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Halottaink napja
A fogyasztói társadalom egyik pozitívuma, hogy az ember még véletlenül
sem tudja elfelejteni az ünnepeinket –
fél-egy hónappal az érkezte előtt már
kiemelt helyen foglalkozik vele az ös�szes reklámújság, október közepétől
meg bármelyik áruházba betérve – a
mécsesek, gyertyák és koszorúk hadán történő átkelést követően – mindenki felsóhajthat: „Közeleg megint a
halottak napja!”
A halottak napja egyébként továbbra
sem összekeverendő a mindenszentek
ünnepével – noha a köznyelv szerint az
előbbi november 1-je, ez
nem igaz, halottainkra (elvileg) 2-án emlékezünk, a
hónap első napján pedig
mindenszenteket ünnepeljük. Mára valójában teljesen összefonódott a két
ünnep, hiszen a munkaszünetnek köszönhetően 1-jén
ér rá mindenki ellátogatni a temetőkbe,
hogy megemlékezzenek az elhunytakról.
Régen egyébként ezt az időszakot nem
véletlenül a halottak hetének is nevezték.
Mai napig szokás a sírok megtisztítása,
feldíszítése és a gyertyagyújtás. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák fényénél a „véletlenül

kiszabadult lelkecskék” újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek. (Ez tehát
az egyik indoka a gyertyagyújtásnak –
túl azon, hogy amennyiben egy temetőt
lehet szépnek nevezni, akkor november
1-jén tíz- és tízezer gyertya lángja mindenképpen széppé varázsolja.)
A bukovinai magyarok a temetőbe vittek ennivalót s a sírokra helyeztek belőle,
a maradékot pedig a koldusoknak adták.
Szeged környékén „kóduskalács” néven
üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint egész
kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye
volt a neve. Ezt kiosztották
a templom előtt gyülekező
szegények között. Többfelé úgy tartották, hogy
Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a
halottak miséznek a templomban, és amíg a harang
szól, hazalátogatnak szétnézni. A parasztok egy része „a halottak hetén” szigorú munkatilalmat tartott,
nem szabadott földet művelni, mosni,
meszelni.
Emlékezzünk tehát idén is elhunytjainkra – sose feledjük el őket, s nyugodjanak békében!
Pataki Gábor

Tájékoztató

A Tatabányai Múzeum az idei évben is
megrendezi a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozatot. E programhoz csatlakozott Vértesszőlős, a
Vértes László: Kavics Ösvény című
újra kiadott könyve kapcsán, mely kötet reprint kiadása LEADER forrásból,
a „Vércse kincsei nyomában” című pályázat keretében valósult meg.

Mint ismeretes Önök előtt, Vértesszőlős Község Önkormányzatának
gondozásában kiadásra került, Vértes László: Kavics Ösvény című
ismeretterjesztő könyve, melyet
LEADER forrásból finanszíroztunk.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a falu minden
családja (háztartásonként), a kiadványból egy példányt
térítésmentesen átvehet 2010. november 2.
és november 8. között.
(Polgármesteri Hivatal,
Krupánszkiné, Titkárság)

A Vértesszőlősi Általános Iskola tanulói, tanárai, vértesszőlősi, tatabányai és
tatai családok vágtak neki az erdőnek
szombat délelőtt, hogy teljesítsék a „Kavicsösvény” túrát, mely a vértesszőlősi
előembertelep feltárója, Vértes László azonos című könyvéről kapta nevét.
Az uniós pályázat keretében megrendezett túra útvonala a Turul emlékműtől a
vértesszőlősi múzeumig vezetett. A környék nevezetességeit szakértők tolmácsolásában nézhették meg a résztvevők,
hiszen túravezetőik a tatabányai múze-

„Ritkán adódik, hogy egy
könyv kettős jellege olyan
harmonikusan
illeszkedik
össze, mint ezé a felfedezéstörténeti-útikönyvé. A világhírű
vértesszőlősi előember lelőhelyének feltárása ugyanis elválaszthatatlan azoktól az utazásoktól,
amelyek során a szerző felkereste az
ismert előember lelőhelyeket – összehasonlítva az embermaradványokat
és az eszközöket –, mintegy bejárta azt
az ösvényt, amelyen a kavicseszközöket
készítő előember a mai hazánk területére
eljutott.”

a vidéki területekbe beruházó Európa
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„Kavics Ösvény” túra

um helytörténészei és régészei voltak.
Így a családias hangulat, és a kedvükért
melengető lágy őszi napsütés mellett
hasznos elméleti ismeretekhez is jutottak az iskolások. A program színvonalát
pedig jócskán megemelte a végén elfogyasztott meleg tea és a hagymás zsíros
kenyér, melyet a kultúrházban fogyaszthattak el a kirándulók.
Kulcsár Nóra pedagógus
Vértesszőlősi Általános Iskola

a vidéki területekbe beruházó Európa
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Megalakult az új Képviselő-testület
2010. október 14-én tartotta alakuló
ülését a 2010. október 3-án megválasztott Képviselő-testület.
Az alakuló ülést a jogszabályi előírásoknak megfelelően Dr. Pluhár Szilvia Orsolya,
mint korelnök vezette. Először Magyar Istvánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a választás végleges eredményét. Ezt követően előbb a képviselők,
majd a polgármester tettek esküt. Dr. Nagy
Sándor polgármester ismertette programját, majd már, mint esküt tett polgármester, köszöntötte az elmúlt 4 évben dolgozó
képviselőket, bizottsági tagokat,
illetve a kisebbségi önkormányzat
tagjait, és egy emléklappal köszönte
meg munkájukat.
Külön köszöntötte
Mezőfi Tibor volt
képviselőt, aki a
rendszer váltás
óta, 1990-től folyamatosan képviselő volt községünkben, azonban a
mostani választáson nem indult jelöltként.
A szünet után a képviselő testület a polgármester illetményéről döntött, és részére bruttó 483 125 forint illetményt állapított
meg. Mivel a polgármester költségátalány
megállapítását kérte, arról a testület a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a
következő ülésén dönt. A döntést követően a korelnök átadta az ülés vezetését a
polgármesternek. A következő napirendi
pont a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása volt. Baudentisztl Péter
jegyző javaslatára, a legfontosabb, halasztást nem tűrő módosítások kerültek
napirendre, az SZMSZ átfogó módosítá4

sát később célszerű elvégezni. Most csak
a polgármester, az alpolgármester illetve
a bizottságokra vonatkozóan változtatott
a testület a szabályzaton.
A testület a korábbi hárommal szemben ebben a ciklusban négy bizottságot
hoz létre. Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot 3 képviselő és 2 külső taggal, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 3 képviselő és 2 külső taggal,
Szociális és Egészségügyi Bizottságot
2 képviselő és 1 külső taggal, valamint
Kulturális és Oktatási Bizottságot 2 képviselő és 1 külső taggal. A bizottságok,
képviselő tagjai,
és néhány külső tagja már az
alakuló
ülésen
megválasz tásra
került, a többi tagot a testület a bizottsági elnökök
javaslatára fogja
megválasztani az
elkövetkező üléseken. A jelenlevő
bizottsági tagok
is letették esküjüket.
A következő napirendi pont az alpolgármester választás volt. A Képviselő-testület saját tagjai közül, titkos szavazással,
Zoltánfi Zsuzsannát választotta alpolgármesternek, és részére bruttó 100 000
forint tiszteletdíjat állapított meg, költségátalányáról pedig a következő ülésen tárgyalnak majd. Az ülés végén a testület az
Egyebek napirendi pontot tárgyalta, melyben szervezési és előkészítési feladatokról volt szó. A Képviselő-testület döntött
arról is, hogy a vörösiszap-katasztrófával
sújtott Kolontár Község Önkormányzatát
450 ezer forinttal támogatja Vértesszőlős
Község Önkormányzata.

Választási kampány után
Az idei önkormányzati választások rendben lezajlottak, megalakult az új képviselő-testület. Több olyan jelenség lépett
fel, melyekre eddig településünkön nem
volt példa.
Először fordult elő a rendszerváltozás óta
a már hatodik választásokon, hogy a pártpolitika komolyan belépett a helyi kampányba.
Nem fordult még elő sosem olyan mértékű
személyeskedés, rágalmazás és a jó hírnév
megsértése sem, mint amelyet egyes jelöltek, megfelelő tapasztalatok és reális program hiányában elkövettek. Ezzel magukat
minősítették.
Elhangzottak teljesen valótlan állítások és
inkább az álom kategóriába sorolható tervek,
ígéretek. Mindez nagyfokú felelőtlenséget jelent, ugyanis a közvélemény figyelmét nem
reális célok felé irányítja
Ígérni olyan célokat lehet felelősen,
amelyek a jelenlegi jogszabályi, államigazgatási és gazdasági feltételek között
valóban megvalósíthatók, illetve ahhoz a
lehetséges pénzügyi forrásokat is bemutatjuk. Mindezt tették több esetben olyan
személyek, akik az elmúlt években, sőt
legalább a választást megelőző hónapokban a minimális fáradságot sem vették
az önkormányzat munkájának és döntési
okainak megismeréséhez.
Ismét felbukkantak olyan jelöltek, akik néhány hétig, a választások előtt elkötelezettek
a közösség iránt, ugyanakkor sem előtte, sem
pedig utána nem mutattak semmiféle közösségi aktivitást.
Számos teljesen valótlan, vagy pontatlan, félreinformáló állítás jelent meg
egyes jelöltek kampányában, melyet úgy
gondolom, a tények ismertetése miatt
szükséges helyreigazítani.

A képviselő-testület nem 40 millió forint
tartalékkal, hanem 30 millió forint
kölcsönnel kezdi meg a munkát.
Az elmúlt ciklusban a következő évekre tervezett nagyobb beruházásokra mindig több
tízmillió forintot tartalékoltunk, így például a
TEÚT forrásból támogatott 6 utca mintegy 50
millió forint értékű felújítása előtt is. Mindig
több tízmillió forint tartalékkal kezdtük a naptári éveket. A jelenlegi pénzügyi problémáink
lényege, hogy az EU társfinanszírozott pályázataink után járó utófinanszírozott támogatásokat talán a kormányváltás, másrészt pedig
a közreműködő szervezetek (MVH, KDRFÜ)
rendkívül lassú és indokolatlanul bürokratikus
működése miatt nem belátható időpontban,
hosszú csúszással kapjuk meg, amit előre
meg kell finanszíroznunk. Ez a követelésünk
jelenleg mintegy 140 millió forint, amelynek
hiánya miatt szükséges a jelenlegi néhány hónapos időszakot kedvezményes hitelek felvételével áthidalni. A költségvetés szerint 10-20
millió forint közötti lesz idén a pénzmaradvány.
Eladósodott az önkormányzat.
Hosszú távra (10 évre) csak az iskola felújításához, bővítéséhez vettünk fel hitelt. Ez a hitel
80 millió forint, a Magyar Fejlesztési Bank által
refinanszírozott támogatott hitel. Forint alapú,
tehát árfolyamkockázatot nem hordoz, a teljes
költsége, a kamat mindössze 3-4 százalék.
A 10 éves futamidő alatt az éves törlesztési díj
(kamat és tőke) várhatóan nem haladja majd
meg a 10-12 millió forintot. Ez az önkormányzat saját helyi adó bevételeiből (130-140 millió
forint idén) bőven finanszírozható. Már hos�szú éve tervezett az iskola felújítása, az eddig
pályázatok forráshiány miatt nem voltak eredményesek, tovább nem lehet halogatni már a
fejlesztést. Remélhetően a felújított iskola növekedő vonzereje a növekvő beiskolázásokban
is jelentkezni fog. Évente 5-6-tal több gyermek
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beíratása esetén (így a tanulói létszám visszaállna a korábbi 180-190 főre) a jelenlegi normatívák mellett a többletbevétel fedezni tudja
az éves hiteltörlesztési díjakat.
Ésszerű gazdálkodás szükséges.
Az önkormányzat a legtöbb települést megelőzve tett számos takarékossági intézkedést,
példás, fegyelmezett gazdálkodást folytat,
amit a kistérségi belső ellenőrzés, a könyvvizsgálónk és más szervezetek is ellenőriznek.
Az önkormányzat nem működik eléggé
együtt a civil szervezetekkel.
Az önkormányzat évente rendszeres anyagi
támogatást biztosít a szervezetek számára, térintés mentesen bocsátja rendelkezésükre a közintézményeket és a Polgármesteri Hivatal szolgáltatásait. A Testületi ülésekre a civil szervezetek
képviselői minden alkalommal meghívást kaptak.
A 4 év alatt közel 2 milliárd forint
vagyonvesztés történt.
Ez az állítás valótlan rágalom! Ugyanis az elmúlt 4 év alatt a költségvetési főösszegek ös�szesen mintegy 1,5 milliárd forintot tettek ki, és
a mérleg szerinti vagyon (az értékcsökkenési
leírással évente csökkentve) a könyvvizsgálói jelentés alapján mintegy 1,2-ről 1,4 milliárd forintra
növekedett. Tehát 2 milliárd forint sosem állt az
önkormányzat rendelkezésére.
A képviselő-testület előre kétévi tiszteletdíjat szavazott meg Dr. Hajba Tamás részére.
Az Összefogás Szőlősért Egyesület elnökeként Dr. Hajba Tamás pályázatot nyújtott
be egy Samu-emlékmű megvalósítására.
Az ehhez szükséges előfinanszírozáshoz kért
Dr. Hajba Tamás 4 évi tiszteletdíjának megfelelő összegre fizetési garanciát. A ciklus során nem vette fel tiszteletdíját, az az Egyesület
számára került átutalásra.
Értékesebb földterületeket cserélt el az
önkormányzat értéktelenebbekre.
Az önkormányzat az elmúlt 4 évben semmilyen földcserét nem hajtott végre. Az 1. sz
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főút Tata felé kivezető szakaszánál a főút és
vasút közötti területen eredetileg elhelyezkedő beépíthetetlen véderdőt helyezte át a Golf
Klub egy ingatlanára, hogy azzal az érintett
telektulajdonosok ingatlanai is a jövőben fejleszthetővé (beépíthetővé) váljanak. A Golf
Klub önként felajánlott ingatlana lett ezzel
nem beépíthető véderdő.
Az Állami Számvevőszék és az ügyészség
nyomoz a Polgármesteri Hivatalban.
Ezek a szervezetek sosem folytattak az
elmúlt 4 évben nyomozást településünkön,
jelenleg sem folytatnak.
Korrupció és gazdasági klientúra építés
történik Vértesszőlősön.
Az önkormányzat minden jelentősebb
beruházáshoz, beszerzéshez több ajánlatot
kér illetve az előírt értékhatárok felett az
éves közbeszerzési tervekben előre megadott közbeszerzési eljárásokat bonyolított
le. Amennyiben a helyi vállalkozók ajánlata
nem volt lényegesen magasabb, mindig a
helyi vállalkozásokat igyekeztünk helyzetbe
hozni.
Vértesszőlősön politikusbűnözés létezik.
Vértesszőlősön nincsenek politikusok az
önkormányzatban. A Képviselő-testület legjobb tudása, szándéka és információi szerint
felelősen hozta döntéseit.
Az önkormányzat új adókat tervez bevezetni.
A kommunális adó bevezetése (a lakosság helyett elvégzendő közterület ápolási
tevékenységek fedezésére) szerepelt a 4 évvel ezelőtti polgármesteri programban. Ezen
előterjesztéseket a Képviselő-testület minden
alkalommal leszavazta. Más új adók bevezetése soha szóba nem került.
A falusi disznóvágásokon a képviselők
ingyenesen étkeztek.
Mindenki kifizette az ételek árát. Az aránytalan fogyasztás megelőzése miatt került sor
viszonylag alacsony árak megállapítására.

Nem történt tárgyalás a MÁV és a Posta
vezetésével a helyi problémák megoldására.
Mindkét állami vállalat felső vezetése több
alkalommal megkeresésre került az épületek
fejlesztése érdekében, de arra sosem kaptunk
megfelelő ígéretet.
Az idősek nem részesülnek megfelelő
támogatásokban.
Már több ciklus óta az önkormányzat átvállalja az egyedülálló 70 éven felüli lakosoktól a
szemétszállítási díj 50 százalékát, karácsony
előtt ajándékcsomagot kapnak, meghívásban
részesülnek az Idősek Napjára.
A Tanács utca templom feletti alsó szakaszán nem készül közvilágítás.
Oszlopok elhelyezése is szükséges ehhez,
összesen ez több millió forint értékű beruházást jelent. Előkészítés alatt van egy faluközpont pályázat esetleges benyújtása, ez
tartalmazza a közvilágítási kandelábereket is.
Amennyiben ez néhány éven belül megvalósulhat, kétséges, hogy ésszerű-e jelentősebb
összeget áldozni egy ideiglenes megoldásra.
Még egy háziorvosi praxis szükséges.
Vértesszőlős jelenlegi lakosságszáma alapján nem finanszírozható még egy praxis a jelenlegi OEP támogatások mellett, ilyen feltételekkel erre orvos vállalkozót nem lehet találni.
A téli hó eltakarítást helyi
vállalkozóval kell megoldani.
Támogatni kell ezt a javaslatot, azonban megfelelő gépekkel (hóeke és sószóró) tudomásunk
szerint jelenleg helyi vállalkozó nem rendelkezik.
A Baromállás dűlőben a szennyezőkkel
összeszedetni az illegális hulladékokat.
Jogos igény, azonban ez nem megvalósítható.
Pályázati forrásból tudtunk illegális hulladékokat
elszállítani. A rendőrség nem képes éjjel-nappal
ellenőrizni e területet. Megfelelően az érintett lakosság sem működik elég hatékonyon közre az
illegálisan hulladékot lerakók elfogásában. Tetten érésre az elmúlt években a fenti okok miatt
sajnos csak néhány esetben került sor.

Az önkormányzat hozzon létre
mezőgazdasági vállalkozásokat.
Az önkormányzatnak sok száz, törvény által
előírt részfeladatot kell megoldania, melyhez évek
óta az állami támogatás nem nyújt fedezetet.
Emellett irreális igény vállalkozásokat létrehozni,
különösen annak ismeretében, hogy Vértesszőlős adottságai nem a legalkalmasabbak mezőgazdaság termelésre, illetve a szükséges fizikai
munkaerő biztosítása (a közmunka program tapasztalatai alapján is) is nehézségekbe ütközne.
Az önkormányzat 10 millió forintért
készíttetett megvalósíthatósági tanulmányt
a Múzeum fejlesztéséhez.
Határozatunk alapján, amennyiben a fejlesztés megkezdődhet, valóban 10 millió forintot adunk át a Magyar Nemzeti Múzeumnak
a pályázatban elszámolható költségek előfinanszírozására. Erre még nem került sor. A
10 millió forint összegből a megvalósíthatósági tanulmány tervezett költsége mintegy 3
millió forint, a többi az engedélyes tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges.
Az Önkormányzat nem tett eleget a
lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében.
Valóban van mit tenni még a tökéletesebb
kommunikáció érdekében. Azt viszont meg
kell említeni, hogy a Hírmondó havonta jelenik
meg 4 éve, elkészült és tartalmasan működik
a község honlapja és a Samu TV. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. A közmeghallgatásokat mindig nyilvánosan meghirdettük a
felvétel anyaga a Samu TV-ben közlésre került.
Valamennyi, a 2006. évi választásokon indult képviselő- és polgármester-jelölt a közmeghallgatásra minden évben személyre szóló meghívást kapott, annak érdekében, hogy
a véleménynyilvánítás, a javaslatok kérése és
az információáramlás biztosítható legyen.
A fentieken felül még számos megtévesztő információ került nyilvános közlésre. Remélhetően a
legtöbb kérdésben sikerült valós képet nyújtani.
Természetesen minden ügyben az érdeklődő polgárok számára információt biztosítunk.
Dr. Nagy Sándor polgármester

7

Megújult utcák

Polgármesteri program
2010-2014.
Kiemelt cél:
Vértesszőlős élhető, vonzó települési jellegének, valamint a rendezett településkép megtartása és a lehetőségek szerinti fejlesztése.
Ehhez szükséges a hosszú távú stabil és takarékos gazdálkodás biztosítása
lehetőség szerint minél több magas intenzitású pályázati forrás bevonása.
Kiemelt cél a lakosság, a fiatalok helyben tartása, a kialakított közművesített
telkekre történő beköltözés segítése, a gyermekek helyi oktatási intézményekben történő elhelyezése, a helyi vállalkozások támogatása, illetve újak betelepülésének elősegítése.
Az e célokkal elért stabil normatív bevételekkel és adó befizetésekkel a település hosszú távú stabil gazdálkodása biztosítható.

A fenti célok elérésének legfontosabb eszközei:
• A Samufalvi Óvoda és a bölcsődei csoport fejlesztése, a benyújtott
pályázat (KDOP 5.1.1) támogatása esetén új épület létesítése.
• Az Általános iskola fejlesztése (bővítés, épületek külső-belső felújítása,
az udvar rendezése, korszerű eszközök beszerzése).
• Jelentős pályázati támogatás esetén a fiatal pároknak szociális bérlakások
építése.
• A közintézmények energetikai korszerűsítése KEOP forrásból,
vagy ESCO finanszírozással. (Iskola, Művelődési Ház, Egészségház,
Polgármesteri Hivatal, Sportcsarnok).
• Vállalkozói területek biztosítása, kialakítása.
• A közvilágítás korszerűsítése.
• A csapadékvíz elvezetés fejlesztése a legkritikusabb pontokon.
• A közterületek további fejlesztése, karbantartása.
• A szociális támogatások színvonalának fenntartása.
• A közmunka programok folytatása.
• A civil szervezetek és a kultúra további kiemelt támogatása.
• A Sportközpont működtetésének javítása.

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, amint azt már tapasztalták, elkészültek és augusztus
20-án ünnepélyesen átadásra
kerültek a KDOP – 4.2.1/B-082008-0031 Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program Belterületi utak fejlesztése pályázati
forrásból felújított Múzeum-,
Petőfi- és Arany J. utcák.
Kérjük, hogy a füves területek
nyírásával, a növényzet lehetőség szerinti öntözésével, gondozásával, a hulladékok összeszedésével és a járda felületek ide vonatkozó jogszabályok szerinti takarításával a további fenntartásukban közreműködni szíveskedjenek!
Kérjük, a lakóházak kapubejáróit szíveskedjenek szabadon hagyni, az ott lakók zavartalan közlekedésének biztosítása céljából!
A megújult utcák remélhetően a sebességkorlátozás betartásával, biztonságos
közlekedéssel az Önök megelégedését fogják szolgálni.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

A globális gazdasági válság következményeként a helyi adók felülvizsgálata
(telekadó, iparűzési adó) szükséges lehet. Megfelelő hatástanulmány elkészítésével és vállalva a fejlesztési források csökkenését, az adók mérséklése is
lehetőség.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Talajvíz károk
Az idei év sohasem tapasztalt rendkívül csapadékos időjárása nagyon sok
problémát okozott az önkormányzat
és mindannyiunk számára is.
Nem volt még arra példa, hogy közintézményeink legalacsonyabban fekvő
helyiségeiben hónapokig víz állt volna
(Tájház pince, iskola új épület).
A helyzetet súlyosbítja, hogy a magas vízállás előre láthatóan legalább
jövő év tavaszáig tartósan fent fog
maradni. Információink szerint egyes
utcákban, bizonyos ingatlanokon, már

évek óta problémát okoz a víz szivárgása, betörése.
Az Önkormányzat szakértői tanulmányt kíván készíttetni a település belterületi ingatlanainak vízkár érintettségéről
és megoldási javaslatok kidolgozásáról.
Kizárólag azon ingatlan tulajdonosok
jelzését várjuk 2010. november 15-ig
a Polgármesteri Hivatalba, akik esetében a probléma már évek óta (így száraz időjárású években is) fennáll.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Segítség az iszapkatasztrófa károsultjainak!
Ahhoz, hogy adományunk a lehető legjobb és leghatékonyabb módon jusson
el a rászorulókhoz, az alábbi lista segítséget nyújt. Azokat a szervezeteket,
alapítványokat gyűjtöttük össze, amelyeken keresztül leggyorsabban segíthetünk az iszapkatasztrófa áldozatain.
Nemzeti segélyvonal
A Nemzeti Segélyvonal villámgyűjtést szervez a vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára. A minden hálózatból hívható 1752-es segélyvonallal összegyűjtött pénzadományok az öt legnagyobb karitatív szervezeten keresztül jutnak el károsult honfitársainkhoz.
Önkormányzatok
Maguk a települések is várják az adományokat. Ha őket szeretnék támogatni, a következő számlaszámokra utalhatják a nekik szánt összeget:

• Kolontár önkormányzata: 11748090-15427298-06540009
• Devecser önkormányzata: OTP Bank 11748090-15427085-10070004
• Somlóvásárhely önkormányzata: OTP Bank 11748038-15427009
Vértesszőlős Község Önkormányzata 450 ezer forinttal támogatja a vörösiszap-katasztrófával sújtott Kolontár Község Önkormányzatát.
Köszönjük, hogy Ön is segít!
10

Kistérségi Kulturális Kerekasztal
találkozó Vértesszőlősön
A további együttműködés lehetőségeiről tanácskoztak a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális
Kerekasztalának tagjai a közelmúltban
Vértesszőlősön a Művelődési Házban.
A tatabányai kistérség kilenc (Gyermely,
Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján,
Tatabánya, Várgesztes, Vértesszőlős) településének közművelődési szakemberei
megismerkedtek a vendéglátó intézmény
szakmai tevékenységével, továbbá meghatározták a szervezet számára az elkövetkezendő időszak feladatait.
A vendéglátó település részéről Zoltánfi
Zsuzsanna a község alpolgármestere valamint Hörömpöli Tiborné a művelődési
ház dolgozója köszöntötte a jelenlévőket.
A találkozó elején a kulturális szakemberek a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott az „Esélyegyenlőséget
mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére” című nyertes pályázat eredményeiről egyeztettek. A pályázat eredményeképpen, a tatabányai többcélú
kistérségi társulás, a kerekasztal tagok
szakmai képzésére és a kerekasztal további működésére nyert támogatást. A támogatás mértékéből adódóan, a részve-

vők arra az elhatározásra jutottak, hogy a
pályázati anyagban felvázolt szakmailag
is színvonalas képzést csak a környező
kistérségekkel együtt közös összefogással tudják igazán jól megvalósítani.
A találkozó másik fő témája, a kistérségi közös arculat kialakítása, egy közös,
több nyelven megjelenésre kerülő kiadvány elkészítésének a terve került megfogalmazásra. A tagok nagyon fontosnak
tartják, a közös kistérségi arculat kialakítását, melyre nagyon jó lehetőség lenne
e közös kiadvány.
A részvevők a találkozó második felében Kisné Cseh Julianna régész, történész közreműködésével és tárlatvezetésével megtekintették Vértesszőlős
fő nevezetességeit: a Vértesszőlősi Múzeumot, Római Katolikus Templomot,
a temetői kápolnát, valamint a felújított
Tájházat. A találkozó végén Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony Vértes
László Kavicsösvény című könyv újbóli
kiadásáról tartott rövid könyvismertető
előadást, melyből ajándékba minden jelenlévő tag kapott egy-egy példányt.
A meghívott közművelődési szakemberek ezúton szeretnék megköszönni a
vendéglátó község, Vértesszőlős polgármesterének, alpolgármesterének és kulturális szervezőjének a
találkozó lebonyolításában végzett kitartó
munkájukat, a színes
program-összeállítását, valamint a szíves
vendéglátást.
Ekési Katalin
kistérségi menedzser
Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás
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Iskolai hírek

Kutatók éjszakája

Író-olvasótalálkozó
Iskolánk tanulói is részt vettek a Művelődési Házban szeptember 29-én Zsíros Simon
Mária költő előadásán, aki saját verseivel ismertette meg a közönséget.
Még soha nem voltam versmondó esten, ezért elmentem. A költőnő Nagykőrösön lakik és
dolgozik. Elmondta, hogy verseit a fiatalok és az idősek is szívesen olvassák. Az igazi életet
próbálja bemutatni írásaiban. Véleménye szerint minden embernek le kellene írnia a fontos dolgait. Főbb művei Az érzelmek árnyékában, a Dal szárnyán szőtt szerelem, Szemedenát a csillagok útján. Két mesét is írt, Ludas Matyi visszatér és A Dínó család címmel. Nagyon tetszett az
előadás, és remélem, a tavaszi versmondó versenyen újra meglátogat minket a költőnő!
Szabó Tamás 5. oszt. tanuló

Mihály-napi erő- és bátorságpróba
Iskolánk alsó tagozatos tanulói október 1-jén
vettek részt az ez évi Mihály napi erőpróbán.
Miután megtekintettük az osztályok őszi termésekből készített kiállítását, a múzeum feletti rétre
vitt utunk, ahol az első akadály a mocsárjárás volt.
Szerencsére senki sem esett bele az ingoványba,
mert a kijelölt területen tudott maradni! Egy keskeny
pallón is végig kellett sétálni, bizonyítva ügyességüket. A második próba a sárkány legyőzése volt, ahol
ló és lovasa (egy-egy gyermek) közösen csapták
le kardjukkal a sárkány fejét. Szintén közös munka
volt a diógyűjtés, hiszen a csapat minden tagjának
ügyességére szükség volt ahhoz, hogy a legtöbb
diót sikerüljön a kosárba juttatni. Miután kellemesen elfáradt minden résztvevő, átsétáltunk a
Tájházhoz, ahol az alkalmi piacon mindenki árulhatta portékáját. Az óvodások vártak minket,
akik szintén sok szép dolgot kínáltak. Választani lehetett befőttet, diós finomságokat, a gyerekek által készített savanyúságokat, csemegéket, őszi díszeket, termésekből készült figurákat.
A szép őszi időben kellemesen telt a délután kicsiknek, nagyoknak.

Néhány éve már megrendezésre kerül a Kutatók éjszakája programsorozat Budapesten. Ezen a napon és éjszakán megnyílnak az egyetemek, kutató intézetek kapui és
látványos kísérletekkel, előadásokkal várják a látogatókat. Ebben az évben iskolánkból
20 tanuló indult neki Joci bácsival és Ica nénivel már reggel 7.00 órakor, hogy részese
legyen ennek a programnak. Először a Parlamentbe látogattunk el, majd egy kis szabad program után a Budapesti Műszaki Egyetem szervetlen laboratóriumában néztünk
meg néhány látványos kémiai kísérletet. Onnan a villamossági tanszéken barátkoztunk a
szupravezetőkkel és megnézhettük, hogyan működnek a magas feszültségű vezetékeket szerelő munkások ruhái. Utunkat a Sony Ericsson központjában folytattuk. A kutatók
hobbyját csodáltuk meg. Elképedve látták a gyerekek, hogy azok az emberek, akik egész
nap fejlesztenek, kutatnak, a szabadidejükben szintén azt teszik. Láttunk „beszélő” fát,
3D-s tévét, stb. Esténket az egyetem szélcsatornájában folytattuk. Itt szemünk láttára
tesztelték a magyar válogatott kettes bobját. Majd a körúti villamossal átszeltük fél Budapestet és a Jövő Házában egy rendhagyó rajzórán vettek részt tanulóink. A fárasztó
programok után éjjel fél egykor kimerülten, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.
Kornéli Ilona igazgatóhelyettes

Nagy sportág-választó
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk ezen a szeptember közepi pénteki napon. Szemerkélő esőben, vonattal
indultunk Tatabányára, ahol a stadionban és a Földi Imre
Sportcsarnokban első alkalommal került megrendezésre a
nagy sportág-választó. A rendezők elmondása szerint ők is
a jó időre számítottak, így könnyebb lett volna kihasználni
a nyitott pálya által kínált szabad területet. Így a fedett termekben került sor a sportágak bemutatkozására. Minden
gyerek találhatott kedvére való testmozgást. Először a profi
sportolók tartottak egy bemutatót, majd minden gyermek
kipróbálhatta magát a „küzdőtéren”. Volt foci, kézilabda, floorball, falmászás, röplabda,
kardvívás, kick-boksz, triatlon, súlyemelés, búvár bemutató, futás, kerékpár bemutató.
Reményeink szerint diákjaink is kedvet kaptak valamelyik testmozgáshoz, s a kipróbálás
után magukat is elkötelezik a sport, és az egészséges életmód mellett.
Szűcs Imre

Zöld Andrásné, Szabó Mária

Nagy szenzáció!
Az iskolánk csapata lehetőséget kapott a TV2 „Nagy Vagy” családi televíziós
sportvetélkedőn való szereplésre! 5 diák,4 szülő és egy hozzájuk kisorsolt híresség alkot egy csapatot, akiket egy minimum 50 főből álló szurkolósereg kísérhet el a nyilvános TV felvételre 2010. november 13-án Budapestre. Ez kiváló bemutatkozási lehetőség
az iskolának és a falunak egyaránt és nem utolsó sorban sikeres szereplés esetén gazdag
nyereményekkel térhet haza csapatunk. Aki szeretne a versenyen szurkolóként részt venni
és buzdítani csapatunkat, az Mátyási Piroska tanárnőnél jelezze szándékát november 10-ig.
Tel.: 70 458 5405 • Az adás időpontjáról később tájékoztatjuk a falu lakóit.
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Pályázat
Az elmúlt tanévben a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványhoz benyújtott pályázatom alapján iskolánk szlovák nyelvoktatásához 70 000 forint támogatást biztosított. Ebből az összegből faliképeket, nyelvi demonstrációs táblákat,
fali és képes abc-ket, azaz a szlovák nyelv oktatásához szükséges taneszközöket rendeltünk Szlovákiából, Komáromból.
Reméljük, hogy ezek az applikációk
elnyerik gyermekeink tetszését, és segítői lesznek a nyelvtanulásuknak is.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

IRODALMI EST
2010. szeptember 29 este a Művelődési Ház vendége volt Zsíros-Simon Mária író, költő és előadóművész.
A nagykőrösi születésű költőnő versein keresztül saját érzelemvilágát mutatta
meg, könnyed hangulatú műsorában sok
örömet, szórakozást nyújtva hallgatóinak.
Írói filozófiájában központi helyet foglal
el az élet valódi értékeinek felismerése.
Verseivel felhívja a figyelmet, hogy e felgyorsult világunkban ne felejtsünk el önmagunkba nézni, érzéseinkre időt szánni.
Zsíros-Simon Mária előadásmódjával,
a jelleméből áradó emberszeretetével
olyan műsor adott elő, hogy könnyeket
csalt a hallgatóság szemébe. Az iskolás
gyerekek döbbent csendben hallgatták
előadását.

Ízelítőül álljon itt egy rövid versrészlet
a költőnő egyik verséből:

„Hová tűnnek el a kimondott szavak?
hol ég tovább a szemek tüze?
ellobbant minden kézfogás
de megmaradt az érintés öröme
apró szikrák a végtelen égbolton
lelkemben ragyog minden édes pillanat
az idő elrohant, múlt lett a jelen
de átölel még sok kedves hangulat.”
Akik nem tudtak részt venni ezen a
szép irodalmi estén azok legközelebb
a tavasszal találkozhatnak a költőnővel,
amikor az általános iskola és a kultúr közös szervezésében ismét ellátogat községünkbe.

Eredményhirdetés
A vértesszőlősi Művelődési Házban ez
év április 29 és szeptember 25 között
lehetet megtekinteni azt a kiállítást,
amely az 1-es számú főút mellett napvilágot látott római kori villapark leletanyagát mutatta be.

A verseny eredménye a következő lett:

A feltárást végző két
régésznő segítségével
összeállításra került egy
feladatlap, mely olyan
kérdéseket, feladatokat
tartalmazott, melyek a
kiállítás megtekintésével
megválaszolhatók voltak.
A kiállításhoz kapcsolódóan versenyt hirdettünk azok között az érdeklődők között,
akik vállalkoztak a feladatlap kitöltésére.

a Sárberki Ált. Iskolából
– jutalma 2 db mozijegy
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1. Jenei Lilla és anyukája
Vértesszőlősről
– jutalmuk 2 db mozijegy
és egy-egy üdítőital

Egészségnap Vértesszõlõsön a Mûvelõdési Házban
2010. november 13. 10-17 óráig
• Just and Nahrin (Életfa országos egészségõrzõ program)
• Súlyfelejtõ klub (Testösszetétel elemzés, táplálkozás, életmód tanácsadás)
• Nuskin (Biofotonikus szkenner, antioxidáns mérés)
• Moksa elixír (Gyógynövény cseppek)
• Elektromos cigaretta megismertetése kipróbálása
• Zepter fényterápia (Tiszta levegõ, tiszta víz + tanácsok)
• Nemes kõ gyógyászati termékek, ékszerek, Himalája só, szakkönyvek
• Wellnet (Érezd jól magad egészségesen és fitten, teljes életet élve)
• Bio csokoládé (Kézmûves bonbonok mesterséges adalékanyag nélkül)
• Szemvizsgálat (Computeres látásvizsgálat és szemnyomás mérése)
• Peditopán (Számítógépes talpvizsgálat, mozgásszervi diagnosztika)
• Vega ételkóstoló (Tatai Vega klub)
• Mosódió bemutató és értékesítés (Bio háztartás vegyszerek nélkül)
• Filip Zsuzsa (Sors képelemzés: életútra, feladatra, párkapcsolatra. Kristály koponya meditáció.)
• Reiki kezelés
• Pajzsok klubja (energiaszint és fizikai közérzet mérése + kezelés)
• Ceragem ágy kipróbálása és megismertetése)
• Bioquant (Félvezetõlézer-terápia, több mint 130 betegségre)
• Homoktövis (Homok aranya..., Homoktövis készítmények a HÉBE Kft-tõl)
• Tiens (Energetikai mérés az öt elem tanán keresztül)
• Tiszta víz, tiszta gondolatok (Elõadás a vigológiáról és a tisztavíz fontosságáról)
• Angyalos kerámiák, naptárak
• Hallásvizsgálat
• Bach-virág terápia (egészség gyökere)
• Házi mézek
Ingyenes elõadások!
13.30-14.00 Szlafkainé Mile Inke, Moksa elixír... egy csepp harmónia
14.00-15.00 Dr. Barátossy Elõd: Vérünk mindent elárul
15.00-16.00 Tóbiás Attila: Elektro szmog betegségeinek titkos elõidézõi
16.00- Mosódió ismertetése, használata
Közösen az egésséges úton! Szeretettel várunk mindenkit, hiszen az egészségnél nincsen fontosabb!

2. Grega Levente Tatabányáról
3. Bódis Bianka Tatabányáról

a Sárberki Ált. Iskolából
– jutalma 1 db mozijegy
Különdíjban részesülnek:
Bihari Bianka, Paksi László, Jurida Petra
ők is a Sárberki Ált. Iskola tanulói.
Minden kedves érdeklődőnek köszönjük a részvételt. A díjazottaknak gratulálunk.

Folytatódik a főzőklub
Szeretettel várunk minden kedves hölgyet és urat 2010. november
10-én 17.00 órától a főzőklub következő foglalkozására.
A foglalkozás alkalmával olyan
gyors és finom ételeket készítünk,
amelyeket az összejövetel végén közösen elfogyasztunk. Az elfogyasztott
ételek receptjeit természetesen mindenki hazaviheti.

Szeretettel meghívjuk Önöket
egy borászati előadásra!
Az előadás címe:

A 2010-es évjárat értékelése
növényvédelem és borászat szempontjából
Az előadás helye:
Művelődési Ház
Az előadás ideje:

2010. november 19. 18.00 óra
Előadó:

Horváth Mihály hegybíró
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Szüretünnep falunkban
Szeptember utolsó szombatján a Művelődési Ház előtt
gyülekeztek azok, akik részt
kívántak venni idén is a hagyományos szüreti felvonuláson.
A „csősz” tréfás versikével
tett jelentést a falu és a hegyközség vezetőinek arról, hogyan zajlott a szüret, s hogy
milyen lett az idei termés.
A bíró és a bíróné ezt megköszönve elindította a menetet.
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub
szőlőből font koszorút készített, melyet két legény hordott
körbe a faluban. A Hegyközösségi Egyesület csapra vert hordójából sokan olthatták szomjukat útközben. Köszönjük
mindenkinek, akik egy-egy megállónál
vendégül látták a felvonulókat!
A rendezvényen idén testvértelepüléseink közül Udvard község küldöttsége vett
részt. A meghívottakat a kultúrházban láttuk vendégül ebédre és vacsorára. Ezúton
is köszönjük az Óvoda dolgozóinak és az
Őszirózsa Nyugdíjasklubnak a főzésben
és a tálalásban nyújtott segítségét!
Az esti bálon Dr. Nagy Sándor polgármester és a Hegyközösségi Egyesület

31 db új könyvvel gazdagodott a
Könyvtár, többek között gyermek- és
ifjúsági könyvekkel.
Egy kis ízelítő: • Dr. Vértes László:
Kavics Ösvény • Fejős Éva: Hotel Bali
• Eper reggelire • Lázár Zsófia: Bogár
meséi • Fésüs Éva: Palacsintás király •
Harry Potter és a Félvér Herceg, stb. Továbbá Wass Albert: Rézkígyó • Agatha
Christie regények • Coelho: Brida • Meyer: Hajnalhasadás • Napfogyatkozás.

vezetője, Szilágyvári Kálmán köszöntötte
a vendégeket. Az Udvardi Asszonykórus
rövid műsora után a mazsorettek nyitották meg a bált, ahol a talpalávalót hajnalig a Schütz Kapelle húzta.
Köszönet mindenkinek, aki tett a szüreti rendezvény sikeréért! Az alábbi magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények és vállalkozások támogatták a
rendezvényt:

Bartal Vilmosné, Bedei Sándorné, Erdélyi Zoltán, Galgán Lajosné, Jenei Cukrászda, Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics
Mária, Kutenics Szilvia, Mohai Jenőné,
Művelődési Ház dolgozói, Nábob
Kft, Nagy Zoltánné, Ökrös István
és felesége, Őszirózsa Nyugdíjas
Klub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Perzsényi Rezső, Samufalvi
Óvoda dolgozói, Skrován Ferencné, Szádeczki Rudolf, Szand Jánosné, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Tóth (Hegedűs) Béla
és felesége, Valusek Bt, Vértesszőlősi Hegyközösségi Egyesület, VSE Mazsorett Szakosztálya,
7 Kalmár Kft.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke
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Könyvtári hírek
A foltvarrók részére Kim Schaefer: Virágkarnevál címmel 50 rátétmintát tartalmazó könyve.
Várom a régi és új tagokat, valamint
véleményüket hogy milyen könyvekre
tartanak igényt, ezt a következő beszerzésnél figyelembe vesszük. Egyben tájékoztatom a könyvtárlátogatókat, hogy
november 1-jétől a nyitva tartás változik a
téli időszámítás miatt. Az új nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 14.00 órától 17.00 óráig.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

Október 25–31.

2010
Szüreti bál

November 1–7.

2009
Szüreti bál

November 8–14.

2008
Szüreti bál

November 15–21.

2007
Szüreti bál

November 22–28.

2006
Szüreti bál
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Pátria kirándulás Lengyelországba
A jubileumi év eseménysorozatának állomásaként egyesületünk 50 fős csoportja
szeptember 17-19 között Lengyelországba kirándult.
Az indulás napjának hajnalán erős aggodalommal néztem ki az ablakon át a szakadó
esőbe. Kis reményt csak az adott, hogy a lengyel meteorológiai szolgálat kellemes, napsütéses hétvégét jelzett, így hát kész voltam
arra, hogy hátrahagyva a rossz időt, reggel
4.30 órakor elinduljunk. S valóban, bár első
nagyobb megállónkig Árva váráig váltakozó
intenzitással esett az eső, de mire a várat
megtekintettük, kezdett mutatkozni a nap.
Árva vára: Gyönyörű építmény, egy több
mint 100 méter magas sziklaszírt fokán. Tanúja a magyar nép viharos évszázadainak. Aki
erre jár, ne kerülje el! Érdemes megnézni, s a
kacskaringós vártúra nem is olyan megterhelő, mint azt az ember először elképzeli, amikor
a parkolóból feltekint rá. Jó két órán keresztül
jártuk termeit!
Egy kicsit azért kifáradva utaztunk tovább
első napi célunk felé, Zakopanénak. Mire megérkeztünk a Magas-Tátra
lábánál fekvő városba,
végérvényesen kisütött
a nap, így nekiláthattunk
a sétálóutca, a Krupowki
felfedezésének. A magunknak szabott két óra
alatt tetemes suvenir
került az autóbuszba a
jellegzetes sajtokból, gyapjúból készült emléktárgyakból. Esti szállásunkon a Skalny wellness
hotelben jóleső érzéssel adtuk át magunkat a
szaunázás és a jacuzzi örömeinek.
A második napon továbbindultunk Krakkó irányába. A város előtt megtekintettük
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még a Wieliczka sóbányát, ahol gyönyörű
sótermeken, sóból faragott szobrokon keresztül ismerkedtünk meg a 800 éve folyamatos kitermelés alatt álló bánya történetével.
Kitűnő akusztikáját is meghallgathattuk egy
rövid zenedarabon keresztül.
A nagy szintkülönbség egy kicsit kifárasztotta a csoportot, de úgy vélem, hogy a délutánt mindenki szívesen gyalogolta végig.
Ekkor ismerkedtünk meg egy nagy tudású idegenvezető segítségével Krakkóval. A Wawel
katedrális, a királyi palota volt a kezdet, ezt
követően lesétáltunk a belvárosba a posztócsarnok felé. Hihetetlen zsongás jellemezte a
szombat délutánt! Mindenhol fiatalok, sétáló
családok. Utcai művészek, pantomimosok kavalkádja, neves
üzletek sokszínűsége.
Ez mind Krakkó belvárosa. Megnéztük mint
csoport, de jó páran
rögtön elhatároztuk,
hogy ide még magánúton vissza kell térnünk, hogy kivehessük
részünket ebből a vidám nyüzsgésből.
A nap 8 órányi talpalása után ismét csak jól
esett megpihenni krakkói hotelszobánkban.
Vasárnap azután megtekintettük az auschwitzi és birkenaui koncentrációs táborok emlékmúzeumát. Itt is magyar nyelvű idegenve-

zetést kaptunk, sőt mindenki saját guide-on
keresztül hallgathatta a magyarázó szöveget,
lehetővé téve azt, hogy a kiállításra koncentrálhassunk, ne pedig arra, hogy az idegenvezető sarkában toporogjunk, ha hallani akarunk
valamit. A táborok borzalmai nem ecsetelhetők, úgy gondolom, hogy mindenkinek egyszer el kell mennie oda, meg kell néznie a
saját szemével, majd elraktározni a látottakat.
Elraktározni, mert eleven intő jel ez a kiállítás,
az emberi brutalitás, a téveszme emlékműve.
A hírhedt birkenaui vasúti osztályozórámpánál

álló marhavagonra, melyben annak idején magyar zsidók érkeztek, virágot helyeztünk el.
Komor hangulatban de változatlan napsütésben indultunk hazafelé. A hegyek között vezető
út szépsége igyekezett elhalványítani a délelőtti képeket és ez talán sikerült is, mert jókedvűen és fáradtan érkeztünk haza este.
Úgy gondolom, hogy aki részt vett ezen a
kiránduláson, nem bánta meg, mert rengeteg
élménnyel gazdagodhatott!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Amit a méhnyak-szűrésről tudni érdemes
Az egészség megőrzésének többféle módja ismert ma már. Tudnunk kell azonban,
hogy nem elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és
az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell
egészségi állapotunkat is, melynek egyik
lehetséges módja a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatokkal elkerülhető több súlyos
daganatos megbetegedés, illetve korán
felismerve jó eredménnyel gyógyíthatók.
A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatoknak egyik fontos jellemzője, hogy behíváson alapul. Néhány gondolat a méhnyakszűrésről:

Méhnyak-szűrés
A méhnyak-rák egyike azon betegségeknek, amelyek megelőzhetőek, illetve korai
stádiumban felismerhetőek. A kezdeti stádiumban felfedezett elváltozás jó eséllyel kezelhető illetve gyógyítható.
A méhnyak-rák elkerülése érdekében
3 évenként ajánlott a szűrővizsgálat a
25-65 éves hölgyek körében. A vizsgálat
során a nőgyógyász szakorvos egy nagyító
(kolposzkóp) segítségével átnézi a méhszáj
és a méhnyak felszínét, majd egy egysze-

rű eszközzel kenetet, azaz sejtmintát vesz a
méhszáj felszínéről, valamint a méhszáj azon
részéből, amely a kolposzkóppal nem látható.
A kenetet sejttani laboratóriumba küldik el,
ahol azt mikroszkóppal megvizsgálják.
Ezzel a fájdalommentes, néhány percig
tartó módszerrel felismerhetők a méhnyak
olyan rendellenességei is, amely tüneteket és
panaszokat egyáltalán nem okoz, ám belőle
– akár sok-sok évvel később – méhnyak-rák
alakulhatna ki.
Sokat tehetünk mi magunk is egészségünk megőrzése érdekében, ezért kérjük Önt,
amennyiben meghívólevelet kap a szűrővizsgálatra, keresse fel a szűrést végző nőgyógyászati szakrendelést.

Tegyen meg ennyit Önmagáért
és szeretteiért!
Amennyiben a méhnyak-szűréssel kapcsolatban további információkat szeretne kapni,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézetének munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.
Elérhetőség:
Kaszásné Zsidákovits Ildikó
06 34 309 448 • Tatabánya, Fő tér 4.
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A református gyülekezet tájékoztatója
Kedves Barátaink!
A közelgő hallottak napja alkalmából a vértesszőlősi református gyülekezet november 1-jén délután 5 órakor megemlékező és vigasztaló áhítatot
tart a temető ravatalozójában, amelyre szívesen vár mindenkit, aki csatlakozni kíván.

Tisztelt Szülők és Érdeklődők!
A vértesszőlősi művelődési házban Szülők Iskoláját szervez Sebestyén
Katalin mentálhigiénés szakember, református lelkész.
A Szülők Iskoláját azok figyelmébe ajánljuk, akik szeretnék még harmonikusabbá tenni kapcsolatukat gyermekeikkel. A nyolc alkalomból álló sorozat első találkozására december 1-jén 18.00 órakor kerül sor. Jelentkezhet a
reformatus@szolosgyulekezet.hu címen.

A református gyülekezet egyéb alkalmairól
a www.szolosgyulekezet.hu oldalon tájékozódhat.

Mottóm: szép testben ép lélek, mert a szépség nem az arcnál végződik!

Szalonnyitó!

November 2-tól új helyen, harmonikus, békés környezetben,
kiterjedt kozmetikai gépparkkal,
kizárólag bio-, és antiallergén termékekkel,
személyre szabott kezelésekkel, pénztárcabarát árakkal,
havonta megújuló akciókkal,
vendégparkolóval várom a szépülésre,
lelki megnyugvásra, testi,-lelki feltöltődésre vágyó
meglévő és leendő kedves vendégeimet!

Novemberi akció!*

Fitoösztrogénes (növényi hormonok)
kényeztető dekoltázsos arckezelés

(bőrépítő, rugalmasító kezelés laza, száraz, idősödő bőrre)

A kezelés során alkalmazott készítmények nagy mennyiségű
növényi hormont és vitaminokat tartalmaznak,
hatásukra a bőr látványosan rugalmasabb, feszesebb lesz.
*Az akció ideje 2010. november 1–november 30.

A kezelés időtartama 70 perc (letisztítás, radírozás, 30 perces dekoltázsos
arcmasszázs, gépi kezelés, pakolás) A kezelés akciós ára: 4000 Ft.

Vértesszőlős, Árpád u. 10. (a Samufalvi óvoda hátsó utcája)
Bejelentkezés, időpont egyeztetés:
Fehér-Kali Ildikó kozmetikus 06 20 80 283 08 • okidli@feherszalon.eu
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Udvardi Zsuzsanna

Női-férfi és gyermek fodrászat
Bejelentkezés telefonon:

06 20 318 7671
Vértesszőlős, Hegyalja u. 19.

Szeretettel várom régi és leendő ügyfeleimet!
Hirdessen
!
a Hírmondóban
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.
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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!

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen

Tisztelt vértesszőlősi Választópolgár!

Hétfő: 9.00–11.00
Kedd: 17.00–18.00
Szerda: 9.00–11.00
Csütörtök: 17.00–18.00
Péntek: 9.00–11.00
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Fizetett politikai hirdetés!

Rendelési idő

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

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

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Önnek, hogy az idei önkormányzati
választáson élt választójoga adta
kötelességével és leadta szavazatát.
Köszönjük támogatását, mellyel a
következő 4 évre felhatalmazást adott
közös ügyeink képviseletére
és Vértesszőlős további fejlődésének
előmozdítására.
Természetesen feladatunknak tekintjük
a következő ciklusban minden
vértesszőlősi lakos képviseletét
és lehetőségek szerinti támogatását.
Ehhez további együttműködését
előre is köszönjük!

Köszönettel:
Dr. Nagy Sándor
Dr. Bogár István
Dr. Pluhár Szilvia
Szabó Mária
Szücsné Posztovics Ilona
Zachara Norbert
Zoltánfi Zsuzsanna

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Elérhetőségünk:

2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676
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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