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Októberi jeles napjaink
Októberben nincsen olyan kiemelkedő ünnep, mint a karácsony, vagy a húsvét,
túlvagyunk már a templom búcsúján is, de még igen messze az advent is – mégsem mondhatjuk októberre, hogy semmi érdekeset nem tartogat.
Kezdjük például Magyarok Nagyasszonya napjával, mely október 8-ra esik. Ismert,
hogy Szent István halála előtt, 1038-ban felajánlotta Nagyboldogasszony napján
Szűz Mária oltalmába koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. Később a Vatikán is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét,
majd a Magyarok Nagyasszonya ünnepet XIII. Leó pápa rendelte el 1896-ban, X.
Szent Piusz pedig az ünnepet október 8-ra tette. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a
napon a Szent Péter bazilika altemplomában a Magyarok Nagyasszony tiszteletére
kápolnát szentelt. Ezt követően a magyar püspökök és Rómában tartózkodó magyar
papok ünnepi szentmisét mutatnak be ebben a kápolnában.
Népszokásokban és hagyományokban sem szűkölködik október. Október 15.,
Szent Teréz napja sokfelé szüretkezdő nap volt, például Baranyában vagy a Balaton
szőlőtermő vidékein. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, süthettek. Egy nappal később, október 16-a Gál napja, Halászó vidékeken
Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert ezt követően halat fogni már nem
lehet, mert ilyenkor ássák le magukat a halak a mederbe. Október 20-a Vendel napja.
A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, aki Rómába zarándokolt és egy gazdához
szegődött pásztornak. Ezért a jószágtartók, juhászok védőszentjükként tisztelték elsősorban a Dunántúlon. Ezen a napon nem fogták be az állatokat és vásárra sem vitték őket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertőző betegség üsse
fel a fejét a nyájban. Október 21-e, Orsolya napja, pedig időjárásjósló nap is - ha szép
ekkor az idő, karácsonyig enyhe is marad már. Október 28. Simon-Júdás napja, és
ennek kapcsán pedig azt tartották, ha innentől kezdve Márton napig (november 11.)
szép az idő, jó jövő évi termés várható.
S bizony, ahogy vége októbernek, onnantól már csak két emberes hónapunk marad a 2010-es évből is…
Pataki Gábor

Jelentés Vértesszőlős Önkormányzatának
Vagyoni és pénzügyi helyzetének változásáról
2006–2010.
1. A vagyonnal való gazdálkodás
Az önkormányzat a 2006-2010-ig terjedő időszakban megőrizte, illetve
jelentős mértékben gyarapította a rá
bízott önkormányzati vagyont. Az elmúlt négy évben az eszközök (mérleg
főösszeg) állományában 236 millió forint növekedést ért el. (1. sz. ábra)
Megnevezés
Befektetett
eszközök
Forgóeszközök
Eszközök
összesen

vány az év második felére felhasználásra
került, így a függőben lévő állami támogatások leutalásáig a 30 millió forint összegű folyószámlahitel felvétele biztosítja a kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást.
A folyó követelések között ki kell emelni
a szeptember 15-én esedékes helyi adóbevételeket, ami közel 30 millió forint, valamint
a megnyert, elszámolt pályázati források le
Adatok millió forintban
2010. 09. 30.*
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1. sz. ábra

A vagyonnövekedést úgy érte el, hogy
megőrizte az eszközök közel 90 százalékban saját tőkével való finanszírozottságát, azaz fejlesztéseit döntően saját
bevételeiből, illetve kapott támogatásaiból valósította meg.
Az önkormányzat törekedett a rendelkezésre álló pályázati forrásokat kihasználni, ennek érdekében 823 millió forint
összegben nyújtott be támogatási igényt.
E pályázati igényből 100 millió forint még
nem került elbírálásra, az elnyert összeg
eléri a 220 millió forintot. A nem nyert pályázatok elutasításának indoka kizárólag
a forrás hiány. Az önkormányzat saját
költségvetési bevételeinek közel egy harmadát törekedett fejlesztésekre fordítani.

2. A pénzügyi helyzet alakulása
A 2010. év második felében a pénzügyi
helyzetet nagymértékben meghatározza
a 200 millió forintot meghaladó fejlesztési kiadások kifizetésének ütemezése.
A korábbi évekről felhalmozott pénzmarad2

nem utalt közel 50 millió forintos összegét
(EMVA, TÁMOP, Kavicsösvény kiadás, TT
Citizens, Belterületi utak eddig benyújtott
támogatási igénye). E követelések befolyása, valamint a közbeszerzési pályázattal
meghirdetett 30 millió forint összegű MFB
hitel biztosítja a Múzeum, Arany János, Petőfi utak felújításához kapcsolódó szállítói
118 millió forintos végszámla kiegyenlítésének fedezetét. A megítélt 115 millió forintos
pályázati támogatásból – a már említett
igénylés alatt van 21 millió forint – a számlák
pénzügyi teljesítését követően igényelhető további 94 millió forint, aminek várható
befolyása az év utolsó hónapja, így annak
előfinanszírozását meg kell oldani.
A működési és fejlesztési kiadások
alakulása az elmúlt időszakban a 2. sz.
ábrán látható.
Összefoglalóan megállapítható, hogy
a ciklus elején vállalt gazdasági program célkitűzései szinte teljes egészében – egyes esetekben a vállalásokat is
túlteljesítve – megvalósultak. Az intézmé-

4. A működési költségek
csökkentése

2. sz. ábra

nyek jelentős többségének külső és belső felújítására sor került.
Sajnálatos módon a helyi civil szervezetek közül 2010. évben a Polgárőrség
megszüntette tevékenységét.
A Hírmondó havonta jelent meg, a település honlapja jelentős tartalmi és formai
fejlődésen ment keresztül, illetve a több
éven át kísérleti jelleggel működő közösségi televízió az ORTT általi engedélyezése megtörtént.
A tervek szerint karbantartói csoport
került megszervezésre, illetve karbantartási és közterület-fenntartási munkákhoz szükséges eszközök beszerzésére is sor került. Karbantartásra évente
átlagosan mintegy 16 millió forintot fordítottunk. A karbantartói csoport munkájának eredményeként a közterületek
fenntartásával, rendezésével, parkosításával jelentős előrelépést sikerült elérni,
melyről a környező településektől, vendégeinktől, látogatóinktól folyamatosan
pozitív visszajelzések érkeznek. Több
közterület és emlékmű teljes körű rehabilitációjára sor került.
Az önkormányzat lehetőségeinek
függvényében maximálisan támogatta a
helyi civil szervezeteket.
Az intézményvezetők és beosztottak
részére egységes szerkezetű és új munkaköri leírások kerültek kidolgozásra.

3. A fejlesztési stratégia
megvalósulásának értékelése
A kitűzött célok legnagyobb része lehetőségeink és az elnyert pályázati források segítségével megvalósult.

Az önkormányzat a ciklus során a
működési költségek csökkentése érdekében a következő főbb intézkedéseket tette:
Ð A köztisztviselők, közalkalmazottak
és a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkavállalók jutalmazásának megoldása adó- és járulékmentes juttatási formával.
Ð A távközlési és internet költségek radikális csökkentése.
Ð A képviselői tiszteletdíjak befagyasztása, társadalmi megbízatású polgármester alkalmazása, az alpolgármesteri tiszteletdíjak csökkentése.
Ð Gázszolgáltató váltásával és épület
hőszigetelési munkákkal a fűtési költségek csökkentése.
Ð Banki szolgáltató váltása kedvezőbb
kondíciókkal.
Ð Biztosító váltása kedvező költségekkel és jelentősen megnövelt
biztosítási értékekkel.
Ð A temető üzemeltetésének kiszervezése, költségek csökkentésesével.
Ð A konyha gazdaságos működésének
biztosítása az ESZI számára értékesített ebéd adagokkal (50-60 adag/nap).

5. Elnyert hazai és
EU társfinanszírozású pályázatok
Az önkormányzat az elmúlt 4 évben
a Tatabányai és Tatai Kistérség egyik
legaktívabban pályázó települése volt.
A ciklus során több mint 30 pályázat került
benyújtásra az önkormányzat és intézményei által, melynek mintegy kétharmadát
nyerte el. Tartalmi és formai okokból pályázatunk elutasításra nem került.
Összesen a ciklus során mintegy 222
millió forint hazai és EU forrást tudtunk
felhasználni, mellyel példamutatóan sikeres pályázati munka valósult meg.
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6. A ciklus során
megvalósult fejlesztések
A fejlesztési stratégiában kitűzött célokat az esetek döntő többségében sikerült megvalósítani, ezzel az elmúlt ciklusokat jelentősen meghaladó mértékben
(közel 20 százalékkal) növekedett az önkormányzat vagyona.

7. Folyamatban lévő
fejlesztési projektek
7.1. Fejlesztések, felújítások
� Az Általános Iskola bővítése céljából
a tervezett két ütemre engedélyes terv
készült. Az első ütemre közbeszerzéssel a kivitelező kiválasztásra került.
A szerződés alapján a kivitelezési
munkálatok megkezdődtek.
� Az új óvoda építése tárgyában engedélyes tervvel rendelkezünk, forrás
biztosítása érdekében a pályázat beadásra került, melynek hiánypótlása
megtörtént, a pályázati döntést várjuk.
� Intézmények energetikai korszerűsítése: az energetikai audit elkészült, a
következő lépésben a tervezés, majd
KEOP pályázat beindítása a cél.
� Által-ér völgyi kerékpárút: a szükséges
hozzájárulásokat és kötelezettségvállalásokat az önkormányzat megtette, jelenleg
a benyújtott pályázat döntésre vár.
� Tehermentesítő út és az Északi lakótelep között: a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által készített megvalósíthatósági
tanulmány alapján a legoptimálisabb
nyomvonal kiválasztására a közeljövőben kerül sor.
� Vértesszőlős-Skála térség kerékpárút:
a megvalósíthatósági tanulmány alapján a legmegfelelőbb nyomvonalról
döntés született, az engedélyes tervek
folyamatban vannak.
� Valusek utca járda felújítás: a páros
oldal felújítása 2009. évben megtörtént; a páratlan oldal felújítására a
tervek szerint szerződés-kötésre 2010
októberében sor kerül.
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� Közvilágítás korszerűsítés: a tatabányai
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája,
az In-Respect Kft. és az önkormányzat
által kötött szerződés értelmében a
Múzeum utca közvilágítás korszerűsítése és részben megújuló energiával
történő ellátása tárgyában tanulmány,
illetve terv készül KEOP pályázat benyújtása céljából.
� Wip-Mar lakópark beruházás: a kivitelező és az önkormányzat között kötött
szerződés teljes megvalósulása érdekében további lépésekre van szükség.
� Belterületi út pályázat: a végszámla
(bruttó 118 000 000 forint összegben)
benyújtásra került, melynek határideje
2010. október 30.
� A temető körüli közterület rendezése:
a MOL Nyrt. és az ÖKO-Társ Alapítvány pályázatára benyújtott kérelmünk
támogatási döntésére várunk.
� A Sólyom utca felső szakaszának
felújítása: a lakosság által elvégzett
felújítási munkához megítélt önkormányzati támogatás átutalása 2011.
és 2012. tavaszán lesz esedékes.
� SAMU Emlékmű létesítése a Vértes
László Parkban.
7.2. Folyamatban levő pályázatok
� KDOP 5.1.1.
Óvoda építés – döntés előtt
� KEOP
Közvilágítás korszerűsítés – előkészítés
� KEOP
Intézmények korszerűsítése – előkészítés
� TOWN TWINNING
Szüreti felvonulás – támogatva
� ÖKO-Társ Alapítvány
Temető körül parkosítás – döntés előtt
� LEADER
Kavicsösvény kiadása – elszámolás
� EMVA
Faluközpont felújítása – elszámolás
� KDOP 4.2.1.
Petőfi és Múzeum u. – elszámolás
� TIOP
Iskolai eszköz beszerzés – előkészítés

Beruházások és felújítások

2. sz. melléklet

Beruházások és felújítások
2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

I. Intézmények felújítása
Általános Iskola felújítása, telek vásárlás
Tájház beruházás

5 471

2 301

9 620

170

10 279

2 422

Hivatal gépkocsi tároló kialakítás

1 658

2 525

21 575

230

13 101

9 474

16 978

427

Művelődési ház felújítás, tetőszerk.csere

427

7 504

Temető fenntartás

948

948

Óvoda nyílászárók cseréje

1 091

Polgármesteri Hivatal felújítása

6 290

1 194

7 484

20 921

9 039

3 286
16 709

3 286
64 890

500

2 327

197

3 024

Óvoda építés tervdokumentáció
5 641

12 580

1 091

II. Település fenntartás
Rendezési terv módosítás
Gázcseretelep visszavásárlása

800

Mobil WC

310

310

0

3 467
4 577

3 467
7 601

37 716

3 254

Szelektív gyűjtősziget

800

500

2 327

197

III. Utak felújítása
Ady Endre u. felújítása, támfal
Kertalja u. felújítása

40 970

9 857

Múzeum, Petőfi, Arany J. felújítása

9 857
7 239

Sport u. szilárd burkolat

877

1 888

181 213

191 217

15 603

15 603

Árpád u. felújítása

7 242

7 242

Baromállás dűlő út felújítás

4 227

4 227

Tanács u. járdaépítés

2 143

2 143

Hegyalja u. mart aszfalt

5 890

Rákóczi u. felújítása

5 890
8 825

8 825

13 027

13 027

Rózsa u. felújítása

10 415

10 415

Akácfa u. felújítása

11 772

11 772

Vértes L. u. felújítása

7 846

7 846

Temető melletti út felújítása

2 059

2 059

Kossuth L. u. felújítása

Tanács - Széchenyi u. tervezés
Valusek utca járda építés

432

432

8 393

8 393

Tanács utca felújítás
Sólyom utca aszfaltozás
47 573

10 493

35 982

64 657

953

2 373

7 040

7 040

2 033
190 286

2 033
348 991

IV. Közterület, játszótér
Közvilágítás korszerűsítés

384

Országzászló tér felújítása

3 710

2 398

Tűzoltókocsi felújítása

220

Beköszönő táblák a főút mellett

357

2 398
56

276

Falúközpont kialakítása

3 000

3 000

Tűzoltószertár felújítása

1 121

1 121

Játszótér építés Sportcsarnoknál

357

834

834

Játszótér építés Múzeum utcában
Valusek utca közterület fejlesztés
384

2 975

5 964

2 373

11 535

11 535

2 833
14 368

2 833
26 064

5

Vértesszőlős Község Önkormányzata

2006

2007

2008

2009

2010

Összesen

F E L H Í VÁ S

V.Tárgyi eszközök beszerzése
Számítástechnikai eszközök

1 244

Óvoda konyha tálalókocsi

76

Karácsonyi díszkivilágítás

533

Takarnet szoftver

2 662

933

906

121

5 866
76

480

1 013

96

Hangosító berendezés

648

Videokamera

312

Mosógép
Áramfejlesztő
Láncfűrész

96
308

290

312

68

68
282

158
5 382

Teherautó (Ford Transit)

158
2 184

7 566

4 426

4 426

Asztali foci (Művelődési Ház)

109

109

Digitális erősítő

182

182

Projektor és kivetítő

200

200

96

96

Védőnői program (Stefánia)
Hallásvizsgáló
Kültéri játékok (óvoda)

266

266

1 050

1 050

Telefonközpont

314

314

Iktatóprogram

159

159

Defibrillátor

550

550

Fűkasza, sövényvágó

244

244

3 403

3 403

Gázzsámoly óvoda

140

140

Villanysütő óvoda

548

548

Árnyékoló óvoda

155

Gépjármű vásárlás (VW Caddy)

Konyhagép óvoda

155
241

Fűkasza, fúró- vésőkalapács
Kábeltelevíziós rendszer fejlesztés
1 853
2006

16 417

8 938

241

385

385

863
2 685

863
30 014

2007

2008

2009

2011. évi fordulójához.

1 246

282

Traktor (John Deere)

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT A
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

121
2010

Összesen

Mindösszesen:

55 451

47 042

72 305

81 081

221 681

477 560

VI. Karbantartás

10 506

13 794

22 240

16 750

17 321

80 611

A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvétel nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik
a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsősoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető, és a pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. Telefon: 379-091/105. mellék
(Mukné), vagy: 06 30 579 3780 ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. november 23.
Várjuk az érdeklődőket!
Baudentisztl Péter
jegyző

A pénzügyi jelentés teljes anyaga megtekinthető és letölthető
a www.vertesszolos.hu weboldalon.
Vértesszőlős, 2010. szeptember 2.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Búcsú
A képviselő-testület döntése alapján a közterület használati díj (250 000 Ft)
elengedésre került. A megállapodásban a vállalkozó ezért a használati díjakat
a felére csökkentette és nem kér díjat a vásárosoktól. Remélhetően ezzel a
támogatással a búcsú hagyománya is fenntartható lesz.
7

„AZ EMBEREK ÖSSZEFOGÁSA MINDENT KÉPES MEGOLDANI”

VÁ L A S Z TÁ S I
HIRDETMÉNY

Újra megnyílt az óvoda Felsőzsolcán
2010. június első napjaiban
Magyarország számtalan,
településére csapott le az
árvíz. Drozsnyik Jánosné,
a felsőzsolcai Platthy Ida
Napköziotthonos Óvoda vezetője így mesélt az akkor
történtekről:
„Az óvodát június 4-én öntötte
el az ár, értekezletet terveztünk, de
amikor megérkeztünk, észrevettük,
hogy a kerítésünk alatt folyik a víz,
és csak jött, megállíthatatlanul.
Töltöttük a homokzsákokat, de
az ár olyan mértékben emelkedett,
hogy mire kiléptünk az épületből, már combmagasságig ért a víz…. Egy hét múlva egy gumicsónakkal
próbáltunk bejutni az óvoda épületébe. Az ár már
visszavonulóban volt, de az udvar nagy részét víz
borította, és más, amit a víz sodort oda: giliszta,
döglött patkányok…. Akkor még sejtésünk sem
volt arról, hogy milyen pusztítást végzett az árvíz
az épületben. De arra, ami bent fogadott, nem
számítottam, elkeserítő látvány volt …”
Ma már tudjuk a kár csaknem 100 millió
forint az épülettel, a berendezési és a használati
tárgyakkal együtt. A radiátorokat is cserélni
kellett, mert megrozsdásodtak, az ablakokat
és az ajtókat is ki kellett szedni, mert egy hétig
álltak a vízben, és elvetemedtek.
Aki 2010. szeptember 7-én, kedden járt az
épület előtt, azt hihette valamilyen fesztivál
van a városban. Nem, csak ünnepeltek. Ünnepelték azt, hogy, újra megnyithat az óvoda.
Az udvaron, az épületben már nyoma sem volt
annak a pusztításnak, amit az árvíz végzett.
Mindenhol új bútorok, új játékok, szőnyegek, új
nyílászárók, és a konyhában is ott sorakoztak
a még érintetlen konyhai eszközök. Az udvaron
újra zöld a fű, a legújabb fajátékok, mászókák
várják, a 136 kisgyereket.
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A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
2010. október 3. napjára
kitűzött választására az alábbi jelöltek
kérték nyilvántartásba vételüket:
Polgármesterjelöltek:
1.
2.
3.
4.

Gerezdi Norbert		
Hlavács László		
Dr. Nagy Sándor		
Persik Istvánné		

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
független
független
független

Képviselőjelöltek:
Ahhoz, hogy az óvoda megújulhasson több
vállalkozás, magánszemély adományára is
szükség volt. De a felújítás jelentős részét,
közel 100 millió forintot az ÉMÁSZ Nyrt. állta.
Ebből a pénzből tellett a bútorok cseréjére is.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Ódor Ferenc, a
megyei közgyűlés elnöke is beszédet mondott, aki kiemelte a segítőszándékot, aminek
köszönhetően a gyerekeknek újra van hová
járniuk. Hozzátette: „Mennyivel jobb a homokozóban látni a homokot, mint zsákokban, amint
a hömpölygő vizet próbálja megfogni.”
Az óvoda vezetője szerint az épület szebb
lett, mint volt. Hozzátette: az emberek összefogása mindent képes megoldani.
Dr. Nagy Sándor polgármester úrral együtt
képviseltük Vértesszőlős Önkormányzatát
a Felsőzsolcai Platthy Ida Napköziotthonos
Óvoda megnyitó ünnepségén, így résztvevői
lehettünk az összefogással felújított Intézmény
ünnepélyes átadásának. A Vértesszőlősi Önkormányzat 450 000 forint értékű adománnyal
támogatja az óvoda helyreállítását a szükséges
berendezések pótlását.
Szücsné Posztovics Ilona
önkormányzati képviselő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dr. Bogár István		
Dobsa Attila		
Gerezdi Norbert		
Horváth Sándor Zsolt		
Juhász Ferencné		
Dr. Keleti Zoltán		
Kuzma Norbert		
Dr. Nagy Sándor		
Pappné Bedei Sarolta		
Dr. Pluhár Szilvia Orsolya
Salamon István László		
Szabó Mária		
Szamos Boglárka Katalin
Szücsné Posztovics Ilona
Tóth Béla		
Török Csaba		
Vida Péter		
Zachara Norbert		
Zoltánfi Zsuzsanna		

független
független
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1.
2.
3.
4.
5.

Kutenics Mária
Kutenics Szilvia
Szabó Józsefné
Szabó Mária
Törökné Pátrovics Erika

képviselőjelöltjei:

Vértesszőlős, 2010. szeptember 3.
Magyar Istvánné
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Iskolai hírek
Egy kicsit megkésve, de az idén is
megkezdődött az új tanév. A korán
beköszönő ősz nem kedvezett a gyerekek utolsó szünidei napjainak, így
talán nem is bánták, hogy újra megkezdődött az iskola.
Rajtunk kívül álló okok miatt három napot késett a tanévkezdés. Sajnos az engedélyek csúszása miatt a régi tanári és
vizesblokk épületek bontása az utolsó pillanatban szeptember közepére tolódott. A
felújítási munkálatok előreláthatólag a teljes 2010/2011-es tanévben folynak, amely
a pedagógusok részéről nagyobb figyelmet, a tanulók részéről pedig nagyobb
fegyelmet követelnek. Az ezzel kapcsolatos szabályokkal időben megismertettünk
mindenkit, melyek röviden a következők:
az alsó tagozatos tanulók csak a templom
felőli kapun, a felsősök pedig a Múzeum
utca oldaláról vagy a gyógyszertár felől
tudják megközelíteni az iskolát. A gyerekek
az első két óraközi szünetben bent tartózkodnak az épületekben, a 3. és 4. szünetben pedig kint lesznek tanári felügyelettel
az udvaron. A felső tagozatosok csak ¾
8-8 óráig, illetve a nagyszünetben mehetnek a büfébe, tanári kísérettel.
Itt hívom fel a kedves szülők figyelmét,
hogy a Tanács utcai bejáratnál nem sza-

bad a jobb oldalon autóval megállni – ezt
tábla is tiltja, hiszen balesetveszélyes –,
valamint akadályozza az ételszállítást.
Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 139
fő. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
az első osztályban 21 kisgyermek kezdhette meg tanulmányait iskolaotthon formájában. Annak ellenére nem csökkent
a tanulók száma, hogy a tanév végén a
legnagyobb létszámú osztályunk ballagott el. A létszámemelkedéshez az is
hozzájárul, hogy több gyermek érkezett
Tatabányáról.
Idén szeptembertől újra indulnak hagyományos szakköreink és délutáni foglalkozásaink, melyekről a szülők már az
első héten írásbeli tájékoztatást kaptak.
A kínálat bővül egy új lehetőséggel: a
Bodajki Hangszíntér Alapfokú Művészeti
Iskola keretén belül modern táncoktatás
kezdődik, melyet Árendás Miklós vezet,
aki a Budapest Táncszínház táncosa és
tanára. Erről államilag elismert bizonyítványt is kapnak a résztvevők.
Ezúton is köszönjük a Dombai Sport
Kkt felajánlását, amely 15 darab számozott, feliratozott mezzel támogatta iskolánk sportot űző tanulóit. Reméljük, szép
sikereket érnek majd el a csapatok a mezekben!
Paxy Éva igazgató

TÁMOP-pályázati hírek
Augusztus 30-án megrendeztük a több mint egyéves projektünk zárását. Értékeltük a múlt tanévben végzett munkánkat. „Leltárt” tartottunk: 14 továbbképzésen 1200 órában 40 darab oklevelet
szereztünk. A képzéseken szerzett tapasztalatainkat a továbbiakban nevelő-oktató munkánk során
fogjuk hasznosítani. Olyan tárgyi eszközökkel is gyarapodtunk, melyekkel az iskola fennállása óta
még soha. Több, mint 2 millió forint értékben vásárolhattunk oktatást segítő korszerű eszközöket.
Pl. úgynevezett tanterem figyelő berendezést, mely az informatikaoktatáshoz nyújt segítséget. Itt
kell megemlíteni, hogy Skrován József tanár úr egész nyáron azon fáradozott, hogy a számítástechnika terem megújuljon. Köszönjük neki! Vásároltunk új projektort, valamint olyan berendezést, mel�lyel szinte minden tábla digitálissá tehető. Fontos még megemlíteni, hogy a nagy értékű eszközök
miatt szükséges volt az épület biztonsági rendszerét modernizálni.
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Fazekas tábor Tatán

Szántód

A nyári szünet első hetében 5 napos
kézműves tábor résztvevői lehettünk
Tatán. A Fazekas utcában lévő iskola
műhelyét vettük birtokba délelőttönként. Két mester irányításával és aktív
közreműködésével készültek el az érdekesebbnél- érdekesebb alkotások.
Az egyik teremben Gútay János tanította
a kisplasztika készítés fortélyaira a nebulókat, míg a másikban Csiszár József a
korongozás és kerámiakészítés mestere
bűvölt el minket tudásával. A fantáziánkat szabadon engedve születhettek meg
az agyagkatonák, a meseszereplők, az
álló és fekvő szobrok, a használatba is
vehető kerámiák. Az elkészült tárgyakat
ki is állíthattuk az évnyitó ünnepségen,
majd nagy gondossággal vittük haza
őket, hogy a következő év fazekas táboráig a polcunkon vagy íróasztalunkon
díszelegjenek.

Június 21. és 26. között a Balatonnál
nyaralt 21 iskolásunk.
Az esős, hideg idő miatt sok kézműves és közösségi programmal kárpótoltuk a táborozókat. Sajnos fürödni
egész héten nem tudtunk, de helyette
agyagozás, gyöngyfűzés, balatoni kép
készítése, festés, bőrözés, fodrászverseny, ki mit tud, táncverseny, esti
rókavadászat, kirándulás és még sok
érdekes program szórakoztatta a gyerekeket. Scsibrán Andi néni és Zsuzsi
néni ínycsiklandozó finomságokkal
kényeztetett bennünket, palacsintával,
pizzával, finom reggelikkel.
Reméljük, hogy minden táborozó maradandó élményekkel gazdagodott!

Szalczinger Józsefné és Szelőczei Anikó

Kutenics Szilvia és Krajczárné Száraz Erzsébet
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gon, s lábainkban izomlázzal térhettünk
haza. Reményeink szerint jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!
Kulcsár Nóra

Táborozás Erdélyben

Szántódi csoportkép

Balatonakali

„Nekem a Balaton a Riviéra!” – mondhatja ezt az a 12 felső tagozatos tanuló, akik
július 17. és 24. között élvezték a magyar
tenger hűsítő habjait Balatonakaliban.
Az immáron hagyományosnak mondható
táborban sok színes program várta a gyerekeket, mint túra Dörgicsére, Miniszínház,
vetélkedők, foci-, ping-pong bajnokság,
és természetesen az elmaradhatatlan esti
diszkó. Szerencsére az időjárás jobbik arcát mutatta a tábor ideje alatt, így mindenki
egészségesen lebarnulva és remélhetőleg
élményekkel gazdagon tért haza. A hagyomány pedig jövőre is folytatódik, tehát
várom szeretettel a jelentkezőket a 2011-es
nyári Balatonakali táborra!

ban a tavalyi évhez hasonlóan naponta edzésekkel „gyötörtük” tanulóinkat.
A labdarúgás, a futás, az atlétika, az
aerobic, a görkorcsolya, a gyalogtúrák mind gyermekeink testi fejlődését,
egészségét szolgálta. A fociedzéseket
fiainknak Szűcs Imre tanár úr és ifj. Dombai András, a tatabányai csapat kapusa
vezette le. Esténként a világbajnokság
meccseit nézve fogyasztottuk el a szabadtűzön főzött vacsorát, melyet Szabó Marika néni tálalt nekünk több száz
palacsinta társaságában. Erdei biciklis
kalandtúránkon a kőröshegyi völgyhíd
felé a defekt sem állhatott utunkba, hisz
Imre bácsi a hátán cipelte végig a sérült
kerékpárt. Az utolsó napon Vécsey Tamás és az Agricola Rt. támogatásának
köszönhetően meglátogattuk a Zamárdi
Kalandparkot is. Természetesen a strandolás sem maradhatott ki programunkból: minden nap úsztunk a Balaton
frissítő hullámaiban. Emlékekkel gazda-

Július közepétől iskolánk tizenkét tanulója két hetet töltött el erdélyi gyerekekkel közös táborozáson. Az első héten
az erdélyi gyerekeket láttuk vendégül.
Kirándultunk Visegrádon, Balatonfüreden. Közösen megnéztük a Shrek című
film 4. részét, élményfürdőztük a tatabányai Gyémánt Fürdőben. A második
héten pedig mi mentünk Erdély legkeletibb részére, Gyimesbükkre. 14 órás
buszozás után a csodálatos Kárpátok
fogadott bennünket és az erdélyi emberek szeretete. Sok szép élményben volt
részünk. Megnéztük a parajdi sóbányát
és a korondi fazekasműhelyeket. A Gyilkos-tónál és a Szent Anna-tónál kirándultunk. A második hét után fájó szívvel
vettünk búcsút Erdélytől és az ottani
barátainktól. Köszönetet mondunk Török Csabának, a Pátria Faluközösségi
Egyesületnek a szervezésért és köszönet illeti Szabóné Pásztor Beáta és Ispán
Mónika szülőket az áldozatos munkájukért, amit az erdélyi gyerekek itt tartózkodásakor végeztek.

Pilismarót
Idén első alkalommal nyílt lehetőség
iskolánk alsó tagozatos tanulóinak a
pilismaróti Duna Liget Üdülőben táborozni. A 26 fővel izgatottan vágtunk
neki az augusztus 3-10-ig tartó nyaralásnak. Az első nap Esztergomban egy
kalandjáték keretében ismerhettük
meg királyvárosunk nevezetességeit,
de a többi nap is rejtegetett sok játékot, programot. A tábor minden napján lovagi próbákra került sor, melynek
végén, az utolsó estén lovaggá ütöttük a sikeres próbázókat. A sportot
kedvelők focibajnokságra nevezhettek
vagy vízi vetélkedőn, tűzharcbajnokságban bizonyíthatták ügyességüket,
de volt lehetőség üveget gravírozni,
pólót festeni, könyvjelzőt készíteni.
Ha Duna, akkor kishajó! Mi, táborlakók áthajóztunk Zebegénybe is, ahol
a Hajózási Múzeumot látogattuk meg.
A tábor záróestjén pedig a szerepléshez kedvet érző gyerekek és pedagógusok fergeteges gálával búcsúztunk
el egymástól azzal, hogy jövőre ismét
találkozunk!
Szelőczei Anikó

Kornéli Ilona

Szelőczei Anikó

Sporttábor Zamárdiban
Idén másodszorra vittük diákjainkat
– 23 főt – sportolni a Balaton partjára.
A június 26-tól július 2-ig tartó tábor12

Pilismaróti csoportkép
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Szeptember kezdetével a Művelődési Házban is újraindult az élet. A korábbi Hírmondókban megjelent foglalkozások (foltvarró, ügyes kezek
lányoknak,asszonyoknak, aikidó, angol nyelvklub, hastánc stb.) továbbfolytatódnak illetve néhány újonnan indul.
Ilyen újonnan induló foglalkozásunk
a szeptember 6-ai kezdettel indult jógatanfolyam. A tatai Fazekas Andrea vezetésével tartott foglalkozás nagy létszámú

hölgytársaságot mozgat meg a szőlősi
hölgyek közül.
A körülbelül másfél óráig tartó összejövetel alatt a lányok, asszonyok elcsendesedéssel, önmagukra való ráhangolódással kezdenek. A saját énjükre való
odafigyelést követően légző és testgyakorlattal folytatják a meditációt, majd az
összejövetel végén hosszabb ideig tartó
lazítás következik. Mindez kellemes hangulatú zene és finom illatokat eregető
füstölők társaságában.

Őszi játszóház
Szeptember 17-én (pénteken)
délután 16 órára őszi játszóházra várta a Művelődési Ház
az óvodás és kisiskoláskorú
gyermekeket.
Az ősz beköszöntével a természet sok olyan termést nyújt
számunkra, amelyből érdekesebbnél érdekesebb alkotásokat
lehet készíteni. Ezt a lehetőséget
felhasználva készítették el a gyerekek,
azokat a kis „műveiket”, amelyeket hazavihettek és szobáik falán elhelyezhettek.
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Elsőként tökmagból és sárgaborsóból
alkothattak – egyéni kreativitásukat felhasználva- különböző termésképeket.
Ötletesebbnél ötletesebb képek születtek. Másodikként tökformából leszúrható
termésdíszt készíthettek az ügyes kezű
gyerekek. Harmadikként alma formájú
rétegelt falemezt festhettek, díszíthettek.
Többen a különböző munkadarabokat
egymással kombinálva saját ötleteiket
valósították meg.
A gyermekek számára a következő játszóház a karácsonyt megelőző adventi
időszakban lesz. Erre is várjuk szeretettel
az érdeklődő gyerekeket és szüleiket is.

Színházlátogatás

A budapesti Operettszínház népszerű színészeinek (Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Szulák Andrea… és még
sorolhatnánk a neveket) közreműködésével előadott darab, amely Rebecca
– A Manderlay ház asszonya címet viselte, fergeteges sikert aratott a nagyközönség körében.
Ez a hétvége különleges hétvége volt a
színházak életében. Ugyanis Broadway
hétvége volt, ami azt jelentette, hogy az
Andrássy útra kivonultak a különböző
színházak és ízelítőt adtak a nagyközön-

ség számára a 2010/2011-es évadban
színpadra kerülő előadásaikból.
A musical megtekintése előtt nemcsak
a kínálatba tekinthettünk bele, hanem
láthattuk és hallhattuk az Operettszínház
másik kiválóságának Dolhai Attilának az
előadását is.
Mindezek után következett a várva-várt
darab, amely valamennyiünk számára
maradandó élményt nyújtott.
A Művelődési Ház szervezésében a
tavasszal az Egy szép nyári nap című,
a Neoton Famillia dalainak felhasználásával készült musical előadásra szervezünk színházlátogatást. A darabra előzetes jegyigényléseket elfogadunk.
Jelentkezni a 30 640 8934-es telefonszámon lehet vagy személyesen a kultúrházban a nyitva tartási idő alatt.

Indul a Folytassa, Nagyi!

Mezőgazdasági előadás

Várjuk azoknak a nyugdíjasoknak a
jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a szövegszerkesztés rejtelmeivel.

Az ősz beköszöntével udvarainkban
egyre több az olyan hulladék,amelyet
korábban jó falusi szokáshoz kapcsolódóan elégettünk.

Szeptember 18-án (szombaton) színházlátogatáson vehettek részt azok a
szőlősi lakosok, akik jegyet vásároltak a ház szervezésében meghirdetett
Rebecca című előadásra.

Jelentkezni lehet a Művelődési Ház
nyitva tartási ideje alatt, hétköznap
15.00–19.00 óráig illetve a 30 640 8934es telefonszámon.

Folytatódik a főzőklub
Szeretettel várunk minden kedves hölgyet és urat 2010. október 13-án 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.

Az önkormányzat rendelete értelmében a mezőgazdasági hulladékot ne
tüzeljük el, hanem inkább válasszuk
a környezetünket is kímélő komposztálási technológiát. E környezetbarát
technológia szakszerű elvégzéséhez és
megismeréséhez szeretnénk segítséget
nyújtani, azzal az előadással, melyre itt
szeretnénk felhívni a figyelmet.
Az előadás címe:
Hogyan komposztáljunk helyesen?
Az előadás helye:
Művelődési Ház Vértesszőlős
Az előadás ideje: 2010. október 26. 18 óra
Az előadást
Dr. Nagy Sándor PhD c. egyetemi docens
tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Az udvardi falunapon jártunk
Augusztus utolsó hétvégéjén rendezte
meg a szlovákiai Udvard a hagyományos, három napon át tartó falunapi
rendezvénysorozatát, melyre vértesszőlősi vendégeket is hívtak.
Dr. Nagy Sándor polgármester vezetésével a szombati programon vettünk
részt, hogy a két község között több éve
fennálló testvér-települési kapcsolatot
ezzel is ápoljuk.
Kálazy József polgármester és a képviselőtestület szívélyesen fogadta a kis
delegációt a polgármesteri hivatalban.
Délelőtt a mazsorett csoportunk lépett
fel a falu főterén, míg délután egy lelkes
amatőrökből összeverbuválódott tánccsoport aratott nagy sikert a színpadon,
ahol színvonalas népzenei és táncos

előadások váltották egymást. „Generációk tánca” volt bemutatónk címe, hisz
a csoport tagjainak életkora a tizenévestől a hetvenes éveiket taposókig terjed,
így négy generáció mutatta be jókedvű
produkcióját. A táncot Pappné Bedei
Sarolta tanította be a lányoknak, asszonyoknak. Örvendetes, hogy nemcsak az
idősebbek, hanem a fiatalok is szívesen
veszik fel őseik ünnepi viseletét, ápolják
a hagyományokat, őrzik a régi dalokat,
táncokat.
Visszaindulásunk előtt vacsorára látta
vendégül csoportunkat egy udvardi vendéglős, aki ezzel viszonozta azt a vendégszeretetet, melyet a tavalyi szüreti
felvonuláson élt meg Vértesszőlősön.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Óvodai hírek
Óvodai, és bölcsődei csoportjainkban a sikeres beszoktatási időszakot követően kezdődnek immár
kedvelt
hagyományőrző
programjaink.
Szeptember 25-én a község lakóival együtt táncoljuk végig a zenés szüreti
felvonulást. Reméljük ez
évben az időjárás is kegyes
lesz hozzánk.
A hónap utolsó hetében
Mihály napra készülünk.
A gyerekekkel közösen apró portékákat
készítünk műhely napjaink keretében,
majd a Kompetencia Program (TÁMOP)
folytatásaként megismételjük az elmúlt
évben oly nagy sikert aratott Mihály
napi Játék, és Erőpróba eseménysorozatunkat. Gyümölcshozó szeptembertől

a Faluházban és udvarán Október 1-jén
megrendezésre kerülő Mihály napi vásárunkkal búcsúzunk, melyre szeretettel
várjuk bölcsődés, és óvodás családjainkat, az iskolásokat, és minden kedves
érdeklődőt.
Óvoda nevelőtestülete

A Vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az idei évben
tanulmányutat szervezett Rozsno, Betlér, Kraszna Horka, Kassa útvonalon.
A 40 fő résztvevő két nap alatt ismerkedett Szlovákiával.
A résztvevők költségeihez a Kisebbségi Önkormányzat
és a helyi Művelődési Ház is hozzájárult.
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Riport Hlavács László polgármester-jelölttel

Könyvtári hírek

Szebb és boldogabb Szőlősért
Hlavács Lászlóval!

 Ön szerint ki a jó vezető?
 Az emberek vezetőjének lenni azt
jelenti, hogy magasabb szintre emelni
az életüket és ez nagyon szép munka
egy férfinek. Egy falut rendbe tenni
nem nagy dolog de, hogy az itt élők
ismét tudjanak örülni, legyenek céljaik,
törekedjenek valami szépre, szeressék
a munkájukat, kedvesüket házukat,
kertjüket ez komoly feladat.
 A mai ember közömbös, tud hatni rájuk?
 Igen, sok szorgalmas, jó képességű ember él közöttünk, hiszek bennük
és közösen megvalósítjuk a terveinket.
 Mik a tervei?
 Vértesszőlős külső megjelenését
az osztrák falvak szintjére emelni. Nagyon fontos, hogy ne vesszen kárba a
fiatalok tehetsége és nagy súlyt fektessünk a magyar és szlovák hagyományok megőrzésére. Új munkalehetőségeket teremtünk, pl: gyógynövény és
zöldség termesztés, díszállat tenyésztés stb. Helyi vállalkozókat előtérbe helyezzük. Az elmúlt 4 évben sajnos nem
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 Néhány lényeges változtatást felsorolna?
 A falu főterét helyi vállalkozókkal
európai színvonalúra építeni, hogy alkalmas legyen a heti piacok megtartására a helyi termelők részére, ünnepi
rendezvényekre vagy egy kellemes sétára. Saját pékséget nyitnánk és helyben termelt friss tejet árulnánk.

A Könyvtár címe: Vértesszőlős, Ady
Endre u. 2/C.(Orvosi Rendelő épületének emeletén) Telefon: 06 30 754 7991
Szeretettel várom a látogatókat.

 Az átmenő autóforgalom súlyos
légszennyezése?

Szeptember 6-án
ismét indul a

kondicionáló
és tartásjavító torna
az iskolában.

Mindenkit
szeretettel várok

hétfőn és
csütörtökön
18.00–19.00 óra
között.

Zsigó Lászlóné
könyvtáros

 Van gyógyír, egy légszennyezés
mérő felállításával. Ha a levegő méreg
tartalma eléri a kritikus pontot. Az európai unió előírása szerint korlátozzuk az
átmenő forgalmat. A falu szégyenfoltjának számító vasútállomást is rendbe
tesszük. Helyi zenészek közreműködésével élesztenénk újra kultúrházunk
báljait.

Mátyási Piroska

Rendelési idő változása a háziorvosi rendelőben!
Tisztelt Betegek!
Szabadság miatt október 15. és
október 22. között az alábbi időpontokban Dr. Csák Ferenc rendel a háziorvosi rendelőben.

 Mit üzen a falu népének?
 Kívánom, hogy a legjobb embert
válasszák aki vezeti és szolgálja őket,
képes akar dolgozni a falu érdekében
és őrzi hagyományainkat. Fontosnak
tartom, hogy a Vértesszőlősiek tájékozottak legyenek ezért meghívtam
KONDOR KATALINT, a Magyar rádió
volt elnökét egy kötetlen beszélgetésre, 2010. szeptember 30. 17.00 órakor
a Művelődési Házba, aki a meghívást
elfogadta.

Zenés
női torna

2010. 10. 15.
2010. 10. 18.
2010. 10. 19.
2010. 10. 20.
2010. 10. 21.
2010. 10. 22.

13.00–15.00-ig
8.00–10.00-ig
13.00–15.00-ig
13.00–15.00-ig
8.00–10.00-ig
13.00–15.00-ig

Fizetett politikai hirdetés!

 Apai ágon szlovák bányász, anyai
ágon alföldi magyar családból származom. Erdészeti, környezetvédelmi képesítésem van és politikai főiskolát végeztem. 35 évet dolgoztam vezetőként.
Azt tapasztaltam, hogy egy dolgos falu
megtermeli saját szükségleteit.

A könyvtári tagság ingyenes , valamint
2 db számítógép – internethasználat – áll
az érdeklődők rendelkezésére, szintén
ingyenesen.
Ezúton szeretném felhívni azon könyvtártagok figyelmét, akinél lejárt kölcsönzési határidővel van könyv vagy DVD,
szíveskedjenek azokat haladéktalanul
visszahozni a Könyvtárba, hogy ne kelljen hivatalos eljárást indítani.

így volt, a mi megkérdezésünk nélkül
döntöttek rólunk pl: fák és virágok kiirtása több utcában.

Fizetett politikai hirdetés!

 Neve ritka, kérem beszéljen erről
és magáról?

A Községi Könyvtár hétfőtől csütörtökig 15 órától 18 óráig, pénteken
14 órától 17 óráig tart nyitva.
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Kedves Vértesszőlősi Lakosok!

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
(Márai Sándor)

Dr. Keleti Zoltán állatorvos vagyok. Feleségem 1976 óta vértesszőlősi lakos, én
Budapestről 8 éve költöztem községünkbe. Fiaim, a 2 éves Laci és 6 éves Csabi a helyi Samufalvi
Óvodába járnak. Másodállásban működtetett állatorvosi rendelőmet, az Állategészségházat, 4 éve
nyitottam a Szabadság telepen. Az így kialakult személyes kapcsolatokon keresztül folyamatosan
értesülök a községünkben felmerülő igényekről és problémákról.

Tisztelt Vértesszőlősi Választópolgárok!

Főállásban a Budapest II. kerületi Önkormányzat állatvédelmi ügyekért felelős főtanácsosa vagyok.
12 éves köztisztviselői gyakorlattal a hátam mögött idén tavasszal letettem az igazgatási és járványügyi szakállatorvosi vizsgákat. Ezt követően felkérést kaptam, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal központi audit osztályán folytassam munkámat. Az áthelyezésem most van folyamatban.

Fizetett politikai hirdetés!

A FIDESZ-KDNP támogatásával
induló független képviselőjelöltek:

Horváth Sándor Zsolt
Szamos Boglárka Katalin
Tóth Béla

Csémy

Zachara Norbert

Könyvkötészet

akik, Vértesszőlős szociális,
infrastrukturális és kulturális fejlődését
szorgalmazzák
a civil szervezetek összefogásával.

Web: http://web.t-online.hu/csyk

• S za k do lg o zat o k
• d i p lo ma munk á k

Köszönjük, hogy támogattak ajánlószelvényeikkel,
kérjük, támogassanak szavazataikkal is!

Fizetett politikai hirdetés!

Ha a fenti személyekre szavaz,
akkor Vértesszőlős jövőjére szavaz!
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Az a megbecsülés és bíztatás, amellyel Önök fogadtak, „felbátorít”, hogy a község javára
fordítsam közigazgatási és vállalkozói tapasztalatomat. Amennyiben az Önök támogatásával képviselőként ott lehetek a döntéshozatalnál, az infrastrukturális fejlesztések
során mindig az Önök érdekeit tartom szem előtt. Szeretnék nagyobb figyelmet fordítani
az olyan beruházásokra, amelyek a gyermekek és fiatalok biztonságos közlekedését, a
kultúrált sport és szabadidős tevékenységeket támogatják. Elengedhetetlennek tartom
a sokkal aktívabb környezetvédelmet is. Szeretném kiépíteni azokat a kommunikációs
csatornákat is, amelyek lehetővé teszik az Önök véleményének maximális figyelembe vételét a döntések előkészítése során, mert Önök nélkül mindezt lehetetlen megvalósítani.

• könyvek, folyóiratok, újságok kötése igényes kivitelben
• kiadványszerkesztés • nyomdai munkák
2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 4.
Tel.: (34) 379-061 • Mobil: (30) 361-4679
E-mail: csyk@t-online.hu
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Állategészségház, Vértesszőlős

i
Ősz

Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000

Szabadság telep 1974.

(A művelődési háztól 148 méterre)
Telefon: (34) 719 000
Mobil: (30) 555 3145

O k t ó b e r i a k c i ó *!
Ha ősz,
akkor szüret!
Ha szüret,
akkor szőlő!

Ha szőlő, akkor kényeztető
szőlőmagolajos relax kezelés!

Csütörtök: 17.00–18.00
Péntek: 9.00–11.00
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

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

Szerda: 9.00–11.00

Választható kedvezmény:
• Ingyenes kisállat egészségügyi könyv és féreghajtó, vagy
10% kedvezmény a számla végösszegéből.
Összevonható kedvezmények:
• A rendelőben történő oltáskor ezen felül
10% a pet-shopban és a patikában levásárolható kedvezmény.
• Ingyenes fogászati szűrővizsgálat.
• Ajándék Pedigree Rask, a fogbetegségek megelőzésére.
• Ingyenes kiszállás rendelési időn kívül
Vértesszőlősön, Tatabánya kertvárosi és Tata tóvárosi részén.

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 9.00–11.00 óra • kedd, csütörtök: 17.00–18.00 óra
Hétvégén csak október 31-ig: szombat: 17.00–18.00 • vasárnap 9.00–10.00 óráig.
Október 12. 19. és 26-án a rendelés szünetel.

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

Kedd: 17.00–18.00

3300 Ft-ért.

Cím:

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

Hétfő: 9.00–11.00

a

•
•

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

Rendelési idő

lősi an!
ő
Kedvezményes
z
s
tes gházb
r
é
veszettség elleni oltás
a V észsé
szeptember-október
hónapban
g
te
Álla

kció

A szőlőmag csodás hatóanyagai újjáépítik a kollagén
rostokat, tehát fantasztikus ráncoldó, helyreállítják a
bőr lipid köpenyét, normalizálják az egyes mirigyek
működését, nedvességgel töltik fel a bőrt.
Ajánlom mindazoknak, akiknek száraz, rugalmatlan
érzésű bőrük van, illetve kismamáknak otthoni has és
mellmasszírozásra a terhességi csíkok megelőzése érdekében.
*Az akció ideje 2010. október 1–október 31.

s:
További információk, időpont egyezteté

06 20 80 283 08

Fehér-K ali ildiKó kozmetikus • hokalildi@citromail.hu

Cím: Vértesszőlős, Akácfa u. 15.
(Mérő Éva fodrászata)

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.

• 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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