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A dodzsem elhozta a nyár végét
Augusztus 30-án reggel vettem észre őket. Még enyhén álmosan indultam Tatabányára, de a látványuk belém hasított: pillanatok múlva vége
lesz a nyárnak...
Minden évben ők azok, akik kérlelhetetlenül jelzik a fiataloknak, hogy vége
a délig alvásnak, az éjszakázásnak,
mindjárt kezdődik a suli. Megjelent a
Tanács utcában a dodzsemesek két
utánfutója.
(Hivatalosan
azt hiszem nyerges vontatónak hívják őket, de maradjunk annyiban, hogy
„megjött a dodzsem”.)
Már a VII. századtól kezdve szeptember 8-án ünnepli a római
katolikus egyház Szűz Mária születésnapját – ez a nap pedig Vértesszőlősön
hatványozottan is ünnepi, hiszen a falu
plébániatemploma Kisboldogasszony
tiszteletére lett felszentelve. Ez a nap
tehát a templom búcsúja, vagyis a
templom címének ünnepe.
Érdekesség, a néphagyomány úgy
tartja, aki Kisboldogasszony napján
megnézi a napfelkeltét, megláthatja benne Szűz Máriát és a nap körüli rózsákat.

A hit szerint ezen a napon még a fecskék
sem kelnek útra, bármilyen szép is az
idő. S ez tényleg igaz lehet, hiszen a készülődő fecskék még a drótokról figyelik
minden évben a szőlősi búcsút, pár nappal később már nyomuk sincs... (Bár teszem hozzá, hogy az utóbbi időben már
nyáron sem nagyon láttam őket.)
A népi hagyományok tekintetében is
igen gazdag Kisboldogasszony napja.
Régebben ekkor fogtak a
dióveréshez. Göcsejben
a Kisasszony napjára virradó éjszakán ponyvára
terítették a búza magját,
hogy a harmat jobb kelésre fogja. A reformkor legnépszerűbb paraszti kalendáriuma, a
Közhasznú Honi Vezér így emlékeztette olvasóit a Kisasszony-nap táján esedékes tudnivalókra: „Odakünn a fürdés
vége. Sok munka a lennel, kenderrel.
Nyíretnek a kétnyírésű birkák. Szüretre
készíteni az edényeket!”
Sőt, a tervek szerint az idei búcsú
hosszú-hosszú évekig emlékezetes
marad, hiszen ekkor kerül fel a templomtorony tetejére az új toronysisak.
Pataki Gábor

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a

2011. szeptember 24-én
15.00 órakor kezdődő hagyományos

SZÜRETI FELVONULÁSUNKRA!
Útvonal:
Művelődési Ház - Tanács utca – Valusek utca – Petőfi utca – Ady utca – Hegyalja utca
– Homok utca – Akácfa utca - Tájház-köz – Jókai utca – Sportcsarnok

A SZÜRETI BÁL 20.00 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.

illetve a többi, összesen 23 darab feldlapon
az aszfaltréteg felújítására. Ezen kívül a Jókai
utca kereszteződésénél – a legkritikusabb szakaszon – a már meglevő térkövezett szakasz
folytatásaként 30 méter új burkolat készült.
Mint a többi autóbuszvárónál is, a Kossuth
utcánál is térkő burkolat készült, a korábbi 1,5
méter helyett 2 méter szélességben.
Külön magánberuházással a vasúti megállóval
szembeni üzletsor előtt is felújításra került egy
járdaszakasz, szintén térkő burkolattal. Sor került
az Árpád és Jókai utcai főúti kereszteződésekben
a régi megsüllyedt víznyelő aknák és rácsok

felújítására is. A felújítások után a fenti járdaszakaszok is akadálymentessé váltak. A Jókai és a
Sport utcák közötti szakasz felújítására a meglévő
tervek alapján egyelőre nem került sor, ugyanis
azzal célszerű megvárni a nemrég benyújtott
Skála-térségi kerékpárút pályázatra vonatkozó
döntést. Sikeres pályázat esetén célszerű lesz a
járda felújítását a mellette szorosan futó kerékpárúttal egy időben saját költségre kivitelezni.
Amennyiben forrás hiánya miatt esetleg a
kerékpárút néhány éven belül nem épülhet meg,
célszerű lesz a felújítást mihamarabb elvégezni.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Rövid műsorral fellép a VSE Mazsorett csoportja

A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat!

A hajnalig tartó jókedvről a SCHÜTZ KAPELLE gondoskodik.
A bál idején büfé üzemel!
A bálra jegyek ELŐVÉTELBEN 1500 Ft-ért kaphatók a Művelődési Házban
szeptember 12-től 16-ig 15.00–19.00 óra között.

Valusek utcai járda felújítás
2009. évben felújításra került a Valusek
utca páros oldali (vasút felőli) járda
mintegy 1500 méter hosszon.
A páratlan oldalon az Árpád utca és a Kossuth utca közötti szakasz felújítására – beleértve a buszmegálló környezetét is – a Pannon
Út Kft. tervei alapján meghívásos pályázati
eljárást írt ki az önkormányzat. A dokumentáció alapján 6 cég adott ajánlatot, melyre a
legkedvezőbb összeggel idén is a tatai Vértes
Út Kft. nyerte el a felújításra szóló megbízást.
A kivitelezés végső befejezési határideje
augusztus 31. volt. A munkálatok során az indokolt helyeken az alépítmény is megerősítésre
került. A kiegyenlítő réteg után aszfaltbeton
kopóréteg került a teljes felületre. Sor került 2
db T-Com akna feldlap szintbe süllyesztésére,
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Út felújítások
Az év elején mintegy 1,1 millió forint költséggel sor került a legfontosabb, sürgős
útfelújítási, kátyúzási munkák elvégzésére a település több pontján. A további
kisebb léptékű javítási munkák előkészítésére az önkormányzat szerződést kötött a tatai Bazalt Kft.-vel egyes útszakaszokra árazatlan költségvetési kiírás
készítésére.

Az elkészült dokumentációt az önkormányzat által bonyolított meghívásos eljárásban
összesen 6 cég vette át és adott árajánlatot.
A Jókai utca felső végének (a Jenei cukrászdától a szőlőhegyi makadám utak
„Y-elágazásáig”) felújítására egy rétegű
aszfalt burkolattal a legkedvezőbb ajánlatot a
Bazalt Kft. adta, ahogy a Kispatak utca első,
meredek szakaszának felújítására a Kavics
utcáig – hasonló műszaki tartalommal szintén
a Bazalt Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb.
A megkötendő szerződés szerint a munkák
befejezése határideje október 31. A Jókai utcai
felújítás költségvetése mintegy 3,2 millió forint,
a Kispatak utcai munkák költsége mintegy 3,8
millió forint lesz.
Az egyes utcákon indokolt egyéb felújítási
munkákra a legkedvezőbb ajánlatot az Extreme
Park Kft. adta, a megkötésre kerülő szerződés
szerint a munkák befejezési határideje szintén
október 31., 1,85 millió forint költséggel.
Kérjük szíves türelmüket a felújítási munkálatok alatt, illetve kérjük, hogy indokolatlan
parkolásukkal ne zavarják a lakóhelyük előtti
szakaszokon folyó munkavégzést!
Dr. Nagy Sándor polgármester
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A képviselő-testület 2011. július 7-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A Településrendezési Terv módosítása az Old Lake Golf Club kérelme alapján
A képviselő-testület megbízta a polgármestert az Old Lake Golf Club tulajdonosaival
tárgyalás lefolytatására az M1 autópálya remeteségpusztai felüljárója és a vasúti megálló
közötti dűlőút felújításával kapcsolatos hozzájárulásról.
2. Döntés született a Település Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról, illetve ehhez az előzetes szakhatósági egyeztetési eljárás
megindításáról.
3. Temető üzemeltetési elszámolás
A TÁMASZ Bt. által készített éves elszámolást a képviselő-testület elfogadja
4. A VSE Mazsorett Szakosztályának pályázata
A VSE Mazsorett Szakosztályát a képviselő-testület 250 000 forint támogatásban részesíti.
5. A Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösségi Egyesület pályázata
A Vértesszőlősi Szőlőhegyi Egyesületet a képviselő-testület 100 000 forint támogatásban
részesíti
6. Takarító alkalmazása a Sportcsarnokban
Az eddigi megbízásos munkaviszony helyett a testület döntött határozatlan idejű munkaszerződés megkötésére változatlan díjazással a Sportcsarnok takarítói feladatainak ellátására.
7. AZ IMI SZUSE és az Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata
A képviselő-testület megbízta a polgármestert tárgyalás kezdeményezése a fizetendő díjról
és éves beszámoló bekérésére az IMI Szabadidő és Utánpótlás Sport Egyesület Elnökétől
a Sportközpont használatára vonatkozóan
8. Sipos Lászlóné kérelme a 2011. évi búcsú megrendezésével kapcsolatban
A képviselő-testület döntött a 2011. évi búcsú megrendezésére megállapodás megkötéséről
a vállalkozóval
9. Tanulmányút egyeztetése
A képviselő-testület megbízta a polgármestert tanulmányút szervezésére Százhalombattára
a Régészeti Parkba, valamint a horvátországi Krapina településre
10. A polgármester költségátalányról való lemondása
A képviselő-testület elfogadta a polgármester lemondását a havi költségátalányról, és
döntött gépjárműve üzemben tartási költségeinek azonos mértékű térítéséről.
11. Kerékpárút – pályázat
A képviselő-testület döntött a településközpontot a Skála-térséggel összekötő kerékpárút
pályázathoz kisajátítási terv megrendeléséről.
12. 2011. I. félévi jutalmazás
A Köztisztviselők napja alkalmából a köztisztviselőket a képviselő-testület egy havi illetménynek megfelelő keret terhére jutalomban részesítette.
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A képviselő-testület 2011. augusztus 11-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Út- és csapadékvíz elvezetés – felújítások megrendelése
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kössön szerződést a legkedvezőbb
ajánlatot adó vállalkozásokkal a Kispatak utca és Jókai utca (Bazalt Kft.), illetve egyéb
utcák burkolatjavítási, - felújítási munkák (Extreme Park Kft.) elvégzésére.
2. Valusek utcai járdafelújítás kiegészítő munkálatainak megrendelése
A Valusek utcai járda felújítási munkálatok megrendelt kiegészítő tételeire pótlólagosan
0,7 millió forint keretösszeget biztosított a testület.
3. EHOSZ tagfelvételi kérelem benyújtása
A képviselő-testület az önkormányzat felvételét kéri az Energia Hatékony Önkormányzatok
Szövetségébe.
4. Iskolakezdési támogatás
Az önkormányzatnál munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók
részére gyermekenként 8000 forint iskolakezdési támogatást biztosít a képviselő-testület.
5. Iskola felújítás kiegészítő költségkeret módosítása
Az Általános Iskola felújításának kiegészítő munkáira pótlólagosan 0,5 millió forint keretösszeget biztosított a testület.
6. A VSE támogatási igénye
A képviselő-testület a VSE-t az idei évben kiírt pályázat rendszer keretei között kívánja
támogatásban részesíteni. A polgármester megkeresi az 50 legnagyobb adózót, hogy társasági adójukkal támogassák a VSE működését, illetve fejlesztését az új sportfinanszírozási
rendszerben.
7. Baromállás dűlői súlykorlátozás
Baromállás dűlő Vértesszőlős közigazgatási területén lévő 2081., 2801., 2005., 0195.,
1577. helyrajzi számú utakra 5 tonnás össztömeg korlátozást rendel el a képviselő-testület.
8. A Skála térségi kerékpárút tervezési szerződésének módosítása
A képviselő-testület megbízza a Pannon Út Kft-t a kerékpárút engedélyezési és kivitelezési
terv szükséges módosításainak elkészítésével.
9. A csapadékvíz elvezetési pályázathoz tervezési szerződés módosítása
A képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat előkészítéseként a
tervezési munkákról szóló szerződést további utcákkal kiegészítve módosítja a kiegészítő
árajánlat alapján.
10. Egyebek
A képviselő-testület a karbantartói csoport 3 tagját jutalomban részesíti
A képviselő-testület a polgármestert és az alpolgármestert félhavi tiszteletdíjuknak megfelelő
összegű jutalomban részesíti.
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Augusztus 20.
Augusztus 20-án az ünnepi program
hagyományosan a Kisboldogasszony
Plébániatemplomban szentmisével és
kenyérszenteléssel kezdődött.
Ezt követően 10.00 órakor indult a kerékpár verseny, 41 fő részvételével,
ahol szinte minden korosztály képviseltette magát. A rendezvényen
a
Magyar
Ifjúsági
Vöröskereszt
Komárom-Esztergom
megyei fiatal önkéntesei
nyújtották az elsősegély
ügyeletet, e mellett a verseny ideje alatt a nevezésnél Vöröske-reszttel kapcsolatos ismeretterjesztő
totót lehetett kitölteni, a
helyes válaszokért ajándékokat kaptak a gyerekek.
Az első futam az 5-7 éves korosztállyal
indult, ahol néhány négy éves is a rajthoz állt, igaz szülői bíztatással, kísérettel.
Sajnos a felnőttek versenyét beárnyékolta egy szerencsétlen baleset, az egyik
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rett Szakosztálya lépett fel a szépszámú közönség előtt. Megszokott módon
elsőként a kerékpárverseny győztesei
vehették át a serlegeket, érmeket, majd
a nevezésnél kapott tombolákkal sok
szép, értékes ajándékokat nyerhettek a
résztvevők.
Az ajándékokat Vértesszőlős Község Önkormányzata, a Jenei Kávéház
és Cukrászda, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, a Határ úti McDonald’s
Gyorsétterem, a Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete biztosította, amit ez úton is szeretnék
megköszönni!
A Tiszta udvar, virágos ház pályázaton nyolc családi ház mérettette meg magát, a nevezők közös célja környezetük

versenyző az Ady E. u. – Tanács utcai kanyarban kisodródott, elcsúszott és súlyos
bokatörést szenvedett. A többiek azonnal
a sérült segítségére sietettek és a mentő
kiérkezéséig vele maradtak, majd fair módon közösen, együtt érkeztek be a célba.
A balesetet szenvedett versenyzőnek ez
úton kívánunk mielőbbi gyógyulást!

A rendezvény koradélután a Vértes
László Parkban habpartival folytatódott
a Tatabányai Tűzoltóság jóvoltából, a
gyermekek óriási örömére. Nagy sikere
volt a játszóháznak, a trambulinnak, a

különféle ügyességi, logikai játékoknak.
Egész délután lehetőség volt kicsiknek
és nagyoknak egyaránt az íjászat alapjainak elsajátítására. Öt órakor megérkezett Ádok Zoltán, a Madách Színház
társulatának tagja, aki sikeresen szórakoztatta a közönséget a több generációnak szóló dalaival.
A vendégművész után a díjátadók következtek, melyek között a VSE Mazso-

7

rendezettsége, tisztasága
és a példamutatás volt. A
díjazottak: Dosztál János
Rákóczi út 22., Egri István
Petőfi S. út 20., Ferenczi
Sándor Petőfi S. út 17., Kovács Mérő Éva Akácfa út
15., Polgárfi István Kánya
út 13., Ritócz Lászlóné Tanács út 48., Simon Alexandra Kertalja út 15., Szűcsné
Sorbán Ibolya Szabadság
telep 4.
Az ünnepség kitüntetések, elismerések átadásával folytatódott.
Vértesszőlős
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 20-án Magyar
Istvánné sz.: Kovács Borbála részére a Vértesszőlős Díszpolgára kitüntető
címet adományozta.
Magyar Istvánné 1963 óta
nyugdíjazásáig a Vértesszőlősi Általános Iskolában
dolgozott. Először földrajztörténelem szakos tanárként, majd 1976-tól igazgatóhelyettesként, 1992-től 1995-ig pedig
igazgatóként. 32 éves pályája során a
pedagógustól elvárható legmagasabb
szintű követelményeknek tett eleget.
Neve még ma is fogalom a faluban egykori tanítványai körében. Azon kevesek
közé tartozik, akiről a szülők és tanulók
véleménye egyöntetűen elismerő volt. A
szülők, a tanítványok, a munkáltató megbecsülése abban is megnyilvánult, hogy
1978-ban Miniszteri dicséretben részesült, majd 1995-ben a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével tüntették ki.
Az önkormányzatnál 1994-1998. között
képviselő volt, majd 1998-2006. között
az önkormányzat Szociális és Egész8

egyesület elnökeként a szőlőhegy gondjait. Jelentős szerepet vállalt a Polgárőr
Egyesület tagjainak toborzásában, majd
polgárőrként biztosította a lakosság nyugalmát. Polgárfi István 25 éven keresztül
áldozta szabadidejét a lakóközösségért.
A díjazottaknak, kitüntetetteknek ez
úton is gratulálunk!
Az esti programot a Zábráczky zenekar folytatta. A tíz órakor kezdődő tűzijáték nagyszámú érdeklő részvételével
zajlott és ismét nem okozott csalódást,
sok szép és különleges effektet láthattunk, kitűnően összeállított zenei aláfestéssel. Az augusztus 20-ai falunapot, hajnalig tartó diszkó zárta.
Ezúton szeretném megköszönni Vértesszőlős Község Önkormányzata nevében mindazok segítségét, akik részt
vettek a rendezvény szervezésében és
lebonyolításában.

Támogatók és segítők:

ségügyi Bizottság tagjaként tevékenykedett. Évekig segítette a Helyi Választási
Bizottság munkáját, melynek jelenleg is
az elnöke.
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus
20-án Polgárfi István részére 2011. augusztus 20-án a kitüntető Vértesszőlősért Emlékplakettet adományozta.
Polgárfi István gyermekkora óta – kisebb megszakítással – Vértesszőlősön
él. 1985 óta aktívan részt vállalt a falu
sportéletében. A Sportegyesület vezetőségi tagjaként, majd elnökeként tevékenykedett. Vezető szerepet vállalt a
település Hegyközségi Egyesületében
is. 13 éven keresztül viselte a vállán az

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
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
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Állampolgársági eskütétel
2011. augusztus 30-án Tóth Antalné
Vértesszőlősön egyszerűsített honosítási kérelmére, a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termében, a
község polgármestere előtt tette le
ünnepélyes keretek között a magyar
állampolgársági esküt. Dr. Nagy
Sándor elsőként gratulált e jeles alkalomból, hogy most már hivatalosan is magyar állampolgárrá vált.
Magdika 1975-ben jött Magyarországra Ukrajnából, hogy házasságot
kössön Tóth Antallal, Vértesszőlősön
immár 35 éve él. 1993 óta a helyi Idősek Klubjában, mint szociális gondozó
tevékenykedik. Az ünnepségen a barátok, a Polgármesteri Hivatal dolgozói
mellett, a klub tagjai és kollégái szinte
teljes létszámban megjelentek, nagy
szeretettel köszöntötték és sok szép
virággal, ajándékkal halmozták el az
ünnepeltet.
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Isten éltesse, Annus néni!
Augusztus 13. jelentős nap Ocskai Rudolfné, született Mucha Anna és családja számára. Annus néni ugyanis
ezen a napon ünnepli a születésnapját.
Idén pedig ez a dátum a falu számára
is történelmi jelentőségűvé vált – Annus
néni ugyanis 2011-ben töltötte be századik életévét, ezzel minden feljegyzés szerint Vértesszőlős valaha volt legidősebb
lakója lett.
Nem véletlen, hogy a jeles jubileum
kapcsán az önkormányzat nevében felkereste Annus nénit dr. Nagy Sándor
polgármester, Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester, Muk Istvánné és Huzl Jánosné, az Idősek Klubjának munkatársa is,
aki naponta az ebédet hordja ki Annus
néninek. Polgármesterünk egy szép virágcsokrot és egy emléklapot adott át az
ünnepeltnek, valamint egy ajándékcsomaggal lepte meg az ünnepeltet. Annus
néni meghatódottan fogadta a jókívánságokat és az ajándékokat.
A nagy napon népes családi kör gyűlt
össze az ünnepelt tiszteletére – meglepetésként pedig a Jenei Cukrászda jóvoltából egy gyönyörű, 100-ast formáló
torta is az asztalra került.
– Eleinte háztartásbeli voltam, aztán
nyugdíjig 14 évet dolgoztam az óvodában

– mesélte kérdésünkre Annus néni, aki
szerencsére kiváló szellemi frissességnek örvend. – Mivel sajnos nem látok már
jól, ezért tévét nem sokat nézek, de rádiót
nagyon szívesen hallgatok.
Szombaton népes családi kör ünnepelte a falu legidősebb lakóját, hiszen
testvére, unokatestvérei, unokái és dédunokái is mind összegyűltek, hogy felköszönthessék – sőt, Budapestről megérkezett ükunokája is, akitől szintén kapott
egy nagy születésnapi puszit.
Ezúton kívánunk Vértesszőlős lakóinak
nevében nagyon sok boldogságot és jó
egészséget az ünnepeltnek!
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Mesterkezek kiállítás
Az idén immár XIX. alkalommal került
sor községünkben a SZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS megrendezésére.
A 2011. augusztus 18-31 között látogatható kiállításon olyan ügyes kezű alkotók
vettek részt, akik közvetlen környezetünkben velünk együtt élnek.
Az ünnepélyes megnyitón, a vendégek
köszöntése után a következő versrészlet
hangzott el, mely mottója is lehet e szép
helyi rendezvénynek:

Tehetség és tudás,
Ezernyi álmodás,
Eggyé ötvöződve
Íme, itt van, lelket vidít,
S alkotássá érlelődve
Adja nekünk nemes kincseit.
Az idézet elhangzása után Dr. Nagy
Sándor polgármester úr mondott néhány
nagyon szép gondolatot a kiállításhoz
kapcsolódóan.

A fiatalok nagysikerű műsora után az
Önkormányzat és a Művelődési Ház
nevében polgármester úr egy-egy szál
virággal köszöntötte az alkotókat. A rendezvény zárásaként a jelenlévő vendégek a ház kistermében állófogadáson
vehettek részt.
Most pedig következzék azok névsora,
akik elhozták alkotásaikat és megtiszteltek bennünket azzal, hogy ez a kiállítás
továbbra is szép színfoltja legyen a falu
kulturális életének. Anderla Jenőné,
Anderla Angelika, Bajczik Lajosné, Ban-

káné Bálint Mária, Csaba Emma, Dávid
Andrásné, Dávid Jánosné, Fábiánné Veres Katalin, Ferenczy Sándorné, Gombás Ferencné, Görög Erzsébet, Handa
Ferencné, Hegedűs Béla, Jablonszky
Éva,Jenei Róbert, Katonáné Tóth Judit,
Krupánszki Gyuláné, Mach Márti, Magyar Józsefné, Makó Györgyné, Makó
György, Pap Kinga, Póta László, Rózsás
Tiborné, ifj. Száraz Jánosné, ifj. Száraz
János, Tóth Szilvia, Töltési László, Velencei Angéla és lányai, Weimer Erzsébet,
Zoltánfi Ibolya

Szeptember kezdetével
újraindult az élet

seiről. Várjuk a régmúlt iránt érdeklődő
fiatalokat, felnőtteket és nyugdíjasokat!

A korábbi Hírmondókban megjelent
foglalkozások tovább folytatódnak.

Meghívó

•
•

Az ünnepség folytatásaként a tatai
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei magyar népdalokat és táncokat adtak elő. Énekelt: Nagy Norina
és Tókár Kata, táncolt Nagy Dominika és
Hornyák Ádám.

•
•
•
•
•
•

Foltvarró
Ügyes kezek
lányoknak,asszonyoknak
Aikidó
Jóga
Főzőklub
Hastánc
Kórus próba
Asztalitenisz

Mindezek mellett lehetőség van internetezésre, fénymásolásra. Várjuk a szórakozni, kikapcsolódni, művelődni vágyó
vértesszőlősi lakosokat!

Előadás a Kultúrban!
2011. szeptember 16-án 17 órai kezdettel lesz látható és hallható Papp
Kinga restaurátor diavetítéssel egybekötött előadása a Művelődési Házban.
A tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum
főrestaurátora előadásában mesél érdekes munkájáról illetve egy XVI. Lajos
stílusú bútoregyüttes restaurálási lépé12

Meghívjuk az érdeklődőket 2011.09.
30-án pénteken 18 órai kezdettel a
Művelődési Ház Kistermében tartandó
egészségügyi előadásra, melynek témája az egészséges és reform táplálkozás, a cukorbeteg diéta.
E mellett még sok más, érdekes egészséges életmóddal kapcsolatos témáról
hallhatnak az érdeklődők. Szeretettel várunk mindenkit!

Itt van az ősz, itt van újra
Lassan véget ér a nyár és beköszönt
az ősz. A nyári vakáció után ismét benépesül az iskola, óvoda.
Az iskolai- és óvodai élethez való ráhangolódásként őszi játszóházat szervezek az óvodás és kisiskolás gyermekek
számára. A játszóházban az őszhöz és
az iskolakezdéshez kapcsolódó, különböző technikákkal készült munkadarabokat készíthetnek a gyerekek. Az elkészült
alkotásokat természetesen mindenki hazaviheti. A foglalkozás helye: Művelődési
Ház. A foglalkozás ideje: 2011. szeptember 27. (kedd) 16.00 óra
13

Véradás
2011. augusztus 8-án a Vöröskereszt
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete és a Vértesszőlősi Alapszervezet közösen, idén második alkalommal szervezett véradást a Művelődési Házban.

Tisztelt Hölgyem, Uram!

A plakátokon szereplő felhívásnak eleget
téve ezen a napon 29 vértesszőlősi lakos
adott vért és segített a rászoruló embereken.

Véradóink,
akiknek köszönettel tartozunk:
Magyar Józsefné, Tóth Katalin, Klupács
Alfrédné, Magyar Imre, Simon Alexandra, Gombás Lajosné, Imre Szabolcs,
Séra Anita, Vendégh Zoltán, Virág Pálné, Szaniszló Marianna, Horváth László,

Szabóné Molnár Judit, Varga Tamás, Dr.
Nagy Sándor, Kovács Enikő, Rácz Károly
Zoltán, Schmölcz Krisztina, Tomasik István, Vécsey Tamás, Sternné Muk Andrea,
Tóthné Szűcs Ágnes, Hörömpöli Tibor,
Popovics József, Fazekas János, Dr. Hajba Tamás, Kecskés Gyöngyi, Németh Tamás, Tomasik József

Zöld hulladékok begyűjtése
Az idei év tavasza során jelentős mennyiségű – mintegy 20 tonna – fás szárú (barna)
hulladékot sikerült összegyűjteni a lakosságtól a Polgármesteri Hivatal szervezésében. Ez a Vértesi erőmű fűtésére lett felhasználva Bokodon, a jövőben viszont saját
intézményeink fűtési alapanyag ellátása a
cél sikeres KEOP pályázat esetén.
Felmerült a közelmúltban a zöld hulladékok –
elsősorban a fű nyesedék gyűjtésének igénye
is. Sajnos a szelektív szigetek mellé helyezendő
konténerek létesítése nem a legjobb megoldás,
ugyanis nagy valószínűséggel más hulladékok
is bele kerülnének, hamar megtelnének és rendszeres ürítésük igen komoly költséget jelentene.
A zsákos gyűjtés sem tökéletes, ugyanis
jelenleg még nincsen forgalomban biológiailag
tökéletesen lebomló anyagú zsák elérhető
áron. Ezzel az összegyűjtött zöld hulladék is a
14

vegyes kommunális lerakóba kerülne, ugyanis
Tatabányán nincsen megoldva a műanyag
zsákok kézi vagy gépi ürítése a komposztálás
előtt a tartalom kinyeréséhez.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a közösen
benyújtott több milliárdos nagyságrendű KEOP
pályázat eredményeként várhatóan 2014-ig
megoldódik Vértesszőlősön is a szelektív
hulladékok háztól történő gyűjtése. Ezzel lehetőség lesz a ház körül termelődött zöld hulladék
elszállítására is, melyet a majd megépülő tatabányai biogáz üzem fog hasznosítani.
Addig is, akinek mégis gondot okoz a fűnyírási
nyesedék elszállítása, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban! Itt igény esetén lehetőség
lesz piros AVE logóval ellátott zsákok vásárlására, melyeket a heti hulladékszállítás során
összegyűjtenek. E zsákok ára jelenleg 175 Ft/db.
Dr. Nagy Sándor polgármester

A Központi Statisztikai Hivatal fontos feladata, hogy 10 évente számba veszi
az ország népességét, lakásállományát. Ennek megfelelően Magyarország
területén 2011. október 1. és 2011 . október 31. között népszámlálásra kerül
sor, amelyről a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik.
A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések
kivételével – kötelező.
Számlálóbiztosunk e levél kíséretében eljuttatta Önhöz a kérdőívek egy-egy példányát és a kitöltést segítő Útmutatót. A kérdések megválaszolásához többféle lehetőséget is kínálunk:
• A kérdéseket megválaszolhatja az interneten keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell belépnie, ahol egy azonosító és egy egyedi kód
megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód a Lakáskérdőív első oldalán, az
„Azonosító” és ,,internetes belépési kód" mezőben található. Az internetes oldalon
2011. október 1-16. között fogadjuk az adatokat.
• A kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdőíveket saját maga tölti
ki. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, számlálóbiztosunk ellátja Önt a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. Kérjük, hogy a kitöltött papír
kérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak adja át. A papír
alapú önkitöltésre is 2011. október 1-16-ig van lehetősége.
• A kérdéseket megválaszolhatja a számlálóbiztosnak, aki 2011. október 1.
és 2011. október 31. között felkeresi Önt. Kérjük, ehhez a borítékban található
kérdőíveket őrizze meg!
Ha az adatgyűjtéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, munkatársaink az ingyenesen hívható 06-80-200-014-es vagy 06-80-200-224-es telefonszámon, munkanapokon 8-20, hétvégén 10-18 óra között válaszolnak Önnek. A népszámlálással
kapcsolatban informálódhat a www.nepszamlalas.hu honlapon is.
A népszámlálás során felvett adatokat az adatvédelmi törvény szigorú szabályait
betartva, bizalmasan kezeljük, és kizárólag statisztikai célra használjuk fel.
Köszönjük, hogy a 2011.
együttműködik velünk.

évi

népszámlálás

sikeres

végrehajtásában
dr. Vukovich Gabriella
a KSH elnöke
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Tájékoztató a LEADER pályázatokról
A
Vidékfejlesztési
Minisztérium
2011. augusztus 1-jén hirdette meg a
LEADER-rendeletet. Ennek értelmében a LEADER pályázatokat 2011-ben
szeptember 30-október 31. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül
Az idei kiírás újítása, hogy annak aki támogatást szeretne igényelni, előzetesen
ki kell töltenie egy un. projekt-adatlapot,
melyen röviden összefoglalja a fejlesztését. A projekt-adatlapot aláírva személyesen vagy postán kell benyújtani a VértesGerecse Közösség munkaszervezetéhez
(2890 Tata, Erzsébet tér 13.). A projektadatlapot szükség esetén a munkaszervezet dolgozói hiánypótoltatják, amen�nyiben ezt megfelelőnek találják, akkor
előterjesztik a Helyi Bíráló Bizottság elé. A
HBB tagjai döntenek arról, hogy támogatják vagy elutasítják a benyújtott projektadatlapot. Kitöltésekor mindenképpen
figyelni kell a LEADER-kritériumokhoz
való illeszkedésre. A HBB által kiállított
támogató nyilatkozatot kell majd a pályázathoz csatolniuk minden esetben, mert
ez a melléklet nem hiánypótoltatható. A
projekt-adatlapok benyújtásának határideje kis értékű fejlesztések esetében 2011.
szeptember 5., míg az egyéb fejlesztések
esetében 2011. szeptember 29. az időpont. A HBB tagjai a Vértes-Gerecse Közösség Elnökségének tagjai közül kerültek
ki, nevüket honlapunkon olvashatják.
A LEADER pályázatok esetében ös�szesen 10 db célterület, fejlesztési témakör került meghirdetésre, melyek a
következők:
1. Helyi termelők, kézművesek
támogatása;
2. Turisztikai szolgáltatások,
fejlesztések támogatása;
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3. Versenyképesség fejlesztés,
technológiai korszerűsítés a
Vértes-Gerecse térségben; (kis értékű)
4. „Vércse kincse” értékek megőrzése,
bemutathatósága;
5. „Vércse Kincsei” nyomában;
(kis értékű)
6. Szabadtéri közösségi terek,
rendezvény helyszínek fejlesztése;
7. Vércse tanulmányok – fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás;
8. Vércse táborok;
9. Vércse események; (kis értékű)
10. Vércse – humán erőforrás
és kapacitásfejlesztés
A célterületek részletes ismertetését
honlapunkon, a www.vercse.hu oldalon
a Pályázatok menüpontban olvashatják.
A pályázatokhoz csatolni szükséges az
MVH által rendszeresített formanyomtatványokat, a HACS által elkészített formanyomtatványokat, 2 db árajánlatot (ha
nem építési beruházásról van szó), tulajdoni lapot és térképrészletet, stb. Szintén a honlapunkon olvashatják a részletes tudnivalókat.
A pályázat elektronikus feltöltésével a
Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetét is megbízhatják, legkésőbb 2011.
szeptember 9-ig, ezt írásban tegyék
meg postán vagy e-mailen. A pályázat
benyújtásához ezen kívül szükség van
regisztrációs szám igénylésére, melyet
a megyeileg illetékes Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnál tehetnek meg,
amennyiben pedig már rendelkeznek
ilyen számmal, ellenőrizzék a regisztrált
adatokat, nem történt-e változás benne.
Kérdéseikkel pedig forduljanak bizalommal a Vértes-Gerecse Közösség
munkaszervezetéhez a 34/589-849-es
telefonszámon, vagy a honlapon található elérhetőségek bármelyikén.

Egyházi tájékoztató
Tájékoztatjuk a kedves híveket,
hogy a Kisboldogasszony
Plébániatemplomban 11-én
vasárnap 9.00 órai kezdettel
búcsúi szentmisét tartunk.
Zachara Norbert

Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 11-én a Búcsú napján, az
Önkormányzat támogatásával
minden hinta féláron vehető
igénybe.

Orvosi rendelés
módosulása szabadság miatt
RENDEL:
DR. CSÁK FERENC

09.05. HÉTFŐ 8-10
09.06. KEDD 13-15
09.07. SZERDA 13-15
09.08. CSÜTÖRTÖK 8-10
09.09. PÉNTEK 13-15
09.12. HÉTFŐ 8-10

Könyvtári hírek
A Könyvtárban megkezdődött a
könyvek honosítása, amit a József
Attila Megyei Könyvtár munkatársai
végeznek.
A honosítás ez esetben azt jelenti,
hogy a könyvtár állományának beazonosítása és beemelése folyik a TextLib
integrált könyvtári rendszerbe, ezzel
egyszerűbbé válik a kölcsönzés és követhető a könyvek holléte.
A Községi Könyvtár hétfőtől-péntekig minden nap 14.00 órától 17.00
óráig tart nyitva. Ingyenes könyvtári
tagság, valamint 2 számítógép – internet használat – áll az érdeklődők
rendelkezésére, továbbá másolási lehetőség, a könyvtár tagoknak szintén

ingyenesen. A könyvtárban DVD filmek kölcsönzésére is van lehetőség,
valamint könyvtárközi kölcsönzéssel
olyan könyvek kölcsönzésére is, ami a
könyvtárban nem található. Örömömre
szolgál, hogy javult a könyvtári fegyelem, felszólító levelet csak elvétve kell
kiküldeni, pár napos késés fordul csak
elő. Az idei évben beiratkozott aktív
könyvtártagok száma 93 fő, ebből új
belépő 33 fő. Várom továbbra is az olvasni szerető vértesszőlősi lakosokat.
A Könyvtár címe: Vértesszőlős, Ady
Endre u. 2/C (az Orvosi Rendelő épületének emeletén), telefon: 06 30 754
7991.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

• 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!*

Hirdessen
!
a Hírmondóban

*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.

2010. július 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal:
3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal:
2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

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!
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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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