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Pünkösdi és majdnem pünkösdi királyok
Hogy vajon azért uralkodhatott közel fél évszázadig Ferenc József a Monarchiában, mert átszervezték a koronázási szertartását, azt természetesen már sosem
fogjuk megtudni, ám az biztos, hogy egyáltalán nem „pünkösdi királyság” volt a
regnálása.
A pünkösdi királyi címet az ügyességi versenyek nyertese érdemelte ki. A pünkösdi
király a következő „koronázásig” minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden kocsmában ingyen ihatott, mert amit elfogyasztott, azt a község
fizette ki később. (A hagyományőrzés jegyében talán ezt a szokást vissza kéne hozni
a készülő új önkormányzati törvényben, nemde?). Sokhelyütt egyébként ilyenkor avatták a legényeket is. Például leöntötték őket borral, és csak ezen „szertartás” után
járhattak a kocsmába, vagy udvarolhattak.
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap. Neve a görög pentekosztész, „ötvenedik” szóból származik. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást,
később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást – ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket
kőtáblákon – ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon.
A hagyományok szerint Magyarországon a lányok, asszonyok pünkösdi rózsát
szórtak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek, a legények pedig pünkösdi
rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
A népi hiedelmek szerint aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket. A
teheneket pünkösdkor nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen.
A pünkösd pedig az egyház születésnapja is, ugyanis ekkor alakultak meg az első
közösségek.
És akkor visszatérve Ferenc Józsefhez: Magyarország apostoli királyává 1867. június 8-án koronázták meg, noha eredetileg június 9-én került volna sor a ceremóniára.
Ám abban az évben éppen erre a napra esett pünkösdvasárnap, így elkerülendő,
hogy az uralkodás „pünkösdi királyság” legyen, átszervezték az ünnepséget egy nappal korábbra, szombatra.
Pataki Gábor

A temető körüli közterület rendezése
Településünk belterületének legnagyobb összefüggő zöldterületét a temető és annak környezete alkotja. Az
Ady Endre utcai, a temetővel határos
közterület ennek legnagyobb részét
alkotja, területe mintegy 3000–3500
négyzetméter. A területen bokrok takarásában évek óta tömegesen illegális hulladékok elhelyezése történt.
Kívánatos, hogy ennek a zöldfelületnek
az ápolása a nagy teljesítményű traktorunkkal történhessen, melyhez elsősorban tereprendezés szükséges.
A temető környékének rendezése, parkosítása az elmúlt hetekben elkezdődött először is a mintegy 60-70 éves, elöregedett,
nagyrészt beteg és balesetveszélyes japán
akác fák kivágásával, szakértői vélemény
alapján. A faanyag értékes része padlóba
lett fűrészelve, melyből majd közéri padok,
asztalok készíthetők. A hulladékok aprítás
után tüzelőként, talajtakaróként és a Vértesi
Erőműnek kerültek értékesítésre.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik a fenti munkákban közreműködtek. Külön köszönettel tartozunk a vértesszőlősi MCI
Kft.-nek, illetve Varga László ügyvezető igazgatónak azért, hogy az alpinista
fakivágáshoz két teljes napra kosaras
emelőgépet bocsátott járművezetővel
és üzemanyaggal díjmentesen az önkormányzat részére.
A következő hetekben a durva tereprendezés kerül elvégzésre, illetve a fatuskók eltávolítása, melyek tüzelőként
lesznek felhasználva. A kerítés is áthelyezésre kerül, hogy minél nagyobb, egységesen kezelhető fűfelület jöjjön létre.
Az ősz során füvesítés és őshonos fák,
bokrok kiültetése fog majd megtörténni,
illetve padok és asztalok telepítése. E
munkákhoz szeretnénk majd pályázati forrást is igénybe venni, illetve a civil
szervezetek és a Tisztelt Lakosság segítségét kérni.
Dr. Nagy Sándor

Közvilágítás korszerűsítés
Önkormányzatunk működési kiadásainak jelentős részét teszik ki az energia
költségek. Összes villamos energia
és gáz igényünk éves szinten mintegy
20 millió forint – takarékos felhasználás mellett is. Az önkormányzat évek
óta számos intézkedést tett az energiaigény csökkentésére, a takarékos
felhasználásra és olcsóbb beszerzési
források keresésére.
Villamos energia igényünk jó felét (mintegy 6 millió forint évente) a közvilágítás
(mintegy 270 darab lámpa) üzemeltetése jelenti. 2011. január 1. óta önkor2

mányzatunk az Elmib Zrt.-től vásárolja
az energiát, az előző (EON) árnál jóval
alacsonyabb költségen. Az idei évben
tervezzük a karbantartási munkák versenyeztetését piaci alapon.
A jövőben a teljes világítás korszerűsítés
is napirendre kell hogy kerüljön, pályázati
forrásból vagy ún. ESCO-típusú finanszírozással. Az előző világítás korszerűsítésre
jó 10 éve került sor, amikor az aktív elemek
(lámpatestek) jó része 36 W kompakt fénycsöves kivitelre lett cserélve.
Ma már e korszerűnek mondható fényforrások új versenytársai is terjednek, a
LED izzók.

Ezek legfőbb előnyei:
• kisebb fogyasztás (a kompakt
fénycsőhöz képest akár 50 százalék),
• rendkívül hosszú élettartam (akár
50 000 óra: 10-15 év) és alacsony
karbantartási igény,
• irányított fény, kisebb légköri fény
szennyezés.
Demonstrációs célból néhány hete
egy LED lámpa került felszerelésre a

Tanács u. 51. hsz. előtt, a templom mögött. Meggyőző fényerejével mutatja
a jövő útját. Remélhetően néhány év
múlva összes közvilágítási oszlopunkon
hasonló típusú LED diódák százai fognak világítani, mellyel évente több millió
értékű energiát fogunk megtakarítani és
aktívan hozzájárulunk a környezet védelméhez!
Dr. Nagy Sándor

A közterületek kaszálásáról
Vértesszőlős belterületén mintegy százezer négyzetméter fűfelület kaszálását
kell rendszeresen megoldani az önkormányzatnak az időjárás függvényében
akár 2 hetente-havonta is. E jelentős
terület ápolása komoly feladatot jelent
minden évben különösen az első alkalommal és csapadékos hónapokban.
A kaszálási munkákra mindössze 1-2 fő
áll rendelkezésre saját állományunkból, a
munka jelentős részét a közhasznú munka programok keretei között végezzük el,
melyre szintén csak általában 1-3 fő adott.
Évek óta törekedünk arra, hogy minél több
gyepfelület kerüljön egyengetésre (már
több utcában és parkban megtörtént),
hogy nagy teljesítménnyel és gazdaságosan az önjáró traktorral kerülhessen
kaszálásra a jóval kisebb teljesítményű és
költségesebb kézi fűnyírás helyett.
Az önkormányzat e nagymértékű leterheltség mellett nem tudja vállalni azt, hogy
az ingatlanok előtt a közútig terjedő közterületeket is rendszeresen kaszálja. Ez
magasabb szintű jogszabályok és a közterület használati rendeletünk – a 11/2009.
(IX. 11.) Kt. rendelet szerint az ingatlan tulajdonosok feladata és kötelessége.
A rendelet 9. § (3) bekezdése szerint
„Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában

egy méter széles területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról (ideértve a hó és
jégmentesítést is), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, valamint
a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés,
növényzet karbantartása) gondoskodni.
A fentiek megsértése 30 000 forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Sajnos az idei évben számos ingatlan tulajdonos május közepéig nem tett
eleget egyszer sem a fentiek alapján a
kaszálási kötelezettségének. Az elmúlt
években többször napirendre került már a
kommunális adó bevezetése (500 Ft/hó/
ingatlan mértékben), mely bevételéből 2-3
főt (tartós munkanélkülieket) lehetne foglalkoztatni egész éven át közterület ápolási munkákra. Kellő támogatás hiányában
e kérdésben nem született döntés.
Kérjük, hogy minden ingatlan tulajdonos az ingatlana előtti közterület kaszálását rendszeresen végezze el, és nem
az esetleges szankcionálás miatt, hanem azért, hogy ápolt és igényes lakókörnyezetben élhessünk. Fáradozásaikat
a lakóközösség nevében is köszönjük!
Dr. Nagy Sándor
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A képviselő-testület 2011. március 10-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről
A Művelődési Ház kulturális munkatársa ismertette a 2010. évi tevékenységét, melyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
2. A civil szervezetek 2011. évi támogatására szolgáló pályázati kiírás véglegesítése
A civil szervezetek támogatására az önkormányzat képviselő-testülete pályázatot ír ki. Ezt
követően támogatásra csak az a civil szervezet lehet jogosult, aki a pályázatát benyújtja.
3. Beszámoló az előző évi hatósági munkáról
A jegyző ismertette a hatósági munkáról és a kiemelt célokról készült beszámolót.
4. A Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolója az előző évi tevékenységéről
A képviselő-testület elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolóját azzal a
kiegészítéssel, hogy a „Tiszta Udvar, Virágos Ház” pályázat bíráló bizottságát kibővíti 1 új
taggal.
5. Tájékoztató a 2011. évi beruházások, pályázatok előkészületeiről
A képviselő-testület 2011. évben eddig benyújtott és ezt követően benyújtandó pályázatai: CIVILCOM (számítógépekre), KEOP pályázat (közvilágítás felújítására), KEOP 2 db
pályázat (Általános Iskola új épülete – Egészségház - Gyógyszertár, valamint Művelődési
Ház- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése), ÖKO-Társ Alapítvány (Temető körüli
parkosítás), LEADER (Kisfilm készítése Vértesszőlősről), EMVA (Vasútállomás környékének
felújítása), Kerékpárút pályázat (Skála térség), Belterületi csapadékvíz elvezetés, Tanács
utca felújítása
6. 2011. évi fejlesztési tartalék felosztása
7. A 2011. évi víz- és csatornadíj elfogadása
A 2011. évi lakossági fogyasztási díj: 328 Ft/m3, a lakossági csatornadíj pedig 247 Ft/m3-re
módosult.
8. Egyebek
8.1. A temetőhasználati díjak felülvizsgálata. A temetőhasználati díjak az alábbiak szerint
változtak: A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 3000 Ft/nap. Temetőhasználati
díj 12 000 Ft/temetés, ezen kívül a temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatások díjai
10 százalékkal emelkedtek.
8.2. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. Az óvodai étkezési térítési díjak 2011. május
1-jétől az alábbiak szerint változik: Bölcsődei ellátás: 378 Ft, óvodai napközi: 310 Ft, iskolai
napközi: 389 Ft, iskolai menza: 251 Ft, vásárolt gyermekétkezés: 545 Ft, alkalmazotti
étkezés: 647 Ft, vendég étkezés (külső értékesítés) 647 Ft.
8.3. A Településrendezési Terv, Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Építési
Szabályzat módosítása. A képviselő-testület a Településrendezési Tervet, a Településszerkezeti Tervet, a Szabályozási Tervet és az Építési Szabályzatot módosította: Az oldalkert
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távolságát 4,5 méterről 4,0 méterre csökkenti. A 085 hrsz-ú terület beépíthetőségét 0
százalékról maximum 3 százalékra módosítja. Megkezdi az Északi lakóterület és a baji
közigazgatási határ közötti háromszögben a mezőgazdasági terület átminősítését Má1-ről
Má2-mezőgazdasági területté.
8.4. Döntés a Skála térségi kerékpárút projekt pályázatra történő beadásáról. A képviselő-testület 2011. július 28-ig be kívánja adni a pályázatát a Faluközpont - Skála térség
közötti kerékpárút megépítésére.
8.5. Bizottsági külső tagok megválasztása. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős
tagjaira több javaslat érkezett, a döntés a következő ülésre várható.
8.6. Tavaszi kerti hulladékok begyűjtéséről döntés. A tavaszi kerti hulladékok begyűjtésére
több ajánlat érkezett. A lakosság által kihelyezhető gallyak, venyigék begyűjtésére 2011.
április 11-én kerül sor.
8.7. Bolhapiac rendezése a Művelődési Házban. A képviselő-testület döntése alapján
minden hónap második szombatján a Művelődési Házban bolhapiacot szervezünk.
8.8. Tatabánya Rendőrkapitányság támogatása járőr kocsi beszerzése. A napirendet a
későbbiekben tárgyalja a testület.
8.9. Nyilatkozat elfogadása a Baromállás dűlő helyzetéről. A képviselő-testület az új letelepedők számára nyilatkozatot adott ki a Baromállás dűlő szociális helyzetére vonatkozóan.
8.10. A közintézmények energetikai korszerűsítésének KEOP 4.9.0. számú pályázat
benyújtásáról döntés. A képviselő-testület az Általános Iskola új épület – Egészségház Gyógyszertár energetikai korszerűsítésére a pályázatot benyújtja.
8.11. A közvilágítási hálózat kiegészítése. 1 db LED fényforrás felszerelése a településen.
8.12. A SAMU TV működése. A SAMU TV működtetésére, archiválásra a képviselőtestület 280 ezer forintos keretösszeget állapított meg új számítógépes konfiguráció
beszerzésére.
8.13. Időszakos gyermekfelügyelet. A képviselő-testület döntése alapján a Samufalvi
Óvoda és Bölcsődében 1200 Ft/óra áron biztosítja az Időszakos Gyermekfelügyeletet.
8.14. Bírósági ülnök jelölése. A képviselő-testület Lunzer Ferencné Vértesszőlős, Széchenyi
u. 5. sz. alatti lakost javasolta a bírósági elnöki posztra.
9. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.

A képviselő-testület 2011. március 24-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Polgármesteri Hivatalában Jegyző állásra kiírt pályázat
Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntése alapján a jegyzői
munkakör betöltésére pályázatot ír ki.
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A képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Döntés a KEOP 4.9.0. pályázat beadásáról
A képviselő-testület döntése alapján az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázatot benyújtja az Egészségház, Gyógyszertár,
és az Általános Iskola új épület energetikai felújítására
2. Döntés a Sportcsarnok felújítási pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület a Sportcsarnok és a kiszolgáló épület külső hőszigetelésére
és nyílászáró cseréjére, valamint a teljes fűtéskorszerűsítésre pályázatot nyújt be.
Tervezett, becsült költségvetés 24 280 751 forint, melyből az igényelt támogatás
19 424 600 forint.
3. Az iskolaotthonos oktatás további működtetésének kérdése
Az Általános Iskolában az iskolaotthonos oktatás további 1 évfolyamon történő működtetésének kérdésére az iskolavezetés pénzügyi tervet készít a következő, április 14-i ülésre
4. Egyebek
4.1. Sportkoncepció elfogadása. A képviselő-testület elfogadta, véleményezte és módosított
az Absolvo Consulting Kft. által készített Sportkoncepciót.
4.2. Belépés a Tata és Környéke Turisztikai Egyesületbe. A képviselő-testület kezdeményezi
belépési szándékát a Tata és Környéke Turisztikai Egyesületbe.
4.3. Polgármesteri Költségátalány meghatározása. A képviselő-testület 2011. január
1-jétől a polgármester költségátalányát 27 százalékban állapítja meg.
4.4. Baromállás dűlői nyilatkozat. A képviselő-testület döntött a Baromállás dűlőbe bejelentkezőknek nyilatkozat átadásáról.
4.5. Által-ér menti kerékpárút tulajdonszerzése. A képviselő-testület az Által-ér menti
kerékpárút kapcsán felmerült tulajdonszerzési költségek fedezetéül szolgáló keretet 1,2
millió forintról megemeli 1,5 millió forintra.
4.6. A jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése. A képviselő-testület a jegyző
közszolgálati jogviszonyát 2011. május 1-jével megszünteti.

A képviselő-testület 2011. április 28-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Döntés jegyző kinevezéséről
A képviselő-testület 2011. május 2-től Dr. Lázár Gabriellát nevezi ki Vértesszőlős Község
Jegyzőjévé.
2. A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásárokról
szóló rendelet felülvizsgálata
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A képviselő-testület módosította a szociális rendeletét. Ezt követően csak az a rászoruló
fog támogatásban részesülni, aki az ingatlana környékét rendben tartja.
3. Vértesszőlős Díszpolgára cím, valamint a Vértesszőlősért Emlékplakett alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
A rendelet módosításra került, miszerint a lakosság és a civil szervezetek javaslattételre
történő megkeresését a helyben szokásos módon a Kulturális és Oktatási Bizottság közzé
teszi.
4. Egyebek
4.1. Döntés útfelújítási munkákról. A testület megbízta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a belterületi közutak felújításában a munkák pályáztatásában
közreműködjön.
4.2. A Wip-Mar lakóparkkal kapcsolatos szerződés felülvizsgálata. A testület megbízta a
Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot,
hogy a 2008. október 10-én kelt szerződés módosítását készítse elő.
4.3. Digitális térkép megrendelése a Baromállás dűlőről. A 2011. évi dűlői keretösszeg
terhére bruttó 260 000 forint összeg erejéig megrendeli a testület Baromállás dűlőről az
ortofotó alapú digitális térképet
4.4. „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntés. A Hulladékgazdálkodási Társulás a
KEOP-1.1.1./09-11 felhívásra a pályázat benyújtásához kérte a nyilatkozatokat és határozatot a pályázat benyújtásának támogatásáról.
4.5. 1. sz. főút területének belterületbe csatolása a Skála térség és a belterület között.
A 011/121, a 089/1., a 089/2., a 092/3. helyrajz számú ingatlanok belterületbe vonását
a képviselő-testület a Körzeti Földhivatalnál kezdeményezi.
4.6. Rendezési terv rész-módosítás, koncepció jóváhagyása. A képviselő-testület
kezdeményezi a település Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítását.
4.7. Széchenyi utca végén új ivóvízvezeték és szennyvízvezeték építése. Széchenyi utca
zsákutcai végén új ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése szükséges az új építkezők
ellátása érdekében.
4.8. Valusek utcai járda felújítására pályázat kiírása. A Valusek utcai járda felújítására
az idei évben sor fog kerülni. A vállalkozó kiválasztása miatt szükséges pályázat
kiírása.
4.9. Jegyző helyettesítése. A jegyzői pályáztatás során a kiválasztott jegyző, Dr. Lázár
Gabriella az előző munkahelyén történő jegyzői feladatainak ellátása miatt a vértesszőlősi
jegyzői munkakörét csak 2011. június 1-jétől tudja ellátni. Ez ideig a jegyzői feladatokat
Baudentisztl Péter jegyző látja el helyettesként.
4.10. Környezetvédelmi „önkéntes tevékenység”. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
ezt követően a kimenő elektronikus leveleket ellátja a „Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt,
gondoljon a környezetvédelemre!” felirattal.
7

A képviselő-testület 2011. május 12-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A háziorvos beszámolója a szolgálat előző évi munkájáról
Dr. Kaizer László háziorvos beszámolt a tevékenységéről.
2. Tájékoztató az előző évi szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről
A szociális és gyámügyes kolléganők beszámoltak az előző évi tevékenységükről.
3. Beszámoló az ESZI előző évi tevékenységéről
Motil Csaba az Idősek Klubja vezetője tájékoztatót tartott.
4. Beszámoló a védőnő előző évi tevékenységéről
Gillichné Federics Éva elmondta, hogy sok a kisgyermek a körzetében és néhány családhoz,
főleg az Északi lakóterületen a Baromállás dűlői leterheltség miatt – ritkábban tud eljutni.
5. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az előző évi tevékenységről
Dr. Pluhár Szilvia tájékoztatta a testületet a 2011. évi tevékenységéről.
A testület a beszámolókat elfogadta.
6. Egyebek
6.1. Őszirózsa Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének elbírálása. A képviselő-testület a
Nyugdíjas Klub pályázati támogatási kérelmét elbírálta. A Művelődési Ház költségvetése
terhére 250 000 forint támogatást biztosít.
6.2. Pátria Faluközösségi Egyesület támogatási kérelmének elbírálása. A képviselő-testület
a Pátria Faluközösségi Egyesületnek 200 000 forint támogatást szándékozik nyújtani abban
az esetben, ha a támogatást olyan közösségi célra igényli, mely a falu minden lakossága
számára nyitott.
6.3. A Szőlőhegyi Közösségi Egyesület támogatási kérelmének elbírálása. A képviselőtestület a Szőlőhegyi Közösségi Egyesületnek 100 000 forint támogatást szándékozik
nyújtani abban az esetben, ha a támogatást olyan közösségi program megszervezésére
igényli, ami minden lakost érint.
6.4. Jegyző kinevezése, eskütétele. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2011. június 1-jétől kinevezi Dr. Lázár Gabriellát Vértesszőlős község jegyzőjévé.
A kinevezett jegyző a testület előtt esküt tett.

Anyák Napja a könyvtárban
Izgalommal vártam a könyvtári tag
gyermekekkel közösen szervezett
Anyák Napi ünnepséget május 3-án.
Közösen szervezett, mert előzetesen
mindenki kiválasztotta a neki kedves
verset, képeslapot. Megbeszéltük, hogy
aki nem biztos a dolgában és nem tudja
kívülről a verset használhatja a segédeszközt, ez ne okozzon problémát. Jenei
Feri önként jelentkezett hogy segít az
előkészületekben.
Eljött a nap, szörnyű vihar, eső, féltem
hogy dugába dől a rendezvény. Nem
csalódtam, jöttek a gyerekek, anyukák,
nagymamák és két apuka is. Többen,
mint amire számítottam. El kell mondanom hogy kik, mert szeretném ha a következő rendezvényen azok a gyermekek is részt vennének, akik most valami
oknál fogva nem tudtak eljönni. Tehát
köszönöm a Jenei testvéreknek Ferinek,

Biankának, Ginának, a Magyar testvéreknek Verának és Vivinek, a Konecsin
testvéreknek Lilinek és Beának, Dombai
Petinek, Scsibrán Petinek, Rorbacher
Reginának, Csizmadia Lilinek és a legkisebbnek, Kutenics Gábornak hogy
e szép napon együtt ünnepelhettünk.
Megható volt a hétköznap ünneplőbe
öltözött gyermekeket látni, ez emelte az
ünnep fényét. Jó volt hallani az anyukáknak szóló verseket, amit minden
gyermek önállóan adott elő.
Sajnos a hely szűke kicsit kényelmetlenné tette a mozgást, de „sok jó ember
kis helyen is elfér”, azonban a könyvtár
hangulatát, légkörét máshol nem lehet
átélni. A dekorációnak is nagy sikere volt,
elkelt a szivecskés dísz és a saját kertemből hozott illatos orgona, a gyermekek
között szétosztottam és hazavihették.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

Értesítjük a termőföld tulajdonosokat, vagy használókat,
hogy a Tatabányai Körzeti Földhivatal Vértesszőlősön,

termőföld hasznosítási kötelezettség ellenőrzése céljából
2011. június 6–2011. szeptember 30. napjáig határszemlét tart.
A ki a határszemlén részt kíván venni, az ellenőrzés ideje alatt értesítse
a Tatabányai Körzeti Földhivatal mezőgazdászát.
Kérjük a tisztelt termőföld tulajdonosokat, hogy a termőföldek műveléséről,
gyommentesítéséről folyamatosan gondoskodjanak.
Polgármesteri Hivatal
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Iskolai hírek

„Ami az egyik embernek szemét, a másiknak kincs.”

BOLHAPIAC a Művelődési Házban!
Folytatódik a csere-bere…

Bolygók és
csillagok
Május 13-án, pénteken csillagászati
előadásra került sor
iskolánkban.
Már napokkal az
esemény előtt aggódva kémleltük az eget,
hiszen rossz idő esetén nem nyílt volna
lehetőség az égbolt távcsöves megfigyelésére. Szerencsére az „égiek” kegyesnek bizonyultak. Nem számítottunk rá,
hogy ekkora érdeklődés övezi majd az
égbolt vándorait, hiszen a késői időpont
ellenére sokan gyűltek össze az új épület
előtt, s így a kisterem sem bizonyult elég
tágasnak, ezért alkalmazkodtunk a régi
mondáshoz, miszerint „sok jó ember kis
helyen is elfér.”
A gazdag képanyaggal illusztrált előadáson
megismerkedhettünk a
Naprendszer bolygóival,
a bolygórendszerünkön
kívüli csillagokkal, s olyan alapvető asztronómiai fogalmakkal, mint a fényév, a
csillagkép, a galaxis, a gravitáció.
Az előadás után távcsövön keresztül,
„élőben” figyelhettük meg bolygónk kísérőjét, a Holdat, valamint a Szaturnuszt
és gyűrűjét.
Reméljük sikerült
felkelteni diákjaink
érdeklődését e tudományág iránt, mely
a jövőben még bizonyára sok izgalmas
felfedezést tartogat
számunkra.
Szűcs Imre
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Lehet díjmentesen árulni, cserélni, vásárolni, vagy csak élvezni a bolhapiac
egyedi hangulatát!

Kortársak Versmondó Találkozó
Iskolánk idén ötödszörre rendezte meg
Kortársak Versmondó Találkozóját.
A verseny célja, hogy a gyerekek megtapasztalják, az irodalom él, köztünk van, s
az írókkal, költőkkel nem csak a tankönyvek lapjain, hanem az életben, az utcán
is találkozhatnak.
Idei vendégünk Zsíros-Simon Mária
költőnő volt, akit településünk lakói már
jól ismerhetnek, hiszen kétszer tartott
felolvasóestet a kultúrházban. A költőnő
közvetlensége, életkedve, vidámsága elvarázsolta a gyerekeket, akik viszonzásképp saját verseivel köszöntötték.
A megyei szintű versenyen tanulóink
szép eredményeket értek el: Borbély Lilla
2. hely, Bazsó András különdíj, Gillich Viktória 2. hely, Szádeczky Boglárka 3. hely.
Dombai-Kulcsár Nóra

Mindezt megtehetik minden hónap második
szombatján délelőtt 9.00–12.00 óra között
a Művelődési Házban.
Várunk mindenkit, akinek van otthon megunt, de más számára még használható
holmija, ami lehet bármilyen használati tárgy, ruházat, könyv, játék, konyha- vagy
lakás felszerelési tárgy, szerszám, újság, képeslap, tálak, bögrék, kancsók, kisbútorok és bármi más, ami a padláson, kamrában útban van.

Jelentkezni lehet a
06 30 578 5116-os telefonszámon,
Hörömpöliné Ildikó
kulturális szervezőnél.
E-mail:
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
Időpontok:
június 11.
július 9.
augusztus 13.
szeptember 10.
október 8.
november 12.
december 10.
Szeretettel várjuk az árusokat
és az érdeklődőket!

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat,
hogy 2011. VI. 4-től VI. 5-ig
Herceghalom–Bicske
és vissza viszonylatban
pályaépítési munkák miatt
a vonatok módosított
menetrend alapján közlekednek.
A módosított menetrendek
megtekinthetők és letölthetők a
www.vertesszolos.hu
honlapról.
Az utazásaik során Önöket ért
kényelmetlenségek miatt
elnézésüket és türelmüket kérjük!
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Óvodai hírek
Az idei tavasz is gazdag programot
kínál intézményünk minden gyermekének és családjának egyaránt.
Május hónapban minden csoportban megünnepeltük az anyák napját,
dallal, verssel és virággal köszönték
meg gyermekeink az egész évi törődést, szeretetet.

Az Oktatásért Közalapítvány Nemzeti Tehetséggondozó Program pályázati
támogatásával 15 óvodás gyermekünk
vehetett részt tehetséggondozó programunkban. Az ott készült alkotásokból nyílik kiállítása Tájházban május
30-án délután 16 órai kezdettel. A rendezvényt Gyurkó Erzsébet, a Pötörke

Néptáncegyüttes vezetőjének táncháza zárja. Óvodásaink nagy sikerrel szerepeltek a X. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermekegyüttesek
Találkozóján. Volt kisvonatos kirándulás, Orbán napi szereplés, gyermeknap Gyuri bohóc részvételével, a Szülői Munkaközösség támogatásával.
Hagyományos családi sportnapunkat
a Sportcsarnokban tartottuk május 28án. Gyermeknapi színházi előadáson
vettünk részt óvodás- és bölcsődés
gyermekeinkkel május 30-án a helyi
Művelődési Házban. Június első heté-

ben óvodás csoportjaink évbúcsúztató
ünnepséget tartanak. Az egész intézmény kirándul Budapestre a Fővárosi
Állat és Növénykertbe június 8-án szintén a Szülői Munkaközösség szervezésében.
Június 15-én 16.30 órai kezdettel az
újonnan bölcsődét kezdő gyermekek
szüleinek szülői megbeszélést tartunk
a bölcsődei csoportban.
Köszönjük minden támogatónknak
az egész évben nyújtott segítségét,
kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk.
az intézmény dolgozói

A X. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozóján készült képek

Az idei évben szép sikereket értek el gyermekeink. Több rajzpályázaton
is indultunk, melyek közül az Országos Közlekedési
rajzpályázaton
Liszi Gábor ért el kiemelkedő helyezést. A Szelim
napi regélő rendezvényre kiírt rajzpályázaton
szintén Liszi Gábor és
Tóth Fanni ért el helyezést. Nyolc fős csapattal
veszünk részt az Országos Mini-Kresz „PindúrPandúr Ki Mit Tud” országos vetélkedőjén.
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Felajánlás

Irodalmi est
Vértesszőlősön immár második alkalommal hallgathattuk meg Zsíros
Simon Mária nagykőrösi író, költő és
előadóművész irodalmi estjét.

A Művelődési Házban 2011.
március 25 és április 17. között
volt megtekinthető a vértesszőlősi származású Jablonszky Éva
festményeiből és fafaragásaiból
álló kiállítás. Az alkotó munkái
megvásárolhatók voltak. A befolyt összeg 20 százalékát azaz
8000 forintot Éva a Vértesszőlős
Szőlőhegyi Közösségi Egyesület számlájára utalt át.

Tojások a súri tojásfára
A húsvétot megelőző időszakban
megjelent egy felhívás a KomáromEsztergom Megyei Hírlap hasábjain,
mely szerint Súr község Önkormányzata az idei húsvétra egy tojásfát szeretne készíteni.
Közleményükben kérték, hogy az ország
minden részéről,minél többféle-fajta tojással díszíthessék fel a fát. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a vértesszőlősi
asszonyok azon csoportja, akik a kultúrházban gyakran megfordulnak. Az összegyűjtött tojásokat Anderla Jenőné Kati néni
bíztatására hozták a helyiek.
Tíz darab, különböző technikával készült tojást adtunk postára. A felhívásnak eleget téve mi
így csatlakoztunk a súriak húsvéti rendezvényéhez.

Anyák napi játszóház
Az idei évben a kései húsvétot szinte azonnal követte az
anyák napja. A kultúrházban
húsvét hétfő utáni kedden tar14

tottuk azt a foglalkozást, ahol a gyerekek
elkészíthették ajándékaikat édesanyjuk
és nagymamájuk számára.
Az ügyes kezű csemeték falra akasztható gipszből készült szívecskét festhettek édesanyjuknak, amit száradás után
arany pasztával vonhattak be. A nagymamáknak színes papírból pranilé virágot rajzoltak, nyírtak, ragasztottak.
A képek is mutatják, hogy a gyerekek
milyen szorgosan dolgoztak azért, hogy
szeretteiknek minél szebb ajándékot készíthessenek.

A május 6-án megtartott rendezvényen
az anyák napjához kapcsolódóan a családról, az édesanyákról, a nagymamákról, az idősek iránti tiszteletről, szeretettről szóló verseket hallhattunk. Az írónő
mesélt gyermekkori élményeiről, azokról
az élettapasztalatokról, melyet édesapjától, nagyapjától tanult. Versein keresztül
saját érzelemvilágát mutatta meg, kön�nyed hangulatú műsorával sok örömet,
szórakozást nyújtva hallgatóinak.

Kistérségi Kulturális Kerekasztal
2011. április 27-én a tatabányai kistérség közművelődési szakemberei találkoztak Héregen.

Vértesszőlőst Zsigó Lászlóné és
Hörömpöli Tiborné képviselte. Az idei
első találkozón, a héregi polgármester köszöntője után megbeszéltük a
március elején tartott pályázatíró tanfolyam tapasztalatait. Kézhez kaptuk
a tréning projektterveit összefoglaló
kiadványt.
A vendéglátó község életéről kaptunk tájékoztatást a helyi művelődési
szakember előadásából. A találkozó
folytatásaként a kistérség kilenc településének tavaszi-nyári programjait
beszéltük meg, tájékoztatva egymást
a különböző kulturális eseményekről.
A találkozó befejezéseként megtekintettük Héreg község tájházát, ahol a
85 éves gondnok bácsi „ízes” beszédével fűszerezett tárlatvezetéssel bepillantást kaptunk a régi, paraszti világ
mindennapjaiba.

Folytatódik a főzőklub
Szeretettel várunk minden kedves
hölgyet és urat 2011. június 8-án
17.00 órától a főzőklub következő
foglalkozására.
A foglalkozás alkalmával répatortát készítünk, melyet az összejövetel végén
közösen elfogyasztunk. A „főzőcskézés”
közben megismerkedünk néhány olyan
konyhai eszközzel, mely gyorsabbá teszi
a sütés-főzés folyamatát.

Színház
A Művelődési Ház a nagy érdeklődésre való tekintettel újra színházlátogatást szervez a Budapesti Operettszínházba az Egy szép nyári nap
c. musicalre. A Neoton slágerekre
épült darab 2011. június 15-i esti
előadására még három darab jegy
megvásárolható a kultúrban. Érdeklődni lehet a 06 30 640 8934-es telefonszámon.
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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000
Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén ingyenesen!

Szeretné, ha gyermeke végre
megtanulna angolul?
Ha végre megszólalna
és magabiztosabb lenne
a tanórákon is?
Mi tudjuk a MegoldáSt!
kids’ island!

angol tábor 6-14 éves
korig a vértesszőlősi
kisködmön Családi Napköziben.

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

Ugyanitt egész nyáron
lovas hagyományőrző
és kézműves tábor!
Részletek:

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

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

Szeretettel meghívunk mindenkit
– aki szeret a természetben, családi-baráti
társaságban lenni, főzni, és enni –

a 2011. június 25-én 10.00 órakor,
a Majálisban tartandó főzőversenyre.
Főzőeszközökről (bogrács, tányér, kanál, pohár, stb.) és az étel alapanyagáról a résztvevők,
tűzrakó-helyről, tűzifáról, a verseny értékeléséről a rendezőség gondoskodik.

Nevezési díj NiNcs, NevezNi és érdeklődNi júNius 18-ig lehet
a szervezőkNél az alábbi elérhetőségekeN:
E-mail: paprikaskrumpli@cargoplaza.hu • Tel.: 06 30 579 4484 • 06 30 2377 977
A verseny idejére különféle szórakoztató programokat is szervezünk
– kispályás foci, kötélhúzás, gyerekjátékok, tombola (értékes nyereményekkel).
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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kids’ island!
Meghívó – Pozvànka

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

Árak:

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

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Vértesszõlõs

Szeretettel meghívjuk
a 2011. június 4-én tartandó
Szõlõsi Szlovák Lakodalmas
rendezvényre.
Srdecne vás pozývame
dna 4. júna 2011
na Silesskú slovenskú svadbu.
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Menyasszony kikérés a tájháznál
Lakodalmas menet, ünnepi szentmise a templomban
Lakodalom a múzeum alatti téren
Vyprosenie nevesty u Pamätného domu
Svadobný sprievod, sviatocna omsa
Svadba na námestí pod múzeumom

• fun and play,
• activities,
• horse riding,
• target!
Website: www.kiskodmon.hu
Info:

20/356-7374 (en)
70/237-7733 (hu)

Z-SZER Kft.
Vértesszőlős

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Program
16.00 óra
16.30 óra
17.30 óra
Program
16.00 óra
16.30 óra
17.30 óra

Vass Ági, Tel.: 20/524-06-87

Summer Camp
in Vértesszőlős:

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert

• 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

Bejelentkezés:

06 20 80 283 08

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

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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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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