

zöldség szobrászat kiállítása. A községháza mellett felállított színpadon folyamatosan színes kultúrműsor szórakoztatta a
vendégeket, ahol többek között fellépett
a magyarországi Holdviola zenekar is,
akik modern zenei formában, gyönyörű
magyar népdalokat adtak elő elektrofolk stílusban, mellyel még az idősebb
korosztály tetszését is elnyerték.
Köszönjük a szíves vendéglátást és
ezt az igazán szép és tartalmas napot!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik
a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető, és a pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. - telefon: 379-091/105.
mellék (Mukné) vagy: 06/30/579-3780) ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. december 9.
Várjuk az érdeklődőket!
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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PÁTRIA KIRÁNDULÁS
Egyesületünk szeptember hónapban
rendezte meg hagyományos autóbuszos kirándulását, mely az idén 2 napos lett.
Ez a program igen népszerű tagságunk
körében, amit sem mutat jobban, hogy
gyakorlatilag már a márciusi közgyűlésen megtelt az autóbusz. Az igényeknek
igyekeztünk megfelelni, így az elérhető
legnagyobb méretű járművet béreltük.
Szeptember 17-én reggel 7 órakor indultunk közel 60 tagtársunkkal első állomásunk felé: Bikalra. Itt egész napos
programként megtekintettük a középkori
élménybirtokot. A birtok maga középkori faluból (vízimalommal, csárdával,
kovácsműhellyel), hosszú kanyargós utcákból álló középkori városból és a palotából áll. A városban láthatók középkori
céhes műhelyek is, így többek között
betekintést nyerhettünk a pék, mézeska-

lácsos, asztalos szakmák rejtelmeibe is.
A programot színesíti egy madárbemutató is, amikor a közönség közé felállított
ültetőfákra idomított baglyot, héját, sólymot röptetett a solymászmester. Lehetőség volt a madarak kézbevételére is.
A délután folyamán szüreti mulatságot,
majd lovagi tornát láthattunk. Az éjszakát
Kaposváron a Hotel Kaposban töltöttük.
A szálloda a város gyönyörűen felújított

főterén található, ahol igazi mediterrán
esti sétát tehetnek az érdeklődők a szökőkutak és szobrok között.
Másnap a délelőttöt Szennán a zselici
tájegységet bemutató Falumúzeumban
töltöttük. A régi parasztházak és gazdasági udvarok, pincék felett a domboldalon található a múzeum református
temploma, mely a mai napig is betölti feladatát. Ebédre Bőszénfára voltunk hivatalosak a Szarvasfarmra. A tárcsán sült
szarvascomb és a hozzá kínált tájborok
megkóstolása után traktorral indultunk
megtekinteni az erdőt. A gazdálkodás
miatt viszonylag kis területen elhelyezkedő nagy számú gímszarvas bika fenséges hangon szólongatta egymást, hisz
szerencsénkre épp a bőgési időszak közepén tartottunk. A szelídebb agancsosok karnyújtásnyira voltak tőlünk, meg-

érintésüktől azonban óva intettek minket.
A vadak simogatására később még volt
lehetőség, hiszen az állatsimogatóban a
különböző fajtájú szarvasok érdeklődve
kutattak a táskák tartalma iránt, s bizalommal tűrték az emberi kéz érintését.
Ugyanitt láthattuk még a trófeakiállítást is
és a program zárásaként nagyszerű, vásárlással összekötött kóstolón keresztül
ízlelhettük meg a szarvassonkát, szarvas
szalámit és kolbászt.
Összességében nagyon érdekes, élményekkel teli napokat töltöttünk Somogyban. Külön köszönetemet szeretném kifejezni a Székelyudvarhelyről
érkező autóbuszt vezető Süket Zsoltnak,
aki immár harmadik éve kíséri programjainkat nagy profizmussal és lelkesedéssel.
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Meghívó
Az Országos Könyvtári Napok keretében
a József Attila Megyei Könyvtár támogatásával

„Tanuljunk egymással, tanuljunk egymástól" címmel
Levente Péter műsorára
hívjuk, várjuk szeretettel az érdeklődőket

2011. október 4-én (kedden) 9,00 órára a Művelődési Házba.
Községi Könyvtár, Zsigó Lászlóné könyvtáros
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Tisztelt vértesszőlősiek!
Tisztelt vértesszőlősi szlovákok!
2011-ben népszámlálást tartanak
hazánkban, ugyanúgy, mint Európa
több más államában.
Újra lehetőségünk lesz arra, hogy nyilatkozzunk nemzetiségi hovatartozásunkról, szlovákságunkról!
Vértesszőlős Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata arra bíztat
és kér mindenkit, akinek fontosak szlovák gyökerei, ősei öröksége, édesanyja, apja, nagyszülei nyelve, anyanyelve,
az a népszámlálás során bátran vallja
meg szlovák nemzetiségét!
A népszámlálás eredményei hosszú
távra határozzák meg óvodánk, iskolánk,
településünk jövőjét. Közvetlen hatással
lesznek kisebbségi önkormányzataink,
civil szervezeteink állami támogatására,
anyanyelvünk, kulturális hagyományaink

megőrzése érdekében végzett munkájuk elismerésére, valamint különböző
pályázatokon való részvételre, így működési forrásaik bővítésére.
Mi magyarországi szlovákok évszázadok óta gazdagítjuk hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járulunk hozzá hazánk fejlődéséhez. Hazánk és a
szlovákul beszélők sokmilliós sokasága
között összekötő kapocs vagyunk. Joggal lehetünk büszkék őseinktől, szüleinktől örökölt kulturális örökségünkre!
Legyünk büszkék eredményeinkre,
szlovák önkormányzatunk, intézményeink, kultúrcsoportjaink egyesületeink
tevékenységére, melyet identitásunk
érdekében végeztek!
Valljuk meg a népszámlálás során
nemzetiségünket!

Az Augusztus 20-ai rendezvény támogatói és segítői
Bali József
Bartis Gábor rendőr
Goetter Antal
Határ úti McDonald’s
Gyorsétterem
Hörömpöli Anett
Hörömpöli Tiborné
Hörömpöli Zsófia
Ispán Károly
Ispán Mónika
Jenei Kávéház és Cukrászda
Kovács Lajos
Környe-Bokod
Takarékszövetkezet,
Környe

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Magyar Józsefné
Magyar Márta
Magyar Noel
Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom
Megyei Szervezete
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Komárom-Esztergom
megyei önkéntesei
Maklári Éva
Papp Barna
Pátria Faluközösségi
Egyesület
Ritócz László

Scsibrán János
Scsibrán Jánosné
Stavarsz Kornél KMB rendőr
Szádeczky Jenő
Tatár Tibor
Torda Balázs
Tóth Péter
Vértesszőlősi Polgármesteri
Hivatal
Vértesszőlősi Polgárőr
Egyesület
Vizslóczki Sándor
VSE Mazsorett Szakosztálya
Zigó Jana
Zigó László

Áramszünet

Vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezetékek időszakos feszültség-mentesítése.

ÉRTESÍTÉS
Vértesszőlős Község
Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 17.30 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.
Helye: Művelődési Ház (Vértesszőlős, Tanács u. 79.)
A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
meghívunk minden érdeklődőt.
Pátrovics Erika elnök
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A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2011. október 6-án 9.00–14.00 óra között

Vértesszőlős
József A. út 1–39.; Valusek út 65–95. és 92–124., 75. fodrász;
Szennyvízátemelő; Jókai u. 1–97 és 2–8, 5. autószerviz;
Vörösmarty u. 1. Jenei cuki, 2–-38; Pincesor
áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt, kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Veszettség oltási akció!*
*A következő 300, veszettség elleni védőoltás beadására!

A veszettség oltás ára:

1200 Ft

Kombinált oltás esetén

1000 Ft

(a kombinált oltás árán felül)
• Az akció regisztrációhoz kötött, és abban
csak a rendelőbe behozott kutyák és
macskák vehetnek részt.
• Az akciós ár tartalmazza a féreghajtót**
és a kisállat egészségügyi könyv (oltási
könyv) első kiállításának árát.
• Az akciós ár nem tartalmazza az elveszett
vagy megrongálódott kisállat
egészségügyi könyv pótlásának díját.
• Az akció más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Tájékoztatom, hogy a rendelőmben
a védőoltásokon túl az alábbi
szolgáltatásokkal várom Önt:
• belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ambuláns ellátás;
• műszeres diagnosztika: ultrahang, EK,
Röntgen;
• mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció;
• Európai Uniós állatútlevél;
• éjszakai sürgősségi ellátás;
• mintavétel laboratóriumi vizsgálatokhoz;
• gazdasági haszonállatok háztáji és telepi
ellátása;
• állatvédelmi, járványvédelmi és
állategészségügyi szaktanácsadás.
• Kérésére házhoz megyek. A kiszállási
díj Vértesszőlősön, Tata-Tóvárosban és
Tatabánya-Kertvárosban ingyenes.

TERMELŐI

MÉZ

KAPHATÓ

CZIRMAI

MÉHÉSZET

Vértesszőlős, Kavics u. 5.
Telefon: 06 70 458 0443

Z-SZER Kft.

** Az akcióban szereplő féreghajtó helyett kedvezményes áron
vásárolhat speciális igényeknek is megfelelő kombinált készítményeket.

Állategészségház
Á
Vértesszőlős

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:

17.00–18.00 óra
Ügyelet:
Minden nap: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!

18

dr. Keleti Zoltán
igaz
igazgatási
azga
gatási és já
járványügyi szakállatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Telefon: (34) 719 000; (30) 555 3145
E-mail: allategeszseghaz@gmail.com
www.allategeszseghaz.hu

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Vértesszőlős

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
ÚJ! csiganyál kezelés problémás bõrre
Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
ÚJ! (Technology Award díj-2006-Svájc)

Bejelentkezés:

06 20 80 283 08

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

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert
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Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Fax: 34/510-675
Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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