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István király ünnepe
Az utóbbi két évben augusztus kapcsán Nagyboldogasszony ünnepét jártuk körül, idén azonban már csak a változatosság kívánalmát is figyelembe véve augusztus 20-át boncolgatjuk.
A téma azért nehezebb, mert egy tisztán egyházi ünnepről könnyebb írni, mint egy
politikai-egyházi napról, hiszen minimális kutatómunka után kiderül, nagyjából semmi sem az, mint aminek elsőre látszik.
Így van ez augusztus 20-ával is. A hivatalos állami honlapon Magyarország születésnapjaként jelenik meg az ünnep, a köznyelv pedig az államalapítás ünnepeként tartja
nyilván. Nos, se nem született ezen a napon Magyarország, se nem alapítottak ezen a napon államot (már amennyiben Magyarország születéseként az első magyar király megkoronázását vesszük, és nem a különböző politikai-ideológiai aktualitásoknak megfelelő
államformák váltakozását, akkor 1000. december 25. vagy 1001. január 1.) – ez a nap
ugyanis István király szentté avatásának (1083) évfordulója. Utóbbi eseményre építették
rá az előbbi kettőt. 1686-ban XI. Ince szeptember 2-ára, azaz Buda visszafoglalásának
napjára tette át Szent István napját, míg 1771-ben XIV. Benedek eltörli Szent István napját.
Mária Terézia újra elrendeli a király ünnepének megtartását augusztus 20-án. 1891-ben
lett munkaszüneti nap, míg 1926-ban már egy egész héten át ünneplik az államalapítót
(és nem az -alapítást!). 1950-ben betiltják a körmeneteket, az ünnep azonban március
15-tel ellentétben nem tűnik el a naptárból, csak módosult a jelentése.
Rátelepítették a napra az új kenyér ünnepét (és a közhiedelemmel szemben nem
létrehozták, ugyanis már a középkori Magyarországon is tartották az ünnepet, igaz,
július 15-én, az apostolok oszlásának napján), illetve az alkotmány napja lett. A rendszerváltást követően meg István király és az államalapítás ünnepe.
Sok helyütt ehhez a naphoz kötik a gólyák elrepülését és termésjóslást is tartottak
ekkor.
Biztos tehát, ami biztos: augusztus 20-a István király ünnepe, a magyar állam ünnepe. A nemzeti színű szalaggal átkötött friss kenyér meg frissen ropog és igen finom,
akárki és akárhol is találta ki ezt az ünnepet. És persze éljen István király, Isten éltessen Magyarország!
Pataki Gábor

Augusztus 20. – Falunap
Tisztelt Vértesszőlősiek!
A község önkormányzata szeretettel
meghívja Önöket falunapunkra, melyet
hagyományaink szerint augusztus 20án rendezünk, Szent István király és
az új kenyér ünnepén.
A program a délelőtti szentmisével
kezdődik a templomban, ahol a kenyérszentelésre kerül sor. A sportszeretők
délelőtt vehetnek részt a kerékpárversenyen, mely – csakúgy, mint a többi további program – a Vértes László parkban, a múzeum alatti területen kerül
megrendezésre.
Dr. Nagy Sándor polgármester ezen
az ünnepen adja át az idei díszpolgári
címet, illetve a Vértesszőlősért emlékplaketteket. A Magyar Nemzeti Múzeum

vezetői is eljönnek, hogy ünnepélyes
keretek között kerülhessen sor az önkormányzat és a múzeum együttműködési
megállapodásának aláírására a helyi bemutatótér fejlesztésére vonatkozóan.
Idén ismét hirdetünk főzőversenyt! A finomságok elkészítése már kora délután
megkezdődhet, hiszen a zsűri 16.30-kor
járja körbe a kondérokat, bográcsokat,
grillsütőket. A tűzifát az önkormányzat
biztosítja. Fellépnek majd a mazsorettek,
a Zimozeleny Asszonykórus, zenekarok
és táncosok. Tűzijáték és diszkó zárja
majd a rendezvényt, melyre mindenkit
szeretettel várunk!
Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel rendezvényünket, érezzék jól magukat!
Szabó Mária
az önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke

Muhr am See polgármesterének levele
Kedves kollégám, Dr. Nagy Sándor, kedves vértesszőlősi barátaink!
Remélem, szerencsésen hazaértetek! A képviselőtestület és minden helyi lakos nevében szeretném szívből megköszönni látogatásotokat.
Mindannyiunk véleménye az, hogy ittlétetek a falunapunknak sajátos jelleget adott.
A magyar specialitások standja – de mindenekelőtt a közvetlenségetek – sok embert
lenyűgözött.
Én magam nagyon sajnálom, hogy sokirányú elfoglaltságom miatt csak kevés időt
tölthettem veletek. Ennek ellenére azt hiszem, hogy jól éreztétek magatokat nálunk.
Engedjétek meg, hogy szívből jövő jókívánságaimat adjam át nektek Muhr am Seeből. Fogadjátok szeretettel az újságcikkeket helyi újságunkból.
Minden jót kívánok!
Roland Fitzner
polgármester
Muhr am See, 2010. június 23.

A rendezvény programja:
9.00
10.00
17.00
17.20
17.30
17.40
18.00
		
		
		
18.45
19.00
21.00
22.00
24.00 óráig
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Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban.
Kerékpárverseny.
A VSE mazsorett-szakosztályának fellépése.
A főzőverseny eredményhirdetése.
A kerékpárverseny eredményhirdetése.
A Tiszta udvar, virágos ház pályázat eredményhirdetése.
A „Vértesszőlős díszpolgára” cím és
a „Vértesszőlősért emlékplakett” átadása.
A Magyar Nemzeti Múzeum és
településünk megállapodásának aláírása.
Zimozeleny Asszonykórus fellépése.
Kék Bab Együttes – ír sztepptánc bemutató, táncház.
Dolce Vita Zenekar koncertje.
Tűzijáték.
Diszkó

Búcsúzás
Kedves Vértesszőlősiek!
Olyan sok élménnyel lettem gazdagabb, amióta Vértesszőlősön dolgozhattam,
mint könyvtáros és kommunikációs referens. Azelőtt még soha nem vettem részt
szüreti felvonuláson, disznóvágáson, nemzetiségi találkozókon, sőt fát is itt ültettem életemben először, amit a kislányommal rendszeresen meg is látogatunk,
hogy megnézzük szépen fejlődik-e.
Itt, Szőlősön találkoztam olyan emberekkel, akik fáradtságot, szabadidőt nem kímélve fognak össze, és tesznek, – nem csak beszélnek – a közösségi célokért. Ezekről a megmozdulásokról, a faluban zajló eseményekről örömmel tájékoztattam a megyei sajtót, és szívesen vettem részt a Hírmondó szerkesztésében is.
Most mégis búcsúzom, mert augusztus 1-jétől már Tatabányán, a megyei könyvtárban folytatom a munkát. De Vértesszőlős számomra már mindig több lesz, mint egy
település Tatabánya és Tata között.
Szívből kívánok mindnyájuknak jó egészséget és boldogságot!
Feketsné Kisvarga Anita

A Vértesszőlősi Hírmondóba szánt cikkeket, írásokat a jövőben Zoltánfi Zsuzsa várja.
Elérhetőségei: E-mail: zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu • Telefon: 30 817 3969
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Pátria – Falunap
Több száz érdeklődő részvételével zajlott le egyesületünk születésnapi rendezvénye a Vértes László
parkban.
Már az égiek is a kegyeikbe
fogadtak bennünket, ugyanis a falunap hetében sok eső
esett, mégis a terület berendezésekor és a programok
alatt is nagyon jó idő lett. Az
óriás rendezvénysátor alatt
először kicsit lassan gyülekezett a közönség, de azután
teljesen megtöltötte a rendelkezésre álló helyeket.
A baji fiatalok akrobatikus kerékpáros
bemutatóját követően a berendezett középkori tornapályán a megjelentek megtekinthették a török – magyar bajvívást,
melyet sajnos most nem a magyar vitéz
nyert meg. Ennek ellenére mindenki jól
szórakozott, különösen azok örülhettek
a legjobban, akik a győztesre szavaztak, mert jutalmul egy hordónyi boron
osztozhattak! Ezt követően kezdődött
az erős ember választás, ahol középkori
módszerekkel döntöttük el ki lesz a jobb.
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Volt fatönkhajítás, kődobás, kordé tolás,
szekérkerék és pallós kitartás időre.
Miközben a lovas program ment, a
sátorban már megkezdte fellépését a
Tatabányai Bányász Öregtánc Együttes,
mely formáció lendületes, jól koreografált műsorral szórakoztatta a nagyérdeműt. A Vértes László utca lezárt szakaszán az egyesületek utcájának sátrában
a helyi és kistérségi egyesületek, szervezetek tartottak bemutatót mindennapi életükből. Volt itt kvíz, foltvarrás,
borbemutató, fafaragó bemutató és természetesen
a Pátria Faluközösségi
Egyesület bemutató helye
is, ahol fényképeken és
dokumentumokon keresztül tekinthették meg az
érdeklődők egyesületünk
elmúlt 20 évét!
A nap talán egyetlen
sajnálatos pontja volt,
amikor a Palik Racing
Team megérkezett Palik
László nélkül! Az utolsó
pillanatig bíztunk benne,

hogy a népszerű versenyző itt lesz –
erre ígéretünk is volt – de ő közvetlenül
a rendezvény előtt lemondta a találkozót. Ennek ellenére a községünkbe
érkező verseny team nagyszerű beszámolót és bemutatót tartott az igen
népes, persze főként férfiakból álló közönségnek.
A gyerekek szórakozását segítette az
ugráló vár, ahol arcfestéssel és lufi hajtogatással is vártuk az apróságokat.

Az esti mulatságot a Wroom együttes
készítette elő, majd a Tatai Linedance Csoport forrósította fel a hangulatot nagyszerű
műsorával, melynek végén már tánctudását is bemutathatta a nagyérdemű.
Az esti mulatságot a Zábráczki Zenekar vezényelte le örökzöld slágereivel,
amit hastáncbemutató, tombola és lézer
show szakított meg.
A megjelent közönség a tombolán keresztül 68 000 forinttal gazdagította a
Vértesszőlős-Gyimesbükk gyermek csereüdültetési programot.
Összességében elmondhatom, hogy a rendezvénnyel
egyesületünk méltó módon ünnepelte meg fennállásának 20.
évfordulóját és ezért köszönet
a szervezés fáradságos hónapjaiban részt vevőknek, valamint
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
tagjainak, akik szerepvállalásukkal levették a lebonyolítás
terhének nagy részét a szervezők válláról.
Török Csaba
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Templomi híreink
MEGÚJULT A KÉPVISELŐ TESTÜLET
Ez év Pünkösdjén az Egyházközségi
Képviselőtestület 5 évre szóló mandátuma lejárt. Az újonnan felállt testület
Pünkösdvasárnap tette le ünnepélyesen esküjét.
A képviselőtestület két új taggal bővült
Szamos Boglárka és Horváth Sándor személyében, így tagsága 16 főt számlál.
Vértesszőlős rk. Egyházközségi Képviselő Testületének 2010. június 25-én tartott
alakuló ülésén a világi elnök és a tisztségviselők megválasztására került sor, Dr. Nagy
László plébános atya jelenlétében. Eszerint
a Vértesszőlősi Egyházközség új világi elnöke Horváth Sándor, a jegyző Dr. Csőkör
Györgyné, a pénz-, a gazdasági, valamint
a könyvelési ügyekért Boda Ferencné felel, a gazdasági gondnok és templomatya
Zachara Norbert, a számvizsgálók Hansági
Jánosné és Paxy Jenőné lettek.
A testület további tagjai: Dégen László,
Gombás Ferencné, Harsányi László, Hermann Lukács, Kláris Tiborné, Nagy Tibor,
Salamon István, Sovány János, Tóth Béláné.
A kántori szolgálatot továbbra is Szamos Boglárka, Budaházi Éva és Hansági
Edit látják el.

BESZÁMOLÓ
a templom- és az orgona
felújítására rendezett
hangversenysorozat bevételeiről.
A megszervezett koncertek
készpénzbevétele a következő:
2009. május 10. – 80 000 Ft
2009. augusztus 9. – 181 000 Ft
2009. október 11. – 130 000 Ft
2009. december 20. – 120 000 Ft
2010. január 22. – 306 000 Ft
2010. április 24. – 118 000 Ft
2010. június 6. – 140 000 Ft
2010. június 19. – 47 700 Ft
Az alapítvány számlájára érkezett
átutalás, illetve befizetés:
2009. május 1 – december 31.
– 335 000 Ft
2010. január 1 – május 15.
– 1 257 500 Ft
Összesen: 2 715 200 Ft

VÁRHATÓ PROGRAMOK:
2010. augusztus 19-én, Nemzeti Ünnepünk előestéjén, este 19.00 órai kezdettel tervezzük megrendezni a következő
hangversenyt, mely méltó előkészítője
lesz a másnapi ünnepségsorozatnak.

Minden
kedves
érdeklődőt
szeretettel
várunk!
Az Operett-est fellépői
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Szamos Boglárka és
Zachara Norbert

Pingiczer Lajos
– a US Open világkupa győztese
A versenyről kiváló
sportolónk számol be
A US Open – a világ legnagyobb
presztízzsel bíró harcművészeti fesztiválja, melyet minden évben a floridai
Orlandoban rendeznek meg. Hazánkat
én képviselhettem, a Vértesszőlősi SE
kiváló sportolója, hatszoros világkupagyőztes, háromszoros európabajnok,
valamint világbajnoki második.
A versenyre a világ minden pontjáról érkeztek versenyzők (még olyan országokból is, mint Trinidad és Tobago,
Jamaica, Új-Zéland és természetesen
Magyarország), akik a legkülönbözőbb
harcművészeti stílusokat képviselték (karate, kempo, shaolin kung-fu, jiu-jitsu…
lehetne még sorolni).
A verseny nagyságát mutatja az is,
hogy egyszerre 35 páston folytak a különböző kategóriák küzdelmei.
Még soha nem vettem részt ilyen színvonalas versenyen, ahol ráadásul ennyi
különböző stílus és ország képviselteti
magát. Őszintén szólva, az elején kicsit
aggódtam, hogy az amerikai bírók haza
fognak pontozni, de hála Istennek, a
végeredmény ezt teljesen megcáfolta.
A tradicionális formagyakorlat kategóriában is látszott, hogy azokat a versenyzőket, akik showelemeket tettek bele a
gyakorlatokba, egyszerűen lepontozták
(meg kell hagynom, hogy ez nagyon jellemző volt az amerikai kontinensről érkező bajtársakra).
A kemény felkészülés meghozta a
gyümölcsét, és a tradicionális formagyakorlat kategóriában megnyertem
a US Opent, és büszkén képviselve
mind Magyarországot, mind pedig a

Vértesszőlősi Sportegyesületet hoztam el a velem majdnem egyforma
magas trófeát!
Köszönet a Vértesszőlősi Önkormányzatnak, illetve az SCS Stahlschmidt
Cable Systems Magyarország Kft-nek,
hogy segítették részvételemet!
Pingiczer Lajos
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A Művelődési Ház hírei

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Verseny felhívás
A Művelődési Házban ez év április 29-én kamara kiállítás nyílt az 1-es számú
főút mellett napvilágot látott római kori villapark leletanyagából. A feltárást
végző két régésznő segítségével összeállításra került egy feladatlap, amely
olyan kérdéseket, feladatokat tartalmaz, melyek a kiállítás megtekintésével
megválaszolhatók.
Versenyt szeretnénk hirdetni azoknak, akik kedvet éreznek egy kis helytörténethez kapcsolódó feladatlap kitöltéséhez.

A verseny 1. helyezettje mozijegyet kap két fő részére
a tatabányai Cinema Plázába, plusz még meghívjuk egy üdítőitalra is.
2. helyezett jutalma mozijegy két fő részére
3. helyezett jutalma mozijegy egy fő részére
A jutalmak eléréséért annyit kell tenni, hogy a Művelődési Ház nyitva tartási idejében átvehető feladatlapot kitöltve be kell dobni – névvel és elérhetőségi címmel
ellátva – a Művelődési Ház postaládájába.

A feladatlapok leadási határideje: 2010. szeptember 15.
A nyerteseket a megadott elérhetőségen keresztül értesítjük.
Természetesen a megoldáshoz szükséges kiállítás egész augusztus hónapban
megtekinthető a ház nyitva tartási ideje alatt, hétköznapokon 15.00–19.00 óráig

Befejeződött a Kattints rá, Nagyi!
Sikeres tanfolyam zárult június
25-én a Művelődési Házban.
A Budapesti Művelődési Központ és a vértesszőlősi Művelődési Ház közös szervezésében
tanfolyamon vehettek részt azok
a nyugdíjasok, akik vállalták, hogy
megismerkednek a számítógép
és internet világával.
A képzés május 10-től június 25ig tartott, heti két alkalommal, hétfői és pénteki napokon. Egy-egy
foglalkozás időtartama másfél óra
volt. A 25 órányi idő alatt a 6-6 fős
csoportok igazi kis közösségé kovácsolódtak össze. Bizonyítja ezt a vizsga utáni záró összejövetel is, ahol a résztvevők
nemcsak a tanfolyam elvégzéséről szóló
tanúsítványt vették át, hanem kis házi finomságok mellett vidám hangulatú beszélgetést is folytattak.
Ekkor fogalmazódott meg az az ötlet
is, hogy ősztől azok a résztvevők, akik
szeretnének bővebb ismeretekre is szert
tenni, jelentkezhetnek arra a tanfolyam-

ra, amelyen megismerkedhetnek a szövegszerkesztés alapjaival.
A Kattints rá, Nagyi! tanfolyamot a
2010-es esztendőben sikeresen elvégezték:
Dávid János, Szentkúti Ákos, Nyirádi
N. Lászlóné, Muk Ferencné, Murcsik Józsefné, Horváth Imréné, Dávid Jánosné,
Zoltánfi Tibor, Szőke Sándorné, Vaskó
Magda, Kovács Lajosné, Toldi Ildikó.
Gratulálunk Nekik!

Színházi előadás a Budapesti Operettszínházban
2010. szeptember 18-ára az esti 19.00 órai előadásra
színházlátogatást szervezek a Budapesti Operettszínházba.

Az előadás címe: Rebecca

– A Manderley-ház asszonya

A darab műfaja: musical
A főbb szerepeket Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Náray Erika, Mészáros Árpád Zsolt,
Vágó Zsuzsi és Szabó P. Szilveszter játsza.
A színházba busszal mennénk, melynek költségét a jelentkezők létszámától függően tudjuk megállapítani.
A jegyek (5000 Ft-os áron) még korlátozott számban megvásárolhatók Hörömpöli Tiborné kulturális szervezőnél
a Művelődési Ház nyitva tartási ideje alatt. (hétköznapokon 15.00-19.00 között)

Bővebb információ a +36 30 640 8934-es telefonszámon kérhető.

Várjuk sok szeretettel a zenés előadásokat kedvelő Vértesszőlősieket!
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Jógatanfolyam
a Művelődési Házban
„Jóga a mindennapi életben”

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk és várjuk
azokat az ügyes kezű vértesszőlősi lakosokat,
akik mint kiállítók szeretnének részt venni
az immár XVIII. alkalommal megrendezésre kerülő
VÉRTESSZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS-on.
Amennyiben jelentkezni szeretnének erre a szép
eseményre, akkor kérem, hogy a Hírmondó kézhezvétele
után jelezzék részvételi szándékukat
a 06 30 640 8934-es telefonszámon vagy e-mailben
a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen!
A kiállítási tárgyakat hétköznapokon 15.00-19.00 között
lehet leadni a Művelődési Házban.

„Az egészség nem minden, de minden semmi egészség nélkül.”

Módszer, amely segít a gyakorlatban elsajátítani a jógát!
Célja: A testi és szellemi folyamatok tudatos átélése.
Hatása: komplex, mely olyan mozgásforma, mely egyedülálló módon
segíthet fizikai és lelki gyakorlatainak kombinációja révén.
A kurzuson részt vevők megismerkedhetnek az alábbi technikákkal:

Ászana – egyszerű testgyakorlat
Fokozza a gerincoszlop rugalmasságát, hajlékonnyá teszi az ízületeket,
javítja a testtartást, összehangolja a szervek működését.
Pránayama – légzőgyakorlat
Szabályozza az életenergia áramlását a testben, helyreállítja
az egészséges légzést, oldja az idegrendszer feszültségét.
Relaxáció – lazítás
Technika a stressz feloldására.
Koncentráció – gyakorlat az elme nyugtalanságának

XVIII. MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS

megszüntetésére
A tanfolyam szeptember folyamán indulna.
Jelentkezni augusztus hónapban
a 06 20 981 8060 vagy
a 06 30 640 8934-es telefonon lehet.

Szerettel hívunk minden kedves érdeklődő vértesszőlősi lakost

2010. augusztus 16-án 17.00 órára a Művelődési Házba,
ahol megnyitjuk a hagyományos
VÉRTESSZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS-t.

Az ünnepélyes megnyitó után lehetőség lesz az alkotókkal
való kötetlen beszélgetésre, a kiállított tárgyak elkészítésének
fortélyaival való megismerkedésre.
JÖJJENEK ÉS ISMERJÉK MEG AZOKAT AZ ÜGYES KEZŰ
LAKOSAINKAT, AKIK KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNKBEN
VELÜNK EGYÜTT ÉLNEK!

Előadás a cukorbetegségről
Július 7-én az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetének
munkatársai tartottak előadást az ESZI Vértesszőlősi Idősek Napközi Otthonában.
Dr. Patkó Enikő orvos a cukorbetegség kialakulásának okairól, tüneteiről és
gyógymódjairól, a betegség kezelhetőségéről beszélt. Barnáné Susa Éva dietetikus a cukorbetegeknek szóló táplálkozási ajánlásokat vázolta fel. Az érdekes és
szemléletes előadások után a hallgatóság kérdéseire válaszoltak az előadók. Az
egészségvédelmi programot a Vértesszőlősi Községi Könyvtár szervezte.
Feketsné Kisvarga Anita
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F EL H Í VÁ S
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet az általa
20 millió forinttal létrehozott – cégek és magánszemélyek támogatásával kiegészülő –

„TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁRT SZENVEDETTEK ÉS
VESZÉLYHELYZETBE KERÜLTEK PÁLYÁZATI ALAPJÁBÓL”
folyósítandó támogatás felhasználására.
A támogatás célja: A május-júniusi nagy esőzések következtében kárt szenvedett megyei
magánszemélyek és szervezetek támogatása.
Támogatásra jogosult: Az a Komárom-Esztergom megye területén – kivéve a megyei jogú
várost – állandó lakhellyel rendelkező személy, vagy a megyében székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező szervezet, amelynek (akinek)
• a fenti időszakban bekövetkezett természeti katasztrófa által okozott anyagi kár,
vagy veszélyhelyzet következtében megélhetése, lakhatása ellehetetlenült,
megnehezült, vagy működése veszélybe került,
• állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem,
illetve csak részben jogosult.
A támogatás mértéke, formája: Legfeljebb 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás,
amely eseti jelleggel, indokolt esetben – közgyűlési jóváhagyással – legfeljebb 2 millió forintra
növelhető. Saját forrás nem feltétel!
Támogatási igény benyújtása: A káreseménnyel érintett ingatlan fekvése szerint illetékes
Polgármesteri Hivatalnál, a szükséges adatlap és mellékletei benyújtásával.

Szemétszedés a Majálisban
Július 11-én egy maroknyi lelkes csapat vette be magát a Vértesszőlőst
övező erdő sűrűjébe, hogy a felelőtlen
szemetelők után összeszedjék az eldobált hulladékot.
A baráti kezdeményezésre összejött
mintegy 20 fős csoport délelőtt 10 órakor
találkozott a Majálison. Voltak közöttük
helyi lakosok, de sokan a szőlősi pingpongcsapat tagjaként vettek részt az önkéntes munkában. Míg az egyik csapat
szemetet szedett, addig mások a Majális
füvét nyírták le, hogy a májusban szintén
civil összefogással felújított tisztás megőrizze rendezettségét.
Délután 1 órára már néhány zsákban
összegyűjtött hulladék állt a tisztás szélén, a kondérban pedig javában főtt a
gulyásleves, melyhez az alapanyagot az
önkormányzat biztosította.
– Jó volt ez a kezdeményezés, mert aki
akart, tehetett a környezetéért, de jobb
lett volna, ha többen jöttünk volna össze,
és az illegális hulladéklerakókat számoltuk volna fel – összegzi a napot Majoros
Péter, egyike az önkénteseknek.

A lakókörnyezet tisztaságának megőrzéséért, szépítéséért az elmúlt időszakban számtalan kezdeményezés indult a
községben: Vértesszőlős rendszeresen
részt vesz a Föld napján, a Magyar Közút
Kht. akciójában, márciusban faültetéssel
tehetett a Tanács utca szépségéért a falu
lakossága, a Vértes László parkban is civil összefogással valósult meg a tavaszi
nagytakarítás.
Bizton remélhetjük, hogy a faluszépítő
kezdeményezések tovább folytatódnak,
és egyre többen csatlakoznak az önkéntesek lelkes táborához.
Feketsné Kisvarga Anita

Határidő: 2010. augusztus 15.
A megyei önkormányzat továbbra is várja azon magánszemélyek, cégek és egyéb szervezetek hozzájárulását, akik (amelyek) csatlakozni kívánnak a károsultak megsegítésére létrehozott alaphoz.
Támogatásukat elkülönített bankszámlánkra várjuk: „KEMÖ Természeti katasztrófa
károsultak pályázati alapja” – 11600006-00000000-42189314.
A segélyalapba történő befizetésről, illetve a pályázat benyújtásáról további információ a
helyi önkormányzatoknál, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalánál (Pohlmüllner Tamás – 34 517 103, 06 20 912 6299, vagy pohlmullner.tamas@kemoh.hu)
kérhető. Részletes tájékoztató a www.kemoh.hu honlapon olvasható.
Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

12

Az Általános Iskola a környezetvédelemért
Az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. a
2009/2010. tanév II. félévére is meghirdette kupakgyűjtési versenyét.
A „Kupakcióban” a Vértesszőlősi Általános Iskola 10 kg kupak összegyűjtésével
az előkelő 7. helyezést érte el. Gratulálunk mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez
a szép eredményhez! Az AVE Tatabánya Zrt. a jövő tanév II. félévére is megrendezi a „Kupakciót”, reméljük, hogy még többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.
Feketsné Kisvarga Anita

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

Udvardi Zsuzsanna

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

Női-férfi és gyermek fodrászat
Bejelentkezés telefonon:

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

06 20 318 7671

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

Vértesszőlős, Hegyalja u. 19.

Szeretettel várom régi és leendő ügyfeleimet!
*

Kávé & csokoládé kezelés
speciális koffeinkomplexet és valódi
csokoládét tartalmazó kozmetikumokkal.

Természetes
hatóanyagaik
révén
(árnika, hamamelisz,
kakaóvaj, koffein, E-vitamin, kukoricacsíra, olívaolaj, koffein) feltöltik, feszesítik, ránctalanítják a száraz,
megereszkedett tónusú bőrt.
A kezelés során endorfin termelődik, ennek köszönhetően
a vendég kipihent, boldog és
felszabadult lesz.

ezd é s
Iskolak el!
r
új bőr elések
rckez
Tisztító a
orig
18 éves k
20 %
ménn
kedvez

yel!

*Az akció ideje 2010. augusztus 1–augusztus 31.

Bejelentkezés:

06 20 80 283 08
Fehér-K ali ildiKó kozmetikus • hokalildi@citromail.hu

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

Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Augusztusi akciók!

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

Rendelési idő
Hétfő: 9.00–11.00*
Kedd: 16.00–19.00
Szerda: 9.00–11.00*
Csütörtök: 16.00–19.00
Péntek: 9.00–11.00*
* A délelőtti rendelések a szakállatorvosi továbbképzés miatt, március-április folyamán elmaradhatnak, ezért időpont-egyeztetés szükséges
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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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