A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2010. június XVI. évfolyam 7. szám

A közterületek tisztántartásáról
– sokadik alkalommal
Számos esetben tájékoztattuk már a Tisztelt Lakosságot a közterületek használatával kapcsolatos jogszabályokról, illetve az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeiről.
Mindig hangsúlyozni szükséges, hogy a rendezett falukép, az igényes környezet
megteremtése és fenntartása az önkormányzat egyik fontos célkitűzése.
Most nem a száraz jogszabályok idézésére, hanem inkább a Szőlősön lakók igényességre és jó érzésére szeretnék hivatkozni. Az emberek többsége véleményem szerint a
tiszta környezet, a friss levegő, a zöldfelületek, a nyugalom és a kertes házak miatt választja lakóhelyéül a falvakat. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a családi ház környékét,
a kertet és a ház körüli közterületet ápolni szükséges, a tisztaság, a rend és az igényesség miatt elsősorban, és nem azért, mert azt bizonyos jogszabályok előírják.
Az idei csapadékos időjárás miatt a növényzet rendkívül buján növekszik, mely mindenki – a lakosság és az önkormányzat számára is többletmunkát jelent.
Sajnos a települést járva most is szembetűnő a gondozatlan kertek és házak előtti közterületek látványa, valamint az építőanyagok, törmelékek, roncs gépjárművek
utcán történő tárolása. Néhány lakos hanyagsága sajnos tönkreteszi azt a munkát,
amelyet a rendszerető többség végez a település tisztasága érdekében.
Különösen szembetűnő az is, ha egy rendezett kert melletti közterületeket a tulajdonos nem ápolja. Sajnos többen a kerti hulladékaikat az utcára, közterületekre hordják ki. Rendkívül zavaró, amikor egy ingatlan előtti közterület az árok széléig ápolt, az
árokban és az úttest mellett pedig burjánzik a gaz.
Kérjük az érintett lakosokat, hogy a fenti problémákat mihamarabb rendezni szíveskedjenek! Sajnos a gyakori figyelem felhívások, felszólítások ellenére sem javul tartósan közterületeink állapota. Szánjunk hetente legfeljebb egy órát a következő munkákra: fűnyírás, járda söprése és hóeltakarítás, növények ápolása és árok karbantartása.
Végső megoldásként két drasztikus lehetőség adódik az önkormányzat számára:
a következetes, ismételt bírságolás és a kommunális adó bevezetése, melynek bevételeiből az önkormányzat a közterület fenntartási feladatokat átveheti a lakosságtól.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A Képviselő-testület 2010. január 28-ai ülésének
napirendjei, illetve döntései
1. A 2010. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulója, A köztisztviselők, közalkalmazottak
és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkatársak cafeteria juttatása.
Az előzetes számok ismeretében elmondható, hogy a normatívák csökkenése ellenére nem lesz
kevesebb a költségvetés bevételi oldala, kb. 410 millió forintos főösszeggel lehet számolni. Az
idei évre is vonatkozik, hogy óvatosan kell tervezni.
A Képviselő-testület, a köztisztviselőktől elvont juttatások kompenzálására, a jogszabályban
előírt cafeteria juttatást vezetett be úgy, hogy azzal összességében az előző évinél alacsonyabb
az önkormányzatot terhelő bérkiadás. A közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére meleg étel utalványt biztosít a testület.
Az ezzel kapcsolatos költségek az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe épülnek be.
2. A képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata
A Képviselő-testület nem kíván módosítani a képviselők, a polgármester, és alpolgármesterek részére megállapított tiszteletdíjon.
3. Vállalkozói fórum előkészítése
A Képviselő-testület a 150 legnagyobb adózót vállalkozói fórumra hívja 2010. március 4-én
18 órára a művelődési házba. A rendezvény lebonyolítására 300 ezer forint keretösszeget állapít meg a 2010. évi költségvetésében.
4. Egyebek
a) Az Agricola Zrt. kérelme
Az Agricola Zrt-től származó szaghatás megszüntetése érdekében az önkormányzat oly módon segíti meg a céget, hogy az Agricola tulajdonában álló ingatlanok adás-vételéről tárgyal,
és amennyiben van olyan ingatlan, amire az önkormányzatnak szüksége van, megvásárolja
azt. Ha az adás-vétel megtörténik, a vételárat az Agricola Zrt. csak a szagelszívó berendezés
megvalósítására költheti, ez szerződésben kerül rögzítésre.
b) Falu-tévé, Hírmondó és honlap hirdetési díjak felülvizsgálata
c) Bérleti díjak megállapítása
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Művelődési Ház és Sportcsarnok 1 órára fizetendő bérleti díja politikai jellegű rendezvény esetén kétszeres legyen. A gyógyszertár, fogorvosi
rendelő bérleti díját, továbbá a belterületi kert bérleti díját 2010. évre változatlanul hagyja, és
a bérleti szerződések egy évvel történő meghosszabbítására a polgármestert megbízza.
A hagyományos búcsú megrendezésére a korábbi évekhez hasonlóan kerüljön sor, változatlan feltételekkel.
d) Táncház pályázat a Művelődési Házban
A Művelődési Ház pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégium által a „Rendszeres táncházak programjainak megvalósítása” kiírt pályázatra.
A pályázott összeg 1 400 000 forint, amelyhez 10 százalék önerőt, 140 000 forintot az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosít.
e) Településrendezési terv módosítás
A Képviselő-testület a 105/2008.(VII.17.) sz. határozattal jóváhagyott, Vértesszőlős, észak,
1. sz. főút – vasút közötti területre vonatkozó szerkezeti tervét módosítja. A teleksáv két vé2

gére betervezett Ev véderdőt a szerkezeti tervből törli, helyére Gksz kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területet határoz meg.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a 116/2005.(X.13.) sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét módosítja az M1 autópálya és az Old Lake Gold Klub közti területsávon az alábbiak szerint: Az autópálya menti K-id idegenforgalmi jellegű, különleges, beépítésre szánt területet megosztja két beépítésre szánt területre:
• Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre
• K-id idegenforgalmi különleges területre,
Valamint két beépítésre nem szánt területre:
• Ev védelmi rendeltetésű erdő területre,
• Kk-g különleges golfpálya területre.
A valós állapotnak megfelelően korrigálni kell a Fekete út (KÖu) és az erdő határát.

A Képviselő-testület 2010. február 4-én
megtartott rendkívüli ülésének napirendjei, döntései
1. A Környezetvédelmi Program elfogadása
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009-2014. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programját elfogadja.
2. A Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása
A Képviselő-testület elfogadta Vértesszőlős Község Hulladékgazdálkodási tervét.
3. Általános Iskola bővítésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata
A Képviselő-testület az általános iskola bővítését hagyományos technológiával kívánja megvalósítani, így az engedélyezési terveket is ezzel kéri elkészíteni. A testület elismeri, hogy a szalmabálás technológia jövőbe mutató, szimpatikus, de a felmerült aggályok, kockázatok miatt a
hagyományos technológiával történő kivitelezést támogatja. Egyben megköszöni a CEREDOM
Kft. technológia ismertetésével kapcsolatos fáradozását.
4. Az új óvoda és bölcsőde épület tervezésének megkezdése
A testület a decemberi ülésen döntött arról, hogy új óvoda-bölcsőde épület építését indítja,
mert várhatóan erre lesznek pályázati lehetőségek a jövőben. Három tervező cégtől kért az
önkormányzat tervezési árajánlatot. A tervezők elkészítik a látványterveket, két hét múlva dönteni lehet majd, hogy melyik tervezőt bízza meg az önkormányzat.
5. Sportcsarnok üzemeltetés bérbeadásának előkészítése
A testület úgy foglalt állást, hogy pályázatot hirdet a sportcsarnok üzemeletetésre vonatkozóan.
6. Egyebek
a) településőri pályázat
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a településőri feladat ellátása érdekében. A testület
megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat összeállításáról és benyújtásáról gondoskodjon.
b) A WipMar Kft. kérése
A WipMar Kft. a Meredek utca és csatolt részek munkálataival elkészült, azok átvételét kezdeményezte, illetve a bejegyzett jelzálogjog törlését.
A testület úgy foglalt állást, hogy a műszaki előadó és dr. Farkas Noémi vizsgálják meg, hogy ezzel
kapcsolatban minden rendben van-e, mielőtt az önkormányzat a jelzálogjog törléshez hozzájárul.
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A Képviselő-testület 2010. február 11-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
A képviselő-testület a 3/2010.(II.12.) Kt. rendelet megalkotásával elfogadta az önkormányzat
2010. évi költségvetését.
2. Iskolaigazgatói pályázat előkészítése
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Vértesszőlősi Általános Iskola igazgatói feladatainak
ellátására.
3. Egyebek
a) Samufalvi Óvoda új épületének tervezése
A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épülete látványteveinek elkészítésére megbízza a Deltart. Kft-t és a Plan Bau Kft-t. Az elkészített látványtervek és dokumentációk alapján dönt majd a testület a tervező cég megbízásáról.
b) Művelődési Ház bérleténél kaució megállapítása
A Képviselő-testület a Művelődési Ház nagytermének bérbeadása esetén 50 ezer forint ös�szegű kauciót, míg a pinceklub bérlete esetén 20 ezer forint kauciót állapít meg, mely összeg
a helyiségek hiánytalan, károkozás nélküli visszaadása esetén a bérlőnek visszajár.
c) Közfoglalkoztatási terv elfogadása
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évre vonatkozató közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

A Képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, döntései
1. Döntés a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde tervezésére történő megbízásról
A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületének tervezésére a bemutatott
látványtervek alapján a Planbau Kft-t bízza meg. Az engedélyezési terv ára: 2,15 millió forint
plusz ÁFA, a kiviteli terv pedig 3,8 millió forint plusz ÁFA.
2. Döntés az intézmények energia-felhasználási tanulmánytervének megrendeléséről
A Képviselő-testület az intézmények energia-felhasználási tanulmánytervének elkészítésével
a Járai Tanácsadó Kft-t bízza meg a benyújtott árajánlat szerint.
3. Rendezési terv módosítása
A Képviselő-testület a község rendezési tervének módosítására irányuló tervezési feladatokkal az LT-Plan Bt-t bízza meg az árajánlatban megjelölt 2,0 millió forint plusz áfa összegért, a
fejlesztési tartalék terhére.
4. Döntés a Művelődési Ház tetőfelújításának kivitelezőjéről
A Képviselő-testület a Művelődési Ház tetőfelújítási munkálataival a benyújtott árajánlatoknak
megfelelően a Pagoda Kft-t bízza meg.
5. Egyebek
a) Agricola Zrt trágyaszárító szagmentesítése
A Képviselő-testülete tárgyalásokat folytat az Agricola Zrt. elnök-igazgatójával azon területek
eladásával kapcsolatban, melyekre vonatkozóan az ingatlan értékbecslések már elkészültek.
Ezeken a tárgyalásokon a polgármester mellett részt vesz Szűcsné Posztovics Ilona és Zoltánfi
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Zsuzsanna is. A tárgyalások eredményéről a testületet tájékoztatják a végleges döntés meghozatala érdekében.
b) Kulturális munkatárs – pályázat kiírás
A Képviselő-testület a kulturális munkatárs feladatkör ellátására pályázatot ír ki. A testület
megbízza a polgármestert azzal, hogy a pályázati döntésig terjedő időszakra megbízásos jogviszonyban a feladatellátásra alkalmas személyt bízzon meg.

A Képviselő-testület 2010. március 11-én megtartott
ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület a kulturális munkatárs feladatellátásra egy hónap időtartamra megbízásos jogviszonyban megbízza Hörömpöli Tibornét 2010. március 1-jétől március 31-ig, bruttó
70 ezer forint megbízási díjjal, ami – ha szükséges – meghosszabbítható a kiírt pályázat eredményhirdetéséig.
1. Beszámoló az előző évi hatósági munkáról
A képviselő-testülete a elfogadja az előző évi hatósági munkáról szóló beszámolót és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a lelkiismeretes, nagy leterheltséget jelentő
munkáért.
2. A kulturális és nemzetiségi bizottság beszámolója az előző évi tevékenységéről
A Képviselő-testület a kulturális és nemzetiségi bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.
3. Egyebek
a) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
A Képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait.
b) Tatabánya Városi Tűzoltóság kérelme technikai fejlesztésre
A Képviselő-testület a Tatabányai Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai fejlesztését 2010. évben 100 ezer forinttal támogatja.
c) Tanács utca felső szakasz felújítására kivitelező kiválasztása
A Képviselő-testület a Tanács utca felső szakaszának útépítési munkáinak elvégzésével a Bazalt Kft-t bízza meg – másodikként megjelölve a Varga és Társa Kft-t – azzal, hogy a kivitelező az árajánlatban megjelölt áron felül plusz költséget ne számolhasson el.
Az útfelújítás költsége: 3 441 943 Ft + 25% ÁFA=4 302 429 Ft.
A szegélyépítés költsége: 1 356 600 Ft + 25% ÁFA=1 695 750 Ft
d) Rendezési terv módosítás, koncepció jóváhagyása
A Képviselő-testület a település szerkezeti- és szabályozási terveinek a módosítását határozza el az alábbiak szerint:
		 1. Az előembertelep-múzeum szabályozása pontosítandó a fejlesztési igények
		 figyelembe vételével.
		 2. A múzeum melletti terület módosítandó a kialakult állapot figyelembevételével
		 a Múzeum utcától a Kánya utcáig.
		 3. Az általános iskola telektömbjében a vegyes terület növelendő, a lakóterület
		 csökkentésével.
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		 4. A Skála környezetében a 014/55 hrsz. úttelek közút helyett közforgalom számára
		
megnyitott magánút legyen. Itt a beépítésre szánt területek és az 1-es főút telke
		 belterületbe csatolandók.
		 5. A Tanács utca gyűjtő úttá nyilvánítandó.
		 6. A kerékpár út nyomvonala pontosítandó a szerkezeti terven.
		 7. A HÉSZ-ben előírások korrigálandók.
e) Üröm község kilépése a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
Az Önkormányzat jóváhagyja Üröm Község kilépését a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból 2010. december 31. napjával, a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.
f) Samufalvi Óvoda SZMSZ és Alapító Okirat módosítás
A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának
módosítását – egységes szerkezetbe foglalva – elfogadja, továbbá a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jóváhagyja.
g) Testvér-települési pályázat
A Képviselő-testület a hagyományos szüreti felvonulás megrendezése érdekében benyújtja a
testvér-települési pályázatot.
h) Levegő Munkacsoport javaslata
A Képviselő-testület egyetért a Levegő Munkacsoport kezdeményezésével, amely a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának mielőbbi bevezetését javasolja. Az útdíjból származó bevételt környezetvédelmi célokra használják fel.
i) KEM Közoktatásáért Közalapítvány támogatása
A testület állásfoglalása az volt, hogy a település saját intézményeinek nyújtson segítséget, ha szükséges, ne központi célra adjon támogatást, amiből vagy támogatják a helyi intézményeket, vagy nem.
j) Önkormányzati Minisztérium felhívása
Az Önkormányzati Minisztérium felhívással fordult az önkormányzatokhoz az időskorú lakosság
közéletbe bevonása, támogatása, anyagi nehézségeinek enyhítése érdekében. Az önkormányzat
kellő figyelmet fordít az idősek ellátására, támogatására. A közéletben a Nyugdíjas Klubon, Idősek Klubja keretében az idősek részt vesznek. Az önkormányzat a 70 év felettiek támogatására
kiemelt figyelmet fordít, (hulladék szállítás, karácsonyi csomag, idősek napja, stb.).
k) Helyi seriff alkalmazására javaslat (Krenner József)
A testület véleménye: alkalmazunk mezőőrt, továbbá most nyújtottuk be a településőr alkalmazásához a pályázatot, továbbá a körzeti megbízott, illetve a rendőrség is elég gyakran tart
ellenőrzést, tehát nem látja indokoltnak a helyi seriff alkalmazását.
l) Szőlőhegyi úttal kapcsolatos bejelentés
A Képviselő-testület megbízza Sipos László műszaki előadót azzal, hogy vizsgálja meg, hogy a
Szőlőhegyi úton elhelyezett mart aszfalt az ingatlanokban okozhat-e kárt, s ha indokolt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
m) Közterületek elnevezése
A Képviselő-testület a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelye előtt lévő teret (1028/2. hrsz.)
„Vértes László park”-nak , továbbá a temető melletti területet (458/2. hrsz. Árpád utcától-Ady
Endre utcáig) „Temető-köz „-nek nevezi el.
p) Mezőőr másodállása
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a mezőőr részmunkaidős másodállást létesítsen
azzal, hogy mezőőri feladatait maradéktalanul el kell látnia.
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p) Sportcsarnok üzemeltetésre pályázati kiírás
A Képviselő-testület pályázatot ír ki az önkormányzat sporttelepének üzemeltetésére a mellékelt dokumentáció alapján.
A Képviselő-testület a Sportegyesület számára megállapított 1,2 millió forint összegű éves támogatás megosztását megállapítja az alábbiak szerint: A labdarúgó szakosztály 50 százalékot, 600 ezer forintot, míg a mazsorett és karate szakosztály 25-25 százalékot, 300-300 ezer
forint összegű támogatást kap. A mazsorett csoport Magyar Bajnokságon való részvételére tekintettel a támogatást kiegészíti plusz 50 ezer forinttal.
4. 2010. évi fejlesztési tartalék felosztása
A Képviselő-testülete a 2010. évi fejlesztési tartalék felosztását elfogadta. A Képviselő-testület a
2010. évi költségvetésben a civil szervezetek számára megállapított támogatáson felül plusz támogatást nyújt a Hegyközségi Egyesületnek, a Pátria Faluközösségi Egyesületnek, és a Nyugdíjas
Klubnak 50-50-50 ezer forint összegben. A Pátria Faluközösségi Egyesület fennállásának 20 éves
megünneplésére benyújtandó pályázathoz – amennyiben az sikeres lesz – 150 ezer forint támogatást nyújt. Az egyesület e plusz támogatásnak megfelelő értékű munkát vállal a községben.

A Képviselő-testület 2010. április 15-én megtartott
ülésének napirendjei, döntései
1. Az előző évi költségvetési beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés módosítás elfogadása
A testület a 4/2010.(IV.16.) Kt. rendelet elfogadásával módosította az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletét, valamint az 5/2010.(IV.16.) Kt. rendelettel elfogadta a zárszámadást és a pénzmaradvány jóváhagyását.
2. Beszámoló a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság előző évi munkájáról
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
3. A díszpolgári cím és emlékplakett adományozásának előkészítése
A testület úgy foglalt állást, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a kulturális és nemzetiségi bizottság
gyűjtse össze a javaslatokat a díszpolgári, illetve a Vértesszőlősért Emlékplakettre vonatkozóan
4. 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
A Képviselő-testület elfogadta a 2010. évi közbeszerzési tervet.
5. Egyebek
a) Riasztó rendszerek kiépítése az intézményekben
A testület úgy foglalt állást, hogy az intézményekben kialakítandó, illetve korszerűsítendő riasztókra beérkezett árajánlatokat riasztórendszerekben jártas szakember nézze át, s mondjon véleményt, azt követően szülessen csak döntés.
b) Óvoda házirendjének és minőségirányítási programjának elfogadása
A Képviselő-testület jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde minőségirányítási programját, továbbá házirendjét.
c) Óvoda építési pályázat
A Képviselő-testület az új óvoda épület megépítése érdekében benyújtja a KDOP 5.1.1 pályázatot. A maximálisan nyerhető összeg 100 millió forint, a beruházás várható összköltsége
260 millió forint. A különbözetet saját erőből, illetve hitelfelvétellel kell biztosítani.
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d) Iskolaigazgatói pályázat
A Képviselő-testület az Általános Iskola igazgatói pályázatok véleményezésére bizottságot alakít, melynek tagjait megválasztotta.
e) Sportközpont üzemeltetésbe adása
A Képviselő-testület a sportközpont üzemeltetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mert egy ajánlattétel sem érkezett. A testület megbízza a polgármestert, hogy a sportegyesület vezetőivel folytasson tárgyalásokat az esetleges üzemeltetésről, továbbá azzal, hogy
az IMI SZUSE vezetőjével is egyeztessen a bérleti díjakról.
f) Folyószámlahitel felvétel
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat 30 millió forint összegű folyószámlahitel szerződést kössön a K&H Bank Zrt-vel 2010. augusztus 1-jétől kezdődően úgy, hogy
minden banki költség a kamatba számítódjon.
g) Közbeszerzési eljárás indítása
A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást indít MFB támogatott hitel felvétele érdekében (30
illetve 80 millió forint az útépítések és az iskolabővítés finanszírozására).
h) Testvér-települési pályázat
A testület a márciusi ülésen döntött a testvér-települési pályázat benyújtásáról. A pályázatíró
cég arról tájékoztatott, hogy a pályázat akkor lehet eredményes, ha új testvértelepülést keres
az önkormányzat. Ebben az Absolvo Consulting segítséget tud nyújtani. Van szlovák, és német testvértelepülésünk, esetleg angol nyelvterületben lehetne gondolkodni, de a testület nem
kíván további testvértelepülést keresni.
i) Az Északi lakóterület és 1. sz. főút közötti tehermentesítő út tervezése
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy tanulmány készüljön az Északi lakóterületet az 1. sz.
főúttal összekötő út lehetséges nyomvonalára vonatkozóan. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel tárgyalást folytasson az árajánlatban megjelölt tervezési díj csökkentése érdekében.
j) az Északi lakóterület útépítéséről kötendő szerződésről
A Képviselő-testület tudomásul veszi és egyetért a polgármester azon bejelentésével, miszerint az Északi lakóterületen épült utakkal kapcsolatos megállapodásokba bekerült azon rendelkezés, miszerint a lakóknak visszafizetendő összeg második részlete csak akkor kerüljön
kifizetésre, amennyiben az érintett ingatlanban lakók vértesszőlősi lakóhellyel rendelkeznek.
k) Köztisztviselői illetménykiegészítés
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselőinek bérkiegészítését 2010. január 1-jétől kezdődően az alapilletmény 20 százalékában állapítja meg.
l) Vértes László utca kertvégek lezárása
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Vértes László utca kertvégében lévő terület, melyen egy – részben felújított – makadám szintű út található az út állagának megóvása érdekében a Vértes László park felöli oldalon olyan sorompót, szűkítőt helyez el, ami megakadályozza teherautók bejutását, illetve az csak engedéllyel történhet meg.
m) Energia beszerzési közösség szervezése
A Képviselő-testület elvi egyetértését nyilvánítja ki az energia közösség szervezéséhez. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy ebben a témában a szervezőkkel a tárgyalásokat tovább folytassa.
n) Megújuló energia alapú térségfejlesztés
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a KEOP 4.3 megúju8

ló energia alapú térségfejlesztés modellpályázathoz. A pályázat keretében a község közvilágítási rendszerében a lámpák LED-es lámpatestekre cserélését vállalja, illetve néhány lámpatest sziget üzemmódban történő üzemeltetését.
o) dr. Csák Ferenc telekadó ügye
A jegyző tájékoztatta a testületet, hogy adóügyben egyéni mentesség megállapítására nincs
lehetőség. A telekadó kiszabás hatósági ügy, amelyben a testületnek nincs hatásköre, azt államigazgatási úton kell lefolytatni.
p) Kistérségi térítési díjak
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás javaslata alapján az önkormányzat elfogadta
a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjáról 6/2010.(IV.16.) Kt. rendeletét.

A Képviselő-testület legutóbbi üléséről…
Vértesszőlős Község Önkormányzatának legutóbbi képviselő-testületi ülésén, 2010. június 17-én döntés született
az általános iskola igazgatói székének
betöltéséről. A Testület megválasztotta
Paxy Évát a Vértesszőlősi Általános Iskola igazgatójának, és egyben megköszönte az elmúlt egy évben végzett munkáját.
Az elkövetkezendő tanévekre pedig sok
sikert kívántak az újonnan megválasztott
igazgatónőnek és a tantestületnek. Paxy
Éva megbízatása 5 évre szól.
Az ülésen elfogadásra került Fülöp
István rendőr őrmester, körzeti megbí-

zott beszámolója az előző évi munkájáról. Meghívott vendégként Komocsár
Márton rendőr ezredes, kapitányságvezető is tájékoztatta a képviselőket a
Vértesszőlősön jellemző bűnüldözési,
bűnmegelőzési sajátosságokról. A beszámoló egyhangú elfogadása után a
képviselők és a vendégek jelenlétében
átadásra került a körzeti megbízott újjáépített irodája, amely a polgármesteri hivatal épületegyüttesében kapott
helyet.
A képviselők két anyagi támogatásról
is döntöttek. Egyrészt elfogadták a Pátria Faluközösségi Egyesület
és az Általános Iskola közös
szervezésében megvalósuló
vértesszőlősi – gyimesbükki
gyermek-csereüdültetésre
irányuló támogatási kérelmet,
és a Testület megszavazta a
250 000 forintos támogatást.
Másrészt
döntés
született arról is, hogy lakosonként 150 forinttal azaz
450 000 forinttal járul hozzá
Vértesszőlős Község Önkormányzata az árvízkárosult
Felsőzsolca óvodájának újjáépítéséhez.
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Küldöttség járt
a németországi Muhr am See-ben
2010. június 11-14. között Muhr am
See-ben egy járt sportküldöttség településünkről.
Meghívást kapott a futball és a
mazsorett szakosztály, illetve az önkormányzat részéről egy küldöttség. Az 50
fős delegációt szívélyes fogadtatásban
részesítették a vendéglátók. A szombati napon került sor a két település közötti barátságos futballmérkőzésre, melynek végeredménye 2-2 lett. A jó hangulatú mérkőzés után a település melletti
Altmühlsee tavon hajókiránduláson vett
részt a csoport. A vasárnap megrendezésre kerülő falunapon átadásra kerültek a Vértesszőlősért Emlékplakettek Roland Fitzner polgármester úrnak és Josef
Barta-nak. Posztumusz Emlékplakettet
kapott Hans-Joachim Balzer is. Krenner
Antalné és Vida István egykori polgár-

mesterek elismerő oklevelet kaptak. Az ő
személyük meghatározta a két település
közti kapcsolat kialakulását és fejlődését.
Délután mazsorettjeink hatalmas sikerrel mutatták be közel egyórás műsorukat,

melynek jutalma vastaps volt. A küldöttség által kínált bor, pálinka és sütemény
sok helyi lakosnak ízlett. Ismét szép emlékekkel tértünk haza Muhr am See-ből.
Bedei Sarolta

Pedagógusnap
Június 7-én községünk iskola- és óvodapedagógusait köszöntötte az önkormányzat nevében Dr. Nagy
Sándor polgármester.
Az oktatási intézmények
egyre növekvő fenntartási
nehézségei mellett polgármester úr kitért az infrastrukturális fejlesztések fontosságára is. Nagy beruházások indulnak el mind az
iskola, mind pedig az óvoda területén. Az iskola nagyobb átépítését megelőzendő, az önkormányzat
saját erőből teszi komfortosabbá az épületet. Az óvoda pedig egy teljesen új otthont
kap majd, a tervek szerint az iskola mögött, az Egészségház alatti területen. A beruházáshoz pályázati- és hitelforrások megteremtése szükséges.
Az ünnepségen Dr. Nagy Sándor egy szál virággal köszönte meg a pedagógusoknak a tanévben végzett munkáját.
Feketsné Kisvarga Anita
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A Művelődési Ház hírei

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Egészségügyi előadás
2010. június 4-én 17.00 órakor szülői
tájékoztató hangzott el a Művelődési Házban a méhnyakrákról, a HPVről és a védőoltásról. A HPV=Human
Papilloma vírus, mely a lányok, asszonyok körében a méhnyakrák megbetegedéseket okozza.
A betegségről és annak megelőzési lehetőségeiről tartott előadást a képviselőtestület szociális bizottságának szervezésében Dr. Stummer János szülész-nőgyógyász szakorvos.
A rendezvény nyitásaként Dr. Pluhár Szilvia a szociális bizottság elnöke tájékoztatta
az érdeklődőket arról a lehetőségről, amelyet az Önkormányzat segítségül tud nyújtani azoknak a családoknak, akik szeretnék, hogy kamaszkorú gyermekük ebben
a fajta védőoltásban részesüljön.
Így az Önkormányzat támogatásával
falunkban is lehetőség nyílik arra, hogy
a helyi iskolába járó 6. 7. és 8. osztályos lánygyermekek kedvezményes vé-

dőoltásban részesüljenek a HPV ellen.
A helyben lakó, de iskolába nem ide járó
korosztály csak a cég általi kedvezményben részesül.
A rövid tájékoztató után került sor a
doktor úr által tartott, projektoros vetítéssel egybekötött előadásra.
Az elhangzottakból megtudhatta a
hallgatóság, hogy legalább 15 olyan magas rizikójú HPV van, amely daganatot
képes létrehozni. A rákszűrés nem tár fel
minden elváltozást, a szűrés önmagában nem biztosít 100 százalékos védettséget. A dohányzás aktiválja a vírust.
A védőoltást félév alatt 3 alkalommal
kapják a fiatalok. Az első oltást követően
1 illetve 6 hónap múlva.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy
az oltást a 20 év körüli lányoknak is érdemes beadatni, hiszen a védekezés egy
ilyen súlyos betegség ellen sohasem késő.
A sok és hasznos információ elhangzása után a megjelentek egyéni kérdéseikre kaptak választ.

Hurrá, itt a nyár!
A Művelődési Ház 2010. június 14-én – a nyári vakáció első napján – ingyenes gyerekelőadásra várta a
gyerekeket.
Az egész éves munka jutalmául vehették át a kis nebulók
azt a vidám, zenés műsort, amit két ismert színésznő adott
elő közel hatvan percen keresztül.
Az egyik tévécsatorna népszerű sorozatának szereplői
– Linda és Orsi – azaz Szabó Kitti és Lóránt Kriszta ügyesen bevonta előadásába a kis nézőközönséget.
A műsor folyamán dalokat hallottunk Kitti előadásában,
Kriszta pedig a gyerekekkel közösen „színielőadást” szervezett és előadták a Csizmás Kandúr című mesejátékot. A két
előadónak olyan kedves, közvetlen hangulatot sikerült varázsolni a ház nagytermébe, hogy a műsor végén a gyerekekkel közösen énekeltek,
táncoltak. Az előadás sikerességét példázzák a következő fotók.

Internetoktatás nyugdíjasoknak
Kattints rá, Nagyi! címmel indult tanfolyam nyugdíjasoknak a vértesszőlősi Művelődési Ház és a Budapesti Művelődési
Központ közös szervezésében.

Nyári szabadság

A Művelődési Ház 2010. július 19. és augusztus 1. között
a nyári szabadságolások miatt zárva tart.
A ház 2010. agusztus 2-ától ismét teljes nyitva tartással
várja a kedves szőlősi lakosokat. A nyár folyamán mindenkinek
kellemes időtöltést és jó pihenést kívánnak a ház dolgozói.
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Az Internet használatának elsajátítása idős
korban program fő támogatója a UPC Magyarország Kft. A támogatás révén a jelentkezők jelképes regisztrációs díjért (1000 Ft-ért)
vehetnek részt a tanfolyamon.
A foglalkozások során a kétszer 6 fős csoport 25 óra alatt megtanulja, hogyan kapcsolja be és ki a számítógépet, miként használja az egeret és a billentyűzetet. Megismerkednek majd az internet használatával, és
képesek lesznek információkat keresni az
interneten. A kapcsolattartás terén új eszköz

használatát tanulják meg: az elektronikus levelezést. Saját elektronikus postafiókot fognak nyitni, e-mailt tudnak majd írni és fogadni. Csatlakozni fognak az egyik legismertebb
közösségi oldalhoz a Facebookhoz.
A tanfolyam végén játékos vizsgát tesznek.
A remélhetőleg sikeres vizsga után a nagymamák és nagypapák bátran használhatják
a világháló nyújtotta korlátlan lehetőségeket.
13

Főzőklub
Új foglalkozás indult a Művelődési
Házban június 15-én Lóczki Krisztina
vezetésével.
A főzőklub elnevezésű másfél órás
programon a résztvevők megismerkedhettek olyan finomságok elkészítésével
mint a zöldalmakrémleves és a csirkepörkölt bajnok módra.
A foglalkozás elején egy gyors ismerkedés után a megjelent háziasszonyok
játékos formában tudhatták meg, hogy a
két étel közül ki melyiket fogja a délután
folyamán elkészíteni.
A szervezők mindent biztosítottak
az ételek elkészítéséhez. A közös főzés során a „konyhatündérek” nagyon
sok olyan konyhai eszközzel ismerked-

Ritkán ragadok tollat, de ez alkalommal kivételt teszek.

hettek meg, amely rohanó világunkban
gyorsabbá és könnyebbé teszik az ételek elkészítését pl. hagymaaprító, rizsfőzőedény stb.
A leves és a pörkölt közös elkészítése
alatt a háziasszonyok természetesen nagyon sok apró, kis konyhafortélyt megbeszéltek egymással. Vidám, humoros
hangulatban készültek a finomságok.
Az elkészült ételeket az asszonyok a
foglalkozás végén elfogyasztották és a
két kipróbált ételreceptet hazavihették,
hogy azt majd otthon a családjukkal is
megkóstoltathassák.
A főzőklub következő foglalkozása július 13-án 17.30 órától lesz. Várunk minden
főzés után érdeklődő hölgyet és urat.

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 jegyek ára: 5900 Ft, 5500 Ft, 5000 Ft

A színházba busszal mennénk, melynek költségét a jelentkezők létszámától függően tudjuk megállapítani.
A jegyek megvásárolhatók Hörömpöli Tiborné kulturális szervezőnél július 5-től
a Művelődési Ház nyitva tartási ideje alatt. (hétköznapokon 15.00-19.00 között)
Bővebb információ a 06 30 640 8934-es telefonszámon kérhető.

Várjuk sok szeretettel a zenés előadásokat kedvelő Vértesszőlősieket!
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Elismerés Zoltánfi Tibornak
Községünkben több olyan civil szervezet, alapítvány van, melynek nevében
megtalálható a Vértesszőlős kifejezés.
Ilyen a Vértesszőlősi Galamb-, Díszbaromfi és Díszmadártenyésztők Egyesülete, amit egy maroknyi lelkes
madarász csapat Zoltánfi Tibor vezetésével hoztak létre a nyolcvanas években,
melynek helyszínét sokáig
a helyi Művelődési Ház biztosította. Ez lett a V-71 sorszám alatt a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének (MGKSZ) tagegyesülete. Magam is évekig tagja voltam az egyesületnek, mint baromfi- és papagájtenyésztő. Zoltánfi Tibor az
egyesület elnökségét 2003-ig látta el,
majd átadta a staféta botot a fiataloknak.

Ekkor a megújult vezetés az egyesületért
végzett kimagasló munkájáért egyesületi elismerésben részesítette, Tiszteletbeli Elnöki Címet adományozott. A következő évek sok változást hoztak az egyesület életébe, ma már magam is és cikkem
szereplője is külső szemlélői
vagyunk az eseményeknek.
A hosszú, tevékeny évek alatt
Zoltánfi Tibor Bronzkoszorús
Érdemes Tenyésztő „B” kategóriás Baromfi Bíráló és a
Törpe Cochin Szakbírálója
minősítéseket szerezte meg
és végezetül, – amiért írásomat közzéteszem – a Szövetség 2010. május 22-ei Országos Küldött Közgyűlésén, az
MGKSZ 2010 DÍJAT adományozta, a V-71 Egyesületben
és a Bírálótestületben végzett több évtizedes tevékenységéért.
Sok erőt és egészséget kívánok Tibor
bácsi, a további munkádhoz!
Valusek Lászlóné

Beteg embertársaink nevében kérjük Önöket,
vegyenek részt véradó napunkon!
Véradás helye:

Vértesszőlős, Művelődési Ház
Véradás ideje:

2010. augusztus 9. (hétfő) 15-18 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszöni:
a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.
Személyi igazolványát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét
tartalmazó kártyáját kérjük, hozza magával!
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Köszönet
a „Szöllősi Szent Orbán Ünnep”-ért
Június 6-án folytatódott jótékonysági hangversenysorozatunk, mely tavaly indult útjára Vértesszőlős műemlék templomának és orgonájának felújítása céljából. Ez alkalommal azonban színes programsorozatba ágyazva kerültek megrendezésre a koncertek „Szöllősi Szent Orbán ünnep”
címmel.
Szent Orbán – aki a szőlők és minden szőlőműveléssel kapcsolatos foglalkozást művelők védőszentje – napjának megünneplése Vértesszőlősön
különös jelentőséggel bír, mivel a faluban évszázados hagyományokra tekint
vissza a ma is virágzó szőlészkedés
és borászkodás, ahogy erre a község
neve is utal.
Vasárnap az itt élők és a faluba látogató érdeklődők láthattak színi előadásokat az általános iskola tanulóinak bemutatásában, megnézhették a Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde műsorát „Szőlőtánc”
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címmel, a Zimozeleny Asszonykórus szlovák népdalokat adott elő, majd az Általános Iskola alsó tagozatosai szőlősi néptáncokat bemutató műsorát is megtekinthették.
A meghívott vendégek közül elsőként
a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar
szabadtéri jótékonysági hangversenyére
került sor „Szőlősdombok
visszhangja” címmel.
A műsorok szünetében helyi ételspecialitásokat és borokat kóstolhattak a látogatók a Tájházban. A süteményeket az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai és a helyi
óvoda konyhai dolgozói
készítették, valamint a
Jenei Cukrászda felajánlásai révén ismerhették
meg az érdeklődők. A finom borokat a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
biztosította. A Tájház ud-

varának végén pedig a „Tappancsos
Menhely” állatvédő egyesület barátságos állatkáival ismerkedhettek a gyerekek és kísérőik.
Az ünnepet Tóka Szabolcs orgonaművész, valamint Mészáros Kármen és Méhész László operaénekesek koncertje zárta a Római Katoli-

kus Kisboldogasszony Plébániatemplomban. A koncert után a művészek
és a közönség az Országzászló téren
együtt emlékezett a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves, lelkes és jószándékú
segítőnek, aki a falunap megrendezéséhez tevékenyen vagy
bíztatással, adomán�nyal, munkával és türelemmel hozzájárult!
A Hírmondóban sajnos nincs lehetőségünk mindenkinek személyesen, név szerint
megköszönni a segítségét, ezért ezt a templomtorony aljában található hirdetőn tekinthetik meg a kedves
Vértesszőlősiek.
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka
és Zachara Norbert
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Szőlősi emberek, szőlősi életek
Most induló új rovatunkkal szeretnénk bemutatni az olvasóknak vértesszőlősi
kötődésű embereket, olyan falubelieket, akik itt élnek közöttünk, és nem is
sejtjük, hogy milyen érdekes életutat jártak be, vagy, hogy micsoda értékeket teremtenek a kezük munkájával. Lehet, hogy a szomszédunk jól sportol,
vagy kiváló ismerője a gyógyfüveknek? Mások szőlősi gyökerekkel rendelkeznek, de máshol váltak híressé? Biztosan vannak olyanok, akiket hobbijuk, gyűjtőszenvedélyük, alkotásaik tesznek mindenki számára érdekessé.
Kérem, ha úgy érzi, hogy Ön, vagy az Ön ismerőse szívesen bemutatkozna
a Hírmondó hasábjain, keressen fel a következő elérhetőségeken:
kisvargaanita@vertesszolos.hu • 30 754 7991

Elsőként ismerjék meg Ferenczi Sándort!
Ferenczi Sándorral kis telkén találkoztam a „hegyen” – a falu így ismeri ezt a
részét Szőlősnek. A hűvös verandán elevenedett meg a múlt: Békés megyében
született, ahol édesapja az erdőgazdaságban dolgozott. A család azonban
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1958-ban átköltözött Tatabányára, és a
korábban erdőkerülő édesapa bányász
lett. Az apa erdő-szeretete azonban továbbra is megmaradt, sőt áthagyományozódott fiára is. Sándor ma is
rendszeresen járja az erdőt, a
környéken lakók gyakran látják, amint egy nagy zsák
erdőből
összegyűjtött
szemetet cipel. Vadászik
is, egy öt-tagú társasággal bérelnek egy vadászterületet. Szőlősre a 70-es
évek elején került, akkor vette meg ezt a kis kertet, majd 21 évvel ezelőtt végleg ide költözött. Felesége, Rozália a Művelődési Házban működő foltvarró kör oszlopos tagja. Két nagyfia már
régen családot alapított, három unokával
ajándékozva meg a nagyszülőket.
Sándornak sok ismerőse, barátja van.
Mosolyogva mutatja a fenti házban a
„dühöngőt”:
– Itt szoktunk összejönni a barátaimmal. Beszélgetünk, nótázgatunk – szemében a jó házigazda öröme villan, aki tudja, valóban jól érzik magukat nála a vendégei.

A kertben szépen faragott szobrok, királyportrék, gémeskút árulkodnak Sándor másik szenvedélyéről, a fafaragásról. Kérdezem, hogy milyen motívumokat
alkalmaz?
– Nincs ebben semmi tudatosság, csak
ahogy adja magát, amit belelátok a fába,
azt faragom ki. Nem vagyok én jó fafaragó – mondja szerényen –, még rendes
szerszámom sincs.
– Mióta is foglalkozik fafaragással?
– Olyan 6-7 éve.
De nem folyamatosan. Van, amikor nekiállok, és
van, amikor abbahagyom, amikor rosszkedvű vagyok. Ehhez is hangulat kell. A Béla
sokkal szebben farag.
Hogy ki az a Béla,
nemsokára kiderül,
amikor átsétálunk a
közeli Majálisra, egy
erdei tisztásra, melyet egészen mostanáig csak a „régiek” ismertek
Majálisként.
Régebben ezen a helyen rendszeresen ös�szejöttek a családok,
kedvelt kiránduló-hely
volt. Maga Sándor is
gyakran fordult meg
itt annak idején édesapjával. Az elmúlt 20
évben azonban a területet visszahódította magának a természet. Sándor ötlete volt,
hogy rendbe kellene
tenni, és újra majálist lehetne rendezni itt a családoknak.

– Szabó Endre, kerületi erdész jóváhagyását kértük, majd végig elhordtuk a
gallyakat, kiirtottuk a gyomokat. Tényleg
példaértékű összefogással tettük rendbe
a Majálist.
Sándor mutatja a padokat és a szabadtéri játékokat: kisvonat, hinta, homokozó.
– Ezeket Hegedűs (Tóth) Béla faragta –
most már tudom, hogy kire utalt Sándor,
amikor a fafaragásról beszélgettünk.
– Olyan jó hangulat volt itt május 1-jén!
Volt, aki főzött, a gyerekek játszottak, fel
voltak állítva sátrak. Jó lenne, ha más alkalmakkor is összejönnének itt a családok, ha ezt a szépen kitakarított tisztást
ebben az állapotban tudnánk tartani –
néz szét a Majálison Sándor.
Bólogatok, s közben a tisztás szélén
szerényen meghúzódó, többszáz éves
tölgyfában gyönyörködöm. Milyen régóta élhet itt ez a fa! Teszi a dolgát, ahogy
egy fához illik, rügyet hajt, árnyékot ad,
majd lehullajtja a levelét. Észre se venném, ha nem hívnák fel rá a figyelmemet. Azt hiszem, ehhez a fához hasonlít
Ferenczi Sándor. Teszi a dolgát a háttérben maradva, észrevétlen.
Úgy gondolom, hogy valamennyi falubeli nevében megköszönhetem ennek a
lelkes csapatnak, hogy időt és energiát
nem kímélve, mindannyiunk számára újjávarázsolták a Majálist.
Feketsné Kisvarga Anita
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Könyvtári hírek
Életmód-tanácsadás
a könyvtár szervezésében
Az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetével közösen egészségvédelmi előadásra várja az érdeklődőket a községi könyvtár 2010. július 7-én,
9.30 órától az Idősek Klubjában (Egészségház Ady E. u. 2/d.). A téma a cukorbetegség
lesz. Előadók: Barnáné Susa Éva dietetikus
és Dr. Patkó Enikő orvos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Új könyvtárhasználati szabályzat
2010. június 1-jétől megváltozott a Vértesszőlősi Községi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata.
Az elmúlt évben új szolgáltatások, és dokumentum-típusok jelentek meg a könyvtárban,
ez is indokolta a régi szabályzat felülbírálását.
A beiratkozás most is ingyenes, de az állagmegóvás és a könyvtári állomány védelme érdekében szigorodtak a késedelmi díjak, illetve a kártérítési díjak behajtásának szabályai.
Kérem a tisztelt olvasókat, hogy tájékozódjanak az új szabályzatról a könyvtárban!

Könyvajánló
Akár nyaralunk, akár a munkanap után
jól megérdemelt pihenésünket töltjük
kertünk hűvösében, kellemes kikapcsolódás, ha olvasunk egy jó könyvet.
A könyvtárban minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének leginkább tetsző
kiadványt. Most a legfrissebb könyveinkből
ajánlok néhányat:

1. A tenger mélyén

(Nemzeti Tankönyvkiadó)
Ismerd meg az óriási bálnákat, a vad cápákat, az apró csikóhalakat és a tengerek sok
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más érdekes lakóját! Az Állatokról kicsiknek
sorozat kedves és látványos formában dolgozza fel a gyerekeket érdeklő témákat az állatvilágból. Minden kötet egyszerre tanít és
szórakoztat. A könyvek tudatosan felépített
rendszere, a kérdések, a fejtörők, a különféle feladatok és az érdekességek segítenek abban, hogy az itt olvasottakra a kicsik később
emlékezzenek, és felhasználhassák tanulmányaik során.

2. Nemere István:
Állatkert a kozmoszban
A legnagyobb kaland (Tuan Kiadó)
A három ifjú űrkalandor, Lars, Don és Ariel
történetei most folytatódnak. Az ötödik regényben Brem kapitány és legénysége fél tucat űrhajóspalántával és egy rakomány állattal együtt száguld egyenesen a Mars felé,
ahol is – ki hinné – még a 24. század végén
sincs állatkert, és nagyon várják a Földről érkező állatokat. Az utazás kezdetben nyugodtan telik, amíg Rómeó és Júlia, a két mosómedve, nem csinál galibát, mellyel kezdetét
veszi az izgalmas űrkalandok sora.
A legnagyobb kaland című regényben Lars,
Don és Ariel újabb izgalmas, veszélyes és
mulatságos helyzetben találja magát a Földön, az űrben, vagy éppen a Holdon. Az egész
kaland egy filmforgatáson kezdődik, ahol felbukkannak az emberrablók…

3. Joanne Harris:
Szent bolondok
(Ulpius-Ház)

A Csokoládé, a Szederbor, az Ötnegyed narancs, a Partvidékiek és A francia konyha világhírű szerzője ezúttal időutazásra indul a tizenhetedik századi Franciaországba, a boszorkányperek, a királygyilkosság és a vallási téboly hazájába.

4. Családi boldogság, családi pokol?
Az együttélés művészete
(Jaffa Kiadó)

Olyan korszakban élünk, amelyben szinte
minden tradíció, köztük az együttélés klas�szikus formái – a házasság és a család – is
felbomlani látszanak. Éppen ezért talán sokan
éreznek kiábrándultságot a hagyományos
kapcsolatformák iránt, mégis erősen él bennük az igény a biztonság, a rendezettség és a
harmónia megteremtésére is.

Virágos közterek
Vértesszőlősön
Üdítő látványt nyújtanak a szép virágágyások Vértesszőlős közterületein.
A helyi önkormányzat 2344 tő, 15-féle
egynyári növényt vásárolt, melyek közel
124 négyzetméteren díszítik a község utcáit, tereit. A virágokat az önkormányzat
közhasznú munkatársai ültették ki. A hagyományoknak megfelelően rózsaszín
és piros muskátlik virulnak az út menti
lámpaoszlopokon is.

A Mesterkurzus tanulmánykötetének szerzői arra a kérdésre keresik a választ, hogy a
folyamatosan változó körülmények között miként teremthetünk mégis stabil és meghitt
kapcsolatot a hozzánk legközelebb állókkal.
A szerzők: Angster Mária, Csernus Imre,
Czeizel Endre, Komlósi Piroska, Mohás Lívia,
Pál Ferenc, Popper Péter, Ranschburg Jenő,
Tari Annamária, Vekerdy Tamás.
Találkozzunk a könyvtárban!
Feketsné Kisvarga Anita

Focizz nálunk!

Az IMI-SZUSE Vértesszőlős csapata
várja az 1997. január 1-je után
született gyerekeket!
A gyerekek megyei bajnokságban,
különböző focitornákon vesznek részt.
Érdeklődni a +36 30 310 1121-es számon
lehet Auerbachné Mártinál.

Júliusi
akció!

*

Kényeztető – nyomkodás nélküli –

dekoltázsos oxigénes arckezelés
ajándék szempillafestéssel!

A kezelés időtartama 90 perc, célja:
• friss oxigén juttatása a bőr mélyebb rétegeibe,
amely kollagén-, elasztin rugalmasító
és sejtmegújító hatású;
• a szennyezett környezeti levegő és a szabad gyökök
okozta bőrproblémák ellensúlyozása;
• az öregedési folyamatok lassítása, a keringés javítása.
*Az akció ideje 2010. július 1–július 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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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
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok
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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Abszolút biztonságos, egészségre
nem káros, természetes önbarnítás.
A folyamat uv mentes, így az arra
érzékenyek, fehér bőrűek, szeplősödésre
hajlamosak is bátran alkalmazhatják.
Természetes, barna bőr néhány óra alatt.
Bio hatóanyagokkal.
Vértesszőlős, Kertalja utca 15.
(samu abc mögött)

Szépségkert: Simon Alexandra
bejelentkezés: 06 30 99 44 570

írmondóban!
Hirdessen a Ha 100
0 példányban,
A Hírmondó havont
lősi háztartásba.
ingyenes jut el minden vértessző

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 hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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