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Kulisszatitkok júliusról
Elnézést kérek a bulváros címért, de a hetedik hónapunkból nem tudok kiemelni
egy annyira jelentős dátumot sem, amivel megérné egy egész címlapot foglalkozni. (Ellenvélemény esetén név és cím a szerkesztőségben, vagy csak állítsanak meg a Valusek úton. :) ) Éppen ezért most sok apró információt gyűjtöttem
össze az hetedik hónapunkról.
Ősi magyar nevén az áldás hava, a nyelvújítók szerint pedig kalászonosnak lenne
a legcélszerűbb hívnunk. A katolikus naptárban július Szent Jakab hónapja. Mármint
az idősebb Jakab nevű apostolé, akit a spanyolok Santiago Matamoros, azaz mórölő néven is hívnak, hiszen segítségével győzték le 844-ben a mórokat Clavijónál. A
hetedik hónapunk a márciusi évkezdés miatt eredetileg az ötödikként szerepelt a naptárakban, a nem túl fantáziadús Quintilis, azaz ötödik néven. Kr. e. 45-ben azonban
Marcus Antonius javaslatára Julius Caesarról nevezték el, ugyanis a hadvezér ebben
a hónapban született – 13-át még nemzeti ünneppé is nyilvánították a rómaiak. (Bár
tegyük hozzá, hogy Caesar végül nem sok születésnapját ünnepelhette a róla elnevezett hónapban, mert 44 márciusában meggyilkolták…)
Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami az asszonyoknak dologtiltó, azaz
munkaszüneti nap volt, ekkor tartották a vásárokat. 5-e, Sarolta napja a népi jövendölés szerint ha esővel köszönt be, akkor rossz lesz a dió- és mogyorótermés. 13-án
ha jó idő van, akkor kezdődhet a szabadban való fürdőzés (a tiltó táblát azért ez a hagyomány sem írja felül!). Illés napja (20.) ősi kígyó- és medveünnep, de mivel gyakran
jégesőt hoz, gonoszjáró napnak számít(ott). De ha Illés napján meg is úsznánk, másnap, Dániel nevenapján mindenképpen számíthatunk esőre. Ha véletlenül azonban
az urak mégsem hoznának csapadékot, 22-én Mária-Magdolna már egészen biztos.
Utóbbi egyébként szépségvarázsoló nap. Az e napon vágott leányhaj biztos sikert
arat (bár azért javaslom a kapcsolatban élő hölgyeknek előbb a párjukkal történő
esetleges egyeztetést). 25-én, Jakab napján áll meg a szőlő növekedése, és kezd
édesedni (aki nem hiszi, kóstoljon utána!). Ha ez a nap derűs, jó gyümölcstermésre
számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem. 26-án, Anna napján pedig megszakad
a virágos kender töve. (Bár ennyi eső után már nem is csoda…)
Pihenjenek nagyokat, és az esernyőket se feledjék! Szép júliust!
Pataki Gábor

A képviselő-testület 2011. június 2-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Valusek utcai járda-felújítás: kivitelező kiválasztása
Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a benyújtott pályázatok alapján
a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-t (Tata) bízza meg a Valusek utcai járda felújításával.
(A Valusek utca páratlan oldalán az Árpád utca és a Kossuth utca utáni buszváró közötti
járdaszakasz)
2. Valusek utcai járda-felújítás pótmunkái
A képviselő-testület a Valusek utcai járda-felújítására, valamint pótmunkáira maximum
összesen 5 millió forintot szavazott meg.
3. EMVA pályázat benyújtása
A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a temető előtti közterület rendezésére, illetve
a vasúti megállóhely környékének felújítására 2011. november 1–november 30. között
pályázatot nyújt be.
4. Ercsey Áron kérelme a 091 hrsz-ú árok cseréjével kapcsolatosan
A képviselő-testület nem kívánja elcserélni a 091 hrsz-ú ingatlant, mivel az ingatlan az
önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen része, ezért elidegenítése nem lehetséges.
5. Barna hulladék begyűjtésének tapasztalatai
A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a 2012. évben is megszervezi az idei év
tapasztalatai alapján a barna (metszési) hulladékok begyűjtését.
6. Belterületi útjavítási munkák
A képviselő-testület a 2011. évi fejlesztési tartalék terhére 2,15 millió forint átcsoportosításával többletforrást biztosít a belterületi útjavítási munkálatokra.
7. Út felújítások tervezése
Vértesszőlős község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Bazalt Kft-t, hogy
az árajánlat alapján készítse el a következő útszakaszok tervezési munkáit. (műszaki leírás,
részletes méretszámítás, költségvetés kiírás) • Kispatak utca felújítása a Kavics utcáig.
• Jókai utca felújítása a 45.számú háztól a szőlőhegyi csatlakozásig. • Vörösmarty utca
felújítása a Sport utcától a fordulóig.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi
időpontokban fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
július 7. (csütörtök) 18.00 óra
augusztus 4. (csütörtök) 18.00 óra
szeptember 1. (csütörtök) 18.00 óra
október 6. (csütörtök) 18.00 óra
november 3. (csütörtök) 17.00 óra
december 1. (csütörtök) 17.00 óra
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„SZŐLŐSI LAKODALMAS”
Önkormányzatunk hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg 2. alkalommal a szőlősi lakodalmas rendezvényt.

Célunk volt a szlovák nyelv használata a rendezvény alatt, így kiemelten a szentmisén is.
Programunktól azt vártuk, hogy a régi szőlősi
lakodalmak hangulatát, szokásait megismerjék
a fiatalabb generációk. Olyan élményt kívántunk nyújtani, ami felkelti érdeklődésüket a múlt
szokásai, hagyományai iránt.
A rendezvény lebonyolításában szorosan
együttműködtünk az egyházközség tagjaival,
hiszen Vértesszőlős őslakói hívő szlovák katolikus emberek voltak. A mai napig őrzik hitüket,
az idősebb generáció ünnepi népviseletben
vesz részt ma is a szertartásokon.
A program a falu szlovák tájházából indult,
ahol a menyasszonyi ruhába öltöztették és
kikérték a menyasszonyt. A lakodalmas menet
a templomba vonult. Ahol a kétnyelvű ünnepi
misét a nemzetiségi képviselő pap, László atya
celebrálta. Ő Dorogról érkezett a rendezvényre.
A szentmise után a Vértes László parkban felállított rendezvénysátorban folytatódott a program.
A lakodalmas menet érkezését a segítők vidám
serege fogadta. A hagyományoknak megfelelően maskarákba öltözve, fakanalakkal, fedőkkel,
egyéb mókás tárgyakkal zajongva. A vendégeknek a hagyományos, régi szőlősi lakodalmas
étkeket kínáltuk. Az ételek és sütemények a
helyi óvoda konyháján készültek. Köszönjük
áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkájukat!

Az „Őszirózsa” nyugdíjas klub, valamint
a „Zimozelen” szlovák asszonykórus tagja
is a falu jellegzetes „Hrapla, Klincseková”
édességeivel kedveskedtek a jelenlévőknek.
A lakodalmas mulatság késő estig folytatódott,
majd a vacsora után a menyasszony fejéről
lekerült a rozmaring a szlovák asszonykórus
lánybúcsúztató énekére. A menyasszonyt menyecske ruhába öltöztették, és kezdetét vette
a menyasszonytánc és a további mulatság.
A rendezvényünkre meghívást kaptak a szlovák régió tagjai – Oroszlány, Tardos, Bánhida
–, valamint testvértelepülésünk a szlovákiai
Udvard község delegációja is. Vendégeink
nagyon jól érezték magukat ezen a rendezvényen, késő este indultak haza jó hangulatban,
élményekben feltöltődve.
Rendezvényünket támogatta a helyi önkormányzat, a „Vértesszőlősért alapítvány”, az
Országos szlovák önkormányzat,valamint a
régiós Szlovák kulturális központ. Köszönjük
minden támogatónknak és a helyi segítők lelkes
csapatának azt az önzetlen segítségadását, amit
megtapasztalhattunk ezen a napon. Összefogásból jelesre vizsgázott Vértesszőlős ezen a
rendezvényen, az itt lévő vendégek jó hírünket
vitték a megyében és határainkon túl is.
A Vértesszőlősi szlovák kisebbségi önkormányzat nevében köszönöm mindenkinek a
sok-sok támogatást, segítségnyújtást, bátorítást. Elmondhatom, hogy a kitűzött célt elértük,
együtt, sokan összefogva, együttdolgozva.
Törökné Pátrovics Erika, az SZKÖ elnöke

Ülésezett a Vértesszőlősért Alapítvány
A Vértesszőlősért Alapítvány ezúton köszöni az adózó állampolgároknak, hogy felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Az elmúlt hónapban ülésezett az alapítvány Kuratóriuma, amelyen
100 000 forint támogatással hozzájárult a „Szőlősi lakodalmas” hagyományőrző rendezvény technikai
költségeihez. Egyben szeretnénk tájékoztatni a falu lakosságát, hogy a tavalyi évben Alapítványunk
300 000 forint összeggel segítette az erdélyi-magyar gyerekek csereüdültetését.
Paxy Éva Kuratóriumi elnök
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Gyermeknap a Művelődési Házban
A nemzetközi gyermeknaphoz kapcsolódóan május 30-án délelőtt 10 órakor
a kultúrházban a budapesti MiaManó
Gyermekszínház előadását nézhették
meg a gyerekek.
A nagyterem nézőterét zsúfolásig megtöltötték a helyi bölcsődések, óvodások és
alsó tagozatos tanulók. Természetesen
azok a nagymamák is elhozhatták unokáikat, akik nem falunkban élnek, csak
éppen a nagyszülőknél voltak „gyermekmegőrzésen”. A színészek által előadott
Rémusz bácsi meséi című darab nagyon
sok érdekes, tanulságos történetet mutatott be a gyerekeknek az igazságossághoz, becsületességhez kapcsolódva.
A színes díszletek, jelmezek, mozgalmas
jelenetek lekötötték a kis nézősereg figyelmét. Aktívan részt vettek a színészek
által feltett kérdések megválaszolásában.
A bő egy órás darab megtekintése után
egy „mini” színházi élménnyel gazdagodhattak a gyerekek.
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Mesterkezek kiállítás
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk
és várjuk azokat az ügyes kezű vértesszőlősi lakosokat, akik kiállítóként
szeretnének részt venni az immár XIX.
alkalommal megrendezésre kerülő
MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS-on.
Amennyiben jelentkezni szeretnének
erre a szép eseményre, akkor kérem,
hogy a Hírmodó kézhezvétel után jelezzék részvételi szándékukat a 06 30 640
8934-es telefonszámon vagy e-mailben a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen!

Véradás
2011. május 23-án a Magyar Vöröskereszt – az idén első alkalommal
– véradást szervezett a Művelődési
Házban.
A falu több pontján elhelyezett plakát segítségre hívó szövegére sokan felfigyeltek és ez alkalommal 30 vértesszőlősi
lakos kívánt segíteni. Sajnos közülük
hárman – különböző okok miatt – nem
adhattak vért. A többi 27 véradónknak
köszönjük azt a segítségnyújtást, mel�lyel bajban lévő embertársainknak segítettek.
Véradóink, akiknek
köszönettel tartozunk
Frecska Gáborné, Horváth Sándorné,
Barassó Zita, Tóth Katalin, Schmölcz
Krisztina, Borbélyné Paxy Erika, Zách
László, Tatár Szilvia, Árki Róbert, Török
Csaba, Erbeszkorn József, Kurucsai
László, Kecskés Gyöngyi, Fazekas János, Scsibrán Jánosné, Izing István,
Szendőfi Zsuzsanna, Kiss Péter, Kissné
Liszi Brigitta, Pintér Ildikó, Balaton Attila, Szelőczei Anikó, Popovics József,
Jurasek Dániel, Magyar Józsefné, Kuncze Ferenc, Sebestyén Katalin.

Színházi előadás
a budapesti Operettszínházban
2011. október 16-ra az esti 19.00 órai
előadásra színházlátogatást szervezek a budapesti Operettszínházba.
Az előadás címe: Miss Saigon. A darab műfaja: musical. A főbb szerepeket
Dolhai Attila, Feke Pál, Mészáros Árpád
Zsolt, Vágó Zsuzsi, Csengeri Ottilia, Kerényi Miklós Máté alakítja. A színházba
busszal mennénk, melynek költségét a
jelentkezők létszámától függően tudjuk
megállapítani. A jegyek (5900, 5500,
5000 forintos áron) megvásárolhatók
Hörömpöli Tiborné kulturális szervezőnél. Bővebb információ és jelentkezés a
06 30 640 8934-es telefonszámon.

Nyári szabadság
A Művelődési Ház 2011. július 4–augusztus 5-ig a nyári szabadságolások
miatt zárva tart. (A délelőttre meghirdetett vásárok természetesen ez idő alatt
is megtartásra kerülnek.) A ház 2011.
agusztus 8-tól ismét teljes nyitva tartással várja a kedves szőlősi lakosokat.
A nyár folyamán mindenkinek kellemes időtöltést és jó pihenést kívánnak
a ház dolgozói.
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Hírek a Vértes-Gerecse Közösségtől
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség vidékfejlesztési pályázatokról
fórumsorozatot tartott június második
hetében Szomoron, Bajon és Környén.
A fórumok három téma köré szerveződtek, amelyek a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése; turisztikai beruházások ösztönzése; valamint a LEADER
pályázati lehetőségek. Ezen pályázati
lehetőségek az 5000 fő alatti településen
élőknek szólnak. A mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése címmel pályázatok nyújthatóak be 2011.
június 15–július 15. között a
veszprémi MVH-hoz. Pályázók lehetnek már működő
mikrovállalkozások,
valamint leendő egyéni vállalkozók, akik építésre, eszköz-,
gépbeszerzésre, minőségbiztosítási és
környezetirányítási rendszerek bevezetésére nyerhetnek el támogatást.
A turisztikai beruházások támogatását
szolgáló pályázati ablak 2011. július 1-jén
nyílik meg és 2011. augusztus 1-jén zárul. Pályázók lehetnek természetes személyek, vállalkozások, önkormányzatok,
civil szervezetek, valamint egyházi jogi
személyek. Pályázható fejlesztések a
falusi és egyéb szálláshely kialakítása,
meglévők fejlesztése, ifjúsági és gyer-

mekszállások kialakítása, meglévők fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése, illetve újak bevezetése.
A LEADER pályázati ablak várhatóan
2011 őszén nyílik meg és 10 célterületet
fog tartalmazni. A 10 célterület a helyiek
fejlesztési igényeit szolgálja, a felmért fejlesztési elképzelések, tervek alapján. A
LEADER témakörök/célterületek az alábbiak: 1. Helyi termelők, kézművesek támogatása; 2. Turisztikai szolgáltatások,
fejlesztések támogatása; 3. Versenyképesség fejlesztés, technológiai korszerűsítés a Vértes-Gerecse
térségben; 4. „Vércse kincse” értékek megőrzése,
bemutathatósága; 5. „Vércse Kincsei” nyomában;
6. Szabadtéri közösségi
terek, rendezvény helyszínek fejlesztése; 7. Vércse tanulmányok
– fenntarthatóság, önellátás és térségi
összefogás; 8. Vércse táborok; 9. Vércse
események; 10. Vércse – humán erőforrás és kapacitásfejlesztés.
Időközben elkészült a Vértes-Gerecse
Közösség legújabb ismertető kiadványa,
amely a program eredményeit, a megvalósult pályázatokat mutatja be. A kiadványhoz hozzájuthat a Vértes-Gerecse tatai irodájában, bővebb információért látogasson
el a www.vercse.hu internetes oldalra.

Köszönet nyilvánítás
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szent Orbán napi esemény kapcsán, a Honi Faesztergályos Egyesület
bemutathatta a faesztergályozás szépségeit. Köszönjük az alpolgármester asszonynak a felkérést, hogy
lehetőséget kaptunk Vértesszőlősön is megmutatni a ma már feledésbe merülő faesztergályos szakma
hagyományát annak népszerűsítését. Nekem, személy szerint, külön öröm, hiszen idestova húsz éve van
telkem itt ebben a szép környezetben. Remélem, a minket meglátogatóknak is tetszett a bemutatónk!
Szögi János elnök
Honi Faesztergályos Egyesület
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Első Gyermek Világjátékok
A törökországi ANKARA adott otthont
2011. április 24. és május 1. között az I.
WORLD CHILDREN'S GAMES-nek, vagyis
az Első Gyermek Világjátékoknak.
A rendezvény méretét jelzi,hogy 92 ország,
3000 gyermeke, 12 sportágban – melyek
Olimpiai sportok – mérhették össze tudásukat.
Párbajtőrben 3 lány – Dinga Anna, Dinga
Kata, Molnár Petra – és egy fiú – Németh Benjamin képviselhette Magyarországot, mindan�nyian az OMS TATA-IRON TRADE versenyzői.
A gyerekeket két kiváló edző Plásztán Attila és
Partali Csaba készítette fel, az utóbbi kísérte
őket a versenyre, a szintén remek edző Kun
Péter társaságában.
Kitűnően szervezett világjátékon vehetett részt a „delegáció”. A nyitó- és záróünnepséget Ankara
központjában egy 20
ezer fős stadionban
tartották, mely minden alkalommal zsúfolásig telt nézőkkel.
A fiúk versenyében
Németh Benjamin az előkelő 17. helyen végzett,
egyetlen tussal kapott ki a későbbi bronzérmes
versenyzőktől. Az igazi meglepetést a lányok
hármasa okozta, hiszen mindhárom edző jó
eredményeket várt tőlük, de várakozáson felül
teljesítettek.
Az egyéni eredményeik: 1. Molnár Petra 2.
Dinga Anna 3. Dinga Kata. Április 29-én három magyar kislányt ünnepelt Ankara, hiszen
a több száz fős mezőnyt utasították maguk
mögé. Itt még nem ért véget a magyar lányok
menetelése,hiszen két nappal később,a 3 fős
csapatversenyt megnyerték és újra a dobogó

legfelső fokára állhattak. Tették mindezt egy
hihetetlen küzdelem után, hiszen a győztes
döntőt a román csapat megóvta, a bírók az
óvást elfogadták, így újra kellett játszani. A
lányok ezt hallva összeomlottak, majd edzőik
segítségével „talpra álltak” és másodszor is
csapást mértek a román csapatra. Hihetetlen
volt, amit ők hárman aznap véghezvittek, még
a felnőtt versenyeken is ritka az efféle óvás,
újrajátszás.
Május elsején – ANYÁK NAPJÁN – DINGA
ANNA-DINGA KATA-MOLNÁR PETRA ARANYÉRMET szerzett az I. WORLD CHILDREN'S
GAME párbajtőr versenyében. Óriási köszönet
illeti az eredmény megszerzésében az edzőiket,
akik nap, mint nap
foglalkoznak velük, segítik őket.
Az anyukák nevében pedig minden
anyukának szívből kívánok ilyen
ANYÁK NAPJÁT!
Az ünneplést, a
gyerekek érkezését a reptérre,
ahol az egész
váró tapsolt ismeretlenül is, a nemzeti lobogóval, érmekkel-díjakkal érkező maroknyi
csapatnak, az emlékeink közt tárolhatjuk,és
erőt adhat azokra a napokra, amikor minden
fáj, semmi nem sikerül és halálosan fáradt
mindenki…
Szeretném újra és újra leírni magam és
valamennyi szülő nevében a sikereket, hiszen
ezek a gyerekek a „MI GYEREKEINK”, köztünk
járnak-kelnek, fagyiznak a sarkon, bicikliznek
a falu utcáin.
A sorokat lejegyezte mind a négy gyerek
szülei nevében: Tóth Kata
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A Vértesszőlősi Általános Iskola – évek óta a megújulás útján

Projektzáró
A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM TIOP-1.1.1/07/1-2008-0536
„Az oktatás eszközrendszerének fejlesztése Vértesszőlős Község
Önkormányzatának iskolájában.
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2011. május 27-én pénteken tartotta ünnepélyes projektzáró ünnepségét, melyen az iskola igazgatója Paxy Éva beszélt
a pályázat megvalósulásáról, melyben kiemelte, hogy ez a fejlesztés jelentős
színvonalbeli javulást jelentett az iskolában. Az oktatás az új eszközökkel sokkal
szemléletesebb, a diákoknak az interaktív táblákkal és a laptopokkal könnyebbé
vált a tanulás.

A rendezvény végén Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester köszönetet mondott a
projektben részt vett pedagógusoknak, elmondta, hogy a tanulás életszerűbbé
vált, soha nem látott világok tárulnak fel a gyermekek előtt, új kihívásokat és lehetőségeket teremtve ismereteik fejlesztésére. Örömmel állapította meg, hogy
ezzel a pályázattal az iskola felszereltsége immár teljes mértékben lehetővé teszi
a XXI. századi oktatást.
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Jelentős fejlesztések a színvonalas
oktatásért és nevelésért
A Vértesszőlős Község Önkormányzata
által fenntartott általános iskola speciális helyzetben van, hiszen két város között helyezkedik el (Tatabánya és Tata).
Ezért a beiskolázási létszámok tekintetében évek óta jelentősen érvényesül
a körzeten belüli verseny a helyi és a
szomszédos városi iskolák között.
Vértesszőlősön szerencsére a demográfiai
helyzet jobb az országos átlagnál, a probléma legfőképpen az, hogy a helyi szülők
számos gyermeket a szomszédos városok
intézményeibe íratnak be. Összesen mintegy 30-40 gyermekről van szó, akik egy
részével kiegészülve az aktuális 140 körüli
tanulólétszám a jelenlegi normatív támogatási rendszer keretei között lényegesen
könnyebben fenntartható szintet érhetne el.
A kistelepülések fenntarthatóságának,
lakosságmegtartó erejének fontos tényezője a helyi alapfokú oktatás megtartása,
annak színvonalas üzemeltetése.
Éppen ezért az önkormányzat és az iskola vezetése az elmúlt 4 évben rendkívül
sok erőfeszítést tett az általános iskola
szakmai és tárgyi feltételeinek javítása
érdekében, azért, hogy meg tudjon felelni a helyi szülők elvárásainak:
• Az angol nyelv tanításának bevezetése felmenő rendszerben a szlovák nemzetiségi nyelv és a német mellett.
• Az iskolaotthonos oktatás bevezetése az első két évfolyamon a gyermekek
között fennálló különbségek kezelése és
a fokozatos átmenet biztosítása érdekében az óvoda és az iskolai oktatás között
– már a 3. tanévben.
• Két nyertes TÁMOP pályázat: TÁMOP
3.1.4. – módszertani-szakmai továbbkép-

zés: 40 tanúsítvány és 1300 óra képzés,
TÁMOP 3.1.5. – két pedagógus új szak
szerzésének támogatása.
• Nyertes TIOP pályázat informatikai
fejlesztésekhez (5 db interaktív tábla és
egyéb IT eszközök beszerzése) az interaktív, élményszerű és hatékony oktatáshoz.
• A régi, rendkívül elavult vizesblokk és
tanári épület lebontása, új, korszerű és
esztétikus épület létesítése, valamint az
udvar rendezése, burkolása és parkosítása – támogatott MFB hitelből.
• KEOP 4.9.0. pályázat benyújtása az
újabb iskola épület külső szigetelésére,
nyílászáró cseréjére és megújuló energia
alapú fűtésére.
A fenti fejlesztésekre az önkormányzat az elmúlt években és a közeljövőben
összesen 200 millió forint feletti összeget
fordít pályázatokból, támogatott hitelből
és saját forrásból.
Remélhetően ezekkel megvalósul a kitűzött cél, mely szerint az iskola igényes,
korszerű környezetben, alacsony fenntartási és üzemeltetési költséggel, hatékonyan integrált nevelést, családias légkört,
versenyképes tudást és kompetenciákat
lesz képes nyújtani gyermekeinknek.
Az önkormányzat maximális támogatásával, az iskola vezetés és a képviselő testület sikeres együttműködésével.
Az önkormányzat kiemelt célja a helyi
lakosság számára rendezett, vonzó, igényes és élhető környezet, magas szintű
közszolgáltatások és közösségi élet biztosítása, a fenntartható fejlődés elvárásainak
figyelembe vételével. E folyamat kiemelt
mérföldköve a helyi alapfokú oktatás személyi-tárgyi feltételeinek fejlesztése.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Tanévzáró – Ünnepélyes átadás
2011. június 22-én szerdán ünnepélyes keretek között került
átadásra az Általános Iskola új
szárnya, mely a régi elavult vizesblokkot és tanári épületet
hivatott kiváltani, az iskola egyben megtartotta a 2010/11-es
tanévzáró ünnepségét.
A meghívott vendégek között tisztelhettük az intézmény egykori
igazgatóit is.
– Dr. Nagy Sándor polgármester
ünnepi köszöntőjében kiemelte,
hogy a szerdai nap nem csak az
iskola, hanem egész Vértesszőlős
ünnepe, hiszen ezzel az önerős beruházással, a pályázati úton megvalósult
szakképzésekkel, informatikai fejlesztésekkel versenyképes, magas okta-
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át az iskolájukat, dicséretes, ha egy település fejleszti a az intézményét – hangsúlyozta Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár. – Mert
nem csak az iskola köszönheti létét a
településnek, a mondat fordítva is igaz.
– Aki iskolát épít, az hisz a jövőben!
Vértesszőlősnek nem könnyű a két város között, de igen is lehet itt is magas
színvonalú az oktatás – mondta Michl
József, Tata város polgármestere, az
Országgyűlés Oktatási Bizottságának
tagja, egyben kérte a vértesszőlősi
szülőket, hogy gyermekeiket a helyi iskolába írassák be.

tási színvonalat képviselő intézményt
tudhat magáénak a közösség.
– Amikor egymást tapossák az önkormányzatok, hogy hogyan és hova adják

Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős
helyettes államtitkár köszöntőt mond

Michl József, Tata város polgármestere,
az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja
köszöntőt mond

A köszöntőket követően az iskola diákjai színes, változatos műsorral kedveskedtek a szép számmal
megjelent vendégeknek. Paxy Éva
igazgató asszony, megköszönte az
önkormányzat, a képviselő-testület

támogatását, a kollégák egész éves
munkáját, a tanulók megkapták a bizonyítványukat, a legkiválóbb diákok
elismerésben részesültek, Gillich Viktória 8. osztályos tanuló átvehette az
iskola Mosoly-díját.
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Mindezek után került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, mely után a pedagógusok örömmel vették birtokukba a szép új, esztétikus tanári épületet.

Képgaléria a diákok színvonalas műsoraiból
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Könyvtári hírek
Író-olvasó találkozó
Könyvtárunk adott otthont Nógrádi
Gábor író-olvasó találkozójának május 25-én.
Az általános
Iskolából
47
alsós és felsős
gyermek
érkezett, többen is jöttek
volna, azonban
a hely szűke
ennyit tudott befogadni. Nógrádi Gábor
az olvasás szeretetéről beszélt. Elmesélte
hogyan lett költő, majd író. A költészetet,
írást nem lehet tanítani, erre nincs iskola.
Először verseket írt, majd gyermekeinek
írta első regényét. Dávid Anti című regényéből film is készült. Felsorolta ismertebb
műveit, mindegyikhez elmesélte a történetet ami a könyv megírását ihlette. Pete Pite
című könyve fiúknak szól, ehhez megírta

Köszönetnyilvánítás

a lányoknak szóló könyvet is Az anyu én
vagyok címmel. Legújabb könyve az Idenézek, odanézek című, amit közösen írt
fiával, Nógrádi Gergellyel. A találkozó jó
hangulatban telt, a végén a gyermekek
könyvet vásárolhattak, amit az író dedikált.

Gyarapodott a könyvállomány
A könyvtár könyvállománya gyarapodott,
a kistérségi keretből bővült gyermek- és
felnőtt irodalommal, különböző jellegű
szakirodalommal. További közel 300
darab könyvet kaptunk Pászti Katalintól,
akinek ezúton is köszönjük az adományt.
Az új könyvek felsorolása nehéz lenne,
a következő Hírmondóban részletesebben tájékoztatom az olvasókat.

Nyitva tartás
Nyitva tartásunk változatlan, hétfőtőlpéntekig minden nap 14.00 órától 17.00
óráig várom a látogatókat.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

III. Húsvéti Kupa
A versenyre a B ligában játszani jogosultakat és a környék amatőr játékosait várták.

A III. Húsvéti Kupa
asztalitenisz verseny
végeredménye:
Férfi egyes (igazolt versenyzők) – 32 induló
1. Csiri Kis Ferenc
2. Szikora Márton
3. Kovács Csaba
Barina Mihály
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Tase
Leányvár
Vértesszőlős
Mogyorósbánya

Férfi összevont páros – 26 páros
1.

Szikora Bence-Szikora Kristóf
– Leányvár
2. Kovács Csaba-Zachara Szilveszter
– Vértesszőlős
3. Csiri Kis Ferenc-Magai Rómeó
– Tase
Dósa Mihály-Szikora Márton
– Leányvár
Baráti hangulatú, sportszerű verseny, színvonalas, kiélezett mérkőzésekkel, helyenként meglepetésekkel. A résztvevők és a
KEM-ATSZ nevében is külön köszönet a
házigazdáknak a nagyszerű rendezésért.

Az év elején a Művelődési Házban
ingyenes tanfolyam indult, számítógépes ismeretek témakörben, melyet
Hörömpöli Tiborné Ildikó vezetett.
A „csapat” létszáma mindössze 2 fő
volt. Két tanulni vágyó ismeretekre éhes
nyugdíjas, Szerencsésnek mondhatom
magam, mert én lehettem az egyik. Korunknál fogva talán kicsit lassabban
ment a tanulás, volt amikor többször
kellett elismételni egy-egy témát, mégis Ildikó olyan türelemmel és szeretettel bánt velünk, hogy az példaértékű.
Ugyanakkor a tudását profi módon adta
át nekünk, mindenre kiterjedt a figyelme,
mindent át akart adni .
Megismerkedtünk a számítógépen lévő
programokkal, megtanultuk a „nyelvezetét”. Ildikó, ha kellett többször elmondta
ugyanazt, megvárta míg megértjük és
csak akkor folytattuk. Ezt úgy háláltuk
meg, hogy lelkesen szívtuk magunkba az

információt, jegyzeteltünk, otthon pedig
gyakoroltunk. Mivel ez a tudás eddig rejtve
volt előttem, most nagyon boldog vagyok,
úgy érzem kitágult a világ, ami eddig idegesített hogy nem tudom, most örömmel
tölt el, mert értek hozzá. Egyszerre minden
érthetővé vált, nemcsak a számítógépen,
hanem a telefonomon és a digitális fényképezőgépemen. Kiderültek számomra
az összefüggések, hála Ildikónak! Pl.: az
internetről tudok letölteni süteményrecepteket és kinyomtathatom vagy elmentem, esetleg ismeretanyagot tölthetek le a
mobilom memória kártyájára, és így tudok
bármikor bárhol oktatási anyagot hallgatni,
vagy a fényképezőgép kártyáját beteszem
a számítógépbe és a rajta lévő képeket
e-mailen elküldöm az Olaszországban élő
lányomnak. Ezeket most mind-mind megtanultam Ildikó segítségével. Nekem nagy
élmény volt vele együttműködni, és örökké
hálás leszek neki ezért.
Mandel Györgyné Marika

A VÉRTESSZŐLŐSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET NYÁRI ALKALMAI
Július 11-től 15-ig napközis tábort szervezünk
olyan családok számára,
amelyekben óvodás, kisiskolás gyerekek élnek.
A nagyobbacskáknak játékos hittanfoglalkozást, a kisebbeknek közös játékot kínálunk. Az alkalmak hétfőtől péntekig 9-től ebéd utánig tartanak. Helyszín a vértesszőlősi Művelődési Ház. Csak a megrendelt ételt és a foglalkozások szerény anyagköltségét kérjük befizetni. A programot a vértesszőlősi
református gyülekezet támogatja.
Jelentkezni a szolosgyulekezet@reformatus.hu villámposta címen lehet.
Istentiszteletek egész nyáron fél 11-kor a kultúrban!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kara Tibor, a KEM-ATSZ elnökségi tagja
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„Orbán pápa
szegényeknek nagy gyámolója”
Szent Orbán I. Kallixtus pápa utóda
volt. Pápasága idején (222-230 között) békében élt a Katolikus Egyház.
Bennünket is érint rendelkezése, amelyet arról adott ki, hogy a hívek adományaikat mire fordítsák: „Azokat az
adományokat, amelyeket a hívek az
Úrnak ajánlanak fel, e keresztény
közösség hasznára a templom
vagy a szegények javára kell fordítani. Mert ezek a hívek fogadalmi ajándékai, a bűnösök
engesztelő adományai
és a szegények öröksége.” Vértanúhalált halt
hitéért, Krisztusért. Testét a Szent Praxédes
templomban helyezték
örök nyugovóra. A szegények gyámolítójának,
valamint a szőlőskertek
védelmezőjének tekintik. Egyházi emléknapja
május 25-én van.
Évtizedes hagyomány
Vértesszőlősön,
hogy
Orbán pápa ünnepnapját követő vasárnap elzarándokolunk szőlőhegyi
emlékművéhez és ott
a jó termésért imádkozunk. Így volt ez idén
is. Május 29-én, vasárnap egy gyönyörű
napsütéses, meleg
délutánon harangzúgás
közepette indultunk el a
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templomtól József atya vezetésével. A
nehéz emelkedő után egy rövid fohász
erejéig megpihentünk a „Szöllőskertek
Királynője” képnél. Továbbhaladva a
Lorettói litániát énekeltük, melynek
hosszú, könyörgő versszakai egészen
célállomásunkig tartottak. Itt sokan
vártak már bennünket Galgán Pista bácsival az élen, akinek kőből
faragott alkotása, Szent Orbán
pápa majd’ három méter magas
szobra azonnal magára vonta
figyelmünket. A jó termésért való könyörgések
után József atya megáldotta a vértanú pápa
szobrát és a mintegy
hetven zarándokot, akik
eljöttek imádkozni Istenhez Szent Orbán szobránál. Ezután Pista bácsi
vendégül látott mindenkit egy kis süteményre,
pogácsára, üdítőre és
természetesen borral is
kínálta a résztvevőket.
Hálásak vagyunk Pista bácsi munkájáért, hiszen olyan maradandót
alkotott, amely bennünket imádságra serkent,
az utókornak pedig
megőrzi Szent Orbán
pápa alakját és kultuszát. Pista bácsi
életére és munkásságára Isten
áldását kérjük!
Zachara Norbert

A polgármesteri hivatal elérhetőségei
Jegyző:
Dr. Lázár Gabriella – polg.hivatal@vertesszolos.hu
Ügyintézők
• Fax: 06 34 379 091/111
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• 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

MacsEb Szépségfarm
...Ön megérdemli a kényelmet,
kedvence megérdemli a kényeztetést!
•
•
•
•
•
•

Nincs ideje kutyakozmetikushoz menni?
Nagytestű kutyusát nem szereti cincálni?
A kutyakozmetika távol esik lakhelyétől?
Félti autója tisztaságát?
Kedvence fél az utazástól?
Kora, egészsége miatt nehezen mozdul ki
otthonról?

A MacsEb mobil szépségfarm házhoz
viszi kedvence szépségszolgáltatásait...
vagy igény szerint sofőr fuvarozza
szépülni vágyó kutyáját, cicáját.
...mert megérdemli!
Ön a kényelmet, kedvence a kényeztetést!

06 20 355 4813
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000

Vértesszőlős, Hegyalja u. 21.
Szeretettel várok minden kedves gazdit,
fajtiszta és keverék kutyusokkal is!

Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén ingyenesen!

Árak:

Yorki: 2600-2800 Ft
Bichon: 3300-3500 Ft
Westi: 3500 Ft
Spániel: 3800 Ft
Puli: 3500 Ft

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél

Vass Ági, Tel.: 20/524-06-87

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:
17.00–18.00 óra
Más napokon:
időpont egyeztetéssel
Éjszakai ügyelet:
20.00–6.00 óráig
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Vértesszőlős

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

Z-SZER Kft.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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Vannak, akik egyformának látják
a kisvállalkozásokat, pedig
valójában igen sokszínűek
BlackBerry

®

www.t-mobile.hu

Torch™ 9800

ÉnCégem 3XL díjcsomaggal

0 Ft

A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói
megállapodással, új vagy lejárt
hűségidejű előfizetők részére

BlackBerry® Curve™ 9300
ÉnCégem L díjcsomagtól

0 Ft

A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói
megállapodással, új vagy lejárt
hűségidejű előfizetők részére

Ezért is kínáljuk nekik új, ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat!
A kisvállalkozások sokféle igényeihez fejlesztettük ki személyre szabható ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat. Az ÉnCégem Start Net2Go
díjcsomag 1800 Ft-os nettó havi díja (bruttó 2250 Ft) rugalmasan felhasználható belföldi T-Mobile és vezetékes telefonálásra,
valamint belföldi internetezésre egyaránt. Ráadásul ÉnCégem M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagokhoz* különböző BlackBerry készülékeket
is választhat 0 Ft-ért, amelyekhez BlackBerry Instant E-mail szolgáltatást is igényelhet, szintén 0 Ft-ért.
Ajánlataink 2011. május 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, új vagy lejárt hűségidejű üzleti előfizetők részére
kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel. Ajánlatainkért hívja a 1430-as számot, vagy látogasson el a T-Pontokba!

Üzleti ajánlatok minden vállalkozásnak.

A BlackBerry készülék bizonyos alkalmazásaihoz mobilinternet-, illetve BlackBerry-szolgáltatás igénybevétele, valamint szoftver licenc vásárlása szükséges, azok letöltése és
használata adatforgalmat generál. A részletes és teljes körű feltételek a T-Pontokban, Partner üzletekben, a 1430, 06-1/265-9210 ügyfélszolgálati számokon és a www.t-mobile.hu
honlapon érhetők el. * Az ÉnCégem díjcsomagok esetében a hivatkozott M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL, 2XL, 3XL internet-szolgáltatás opcióval
eladott ÉnCégem díjcsomagok értendők.
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Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

5/3/11 1:16:27 PM

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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