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LOMTALANÍTÁS
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján külön térítés nélkül idén is lehetőségünk van a nagyobb méretű és mennyiségű lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

A lomtalanítás tervezett időpontja:
2010. június 15. (kedd).
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes
anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
Az esztétikus lakókörnyezet megőrzése érdekében kérjük, hogy legkorábban

2010. június 12-én (szombaton),
vagy június 13-án (vasárnap)
helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig maradnak a közterületen.
Értesítjük a lakosságot, hogy fenti időpontban (június 15-én) lehetőség lesz az
elektronikai hulladékok (háztartási kisgépek, barkácsgépek, bojler, mosógép,
számítástechnikai eszközök, video lejátszó, DVD lejátszó, rádiós magnó)
begyűjtésére is. Nyitott konténer lesz elhelyezve a Sportcsarnok bejáratánál,
valamint a Temető Rákóczi utcai hátsó kapujánál, ahol a lakosság díjmentesen
elhelyezheti az elektronikai hulladékokat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a díjmentes
lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal
is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló
hatását!
Polgármesteri Hivatal

A Vörösmarty utcai ingatlanok
szennyvíz elvezetése
Szolgalmi jog bejegyzése szükséges!
Mintegy másfél évtizede készült el a
Vörösmarty utca szennyvíz-elvezető rendszere. A lejtésviszonyok miatt
nem volt indokolt a gerincvezeték utcán történő lefektetése (az ingatlanok előtt) ugyanis akkor minden ház
egyedi átemelőt igényelt volna, melynek üzemzavara jelentős problémákat
okoz az érintetteknek.
Ezért a gerincvezeték elhelyezése
az érintett ingatlanokon az utcával
párhuzamosan, a házak mögött, a
kertekben történt, úgy, hogy a telkek
egy részéről a Jókai, a másik oldalon
(Tatabánya irányában) pedig a Sport
utca hálózatába csatlakozik. Sajnos
azonban az érintett 19 ingatlanon a
szükséges jelzálogjog bejegyzése máig
nem történt meg.
Ez komoly következményekkel járhat:
a gerincvezeték lokális dugulása vagy
sérülése több más ingatlan szennyvíz
elvezetését is érinti, szolgalmi jog
hiányában pedig az ÉDV szakembereit az
érintett ingatlan tulajdonosa nem köteles
beengedni a javítás időtartamára.
Az esetleges jövőbeli problémák és
konfliktusok elkerülése érdekében a
19 ingatlanra a szolgalmi jogot mihamarabb
be kell jegyezni, ez mindenki közös érdeke!
Ezért az Önkormányzat elkészíttette a
szükséges geodéziai felmérést és viseli
a bejegyzés költségeit minden ingatlanra
(összesen mintegy 250 000 Ft). Továbbá
elkészíti a szerződéseket és koordinálja
a folyamatot. Az ingatlan tulajdonosoktól
mindössze
annyit
kértünk,
hogy
amennyiben az ingatlanra valamilyen
terhelés van bejegyezve (jelzálogjog,
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haszonélvezet stb.) annak jogosultjától
a szükséges hozzájárulásokat szerezzék
be. Eddig lakossági egyeztetés, és két
alkalommal levél kiküldése történt meg.
Sajnos az érintett ingatlanok mintegy
felétől kaptunk csak eddig választ az
együttműködés tárgyában.
Amennyiben ha minden ingatlan
tulajdonos hozzájárulását nem tudjuk
megszerezni, akkor 3 elvi lehetőség
adódik:
• a jelenlegi tisztázatlan helyzet
marad fenn beláthatatlan ideig,
• új gerincvezeték létesítése
szükséges az utcán átemelő
aknákkal (erre forrás nincsen!),
• ismét minden ingatlan zárt
emésztőgödröt létesít
(ez mindenkinek visszalépést
jelent).
A fenti megoldások senkinek nem
szolgálják az érdekeit, ezért szükséges a
jelenlegi helyzet jogi rendezése.
Tisztelettel kérek minden, még választ
nem adott ingatlan tulajdonost, hogy
saját maga és lakótársai érdekében
hozzájárulási szándékát mihamarabb
jelezze a Polgármesteri Hivatal felé!
Dr. Nagy Sándor

A csapadékvíz elvezetésről
A globális felmelegedés (éghajlat-változás) egyik hatásaként tapasztalhatjuk
évről évre a szélsőségek, a kiszámíthatatlan időjárási hatások erősödését. Ez
érvényes az éves csapadék mennyiségére és eloszlására is. Emlékezzünk
csak 2007 nyarára, amikor a rendkívül
magas hőmérséklet (egy héten át 40 °C
felett) komoly vízhiánnyal járt együtt.
Viszont a száraz periódusok mellett
egyre gyakoribbak a rendkívül heves
esőzések az utóbbi években. Tavaly előfordult, hogy egy órán belül 40 milimétert
meghaladó csapadék hullott, próbára téve az újonnan elkészült útfelújításaink
(pl. a Kossuth utcában)
csapadékvíz elvezetését. Az esetenként túlzott lakossági aggodalmak ellenére szerencsére a település régi
és új csapadékvíz elvezető rendszerei jól
állták a próbát. Idén
az elmúlt hetekben
a néhány nap alatt lehullott, jóval 100
miliméter feletti esők károkat okoztak az
épülő Múzeum és Petőfi utcai rendszerekben. Árvíz, belvíz és csapadék károk
tekintetében Vértesszőlős szerencsére a
legkevésbé érintett települések közé sorolható a megyében is.
Az utcai csapadékvíz elvezető rendszerek kapacitása véges, és költség szempontból sem indokolt extrém csapadékvizekre tervezni ezeket a kapacitásokat.
Ezek a csatornák, árkok, csövek döntően a közterületi csapadékvíz elvezetésére szolgálnak. Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanukon képződött csapadékvizekkel csak indokolt estben terheljék e rendszereket! Itt meg kell

jegyezni, hogy az érvényes jogszabályok szerint a lakossági bekötésekhez az
üzemeltető (az Önkormányzat) engedélye szükséges, mely engedéllyel a településen szinte senki sem rendelkezik.
Továbbá az országos építésügyi szabályozás is rendelkezik az ingatlanon történő elszikkasztás lehetőségéről.
Csak javasolni lehet és kell is hangsúlyozni a csapadékvíz házi hasznosítását, gyűjtését. A kereskedelemben többféle méretben kaphatók
gyűjtő tartályok, melyek alkalmasak
akár 1000 liter víz tárolására is. Mivel
Vértesszőlősön az ingatlanok (az utóbbi két évtizedben épültek kivételével) legnagyobb része gyakorlatilag az önkormányzati
csatornarendszerre történő rákötésig rendelkezett zárt
szikkasztóval, célszerű ezek felhasználása
a csapadékvíz gyűjtésére. Ezekben akár
10-20 köbméter víz is
összegyűjthető és öntözésre használható a száraz időszakokban. Mivel egy
100 négyzetméter alapterületű családi
ház tetőzetére évente 50-60 köbméter
csapadék hullik, ez komoly mennyiséget jelent, amivel 25-30 000 forint vízés csatornadíj is megtakarítható.
A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani a közterületeken a csapadékvíz elvezetési rendszerek javítására, karbantartására, fejlesztésére, hogy ezzel is
csökkentsük a nagy tömegben lezúduló
víztömegek káros hatásait.
Kérjük, hogy a fenti gondolatok figyelembe vételével Ön is járuljon hozzá az
Önkormányzat e munkájának sikeréhez!
Dr. Nagy Sándor
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Szülői tájékoztató
Önkormányzatunk a környező településekhez hasonlóan kedvezményes
HPV (human papilloma vírus) elleni oltás differenciált támogatását tervezi.
Az előkészületek során egy kerekasztal
megbeszélés keretében az a javaslat
született, hogy a szociális helyzet alapján differenciáltan támogatjuk általános
iskolánk 6-8. osztályos lányainak fenti
oltását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2:1 arányú szavazatát
követően a képviselőtestület is
elfogadta a differenciált támogatást.
Az oltási sor 3 oltásból áll 0,
1, 6 hónapos időkülönbséggel. A differenciált támogatás
tehát a falunkbeli 6-8. osztályos lányok számára jár.

A differenciálás során
4 kategória alakult ki:
1. Az elsőbe azok a lányok tartoznak,
akiknél mindhárom oltást az Önkormányzat finanszírozza. Ebben a csoportban 3 kislány érintett – összesen 9 oltást
jelent
2. A következő kategóriába azok a lányok tartoznak, ahol a szülő egy oltást
fizet ki, a másik kettőt pedig az Önkormányzat finanszírozza. Ebben a csoportban 6 leány érintett – összesen 12 oltást
jelent.

3. A harmadik kategóriába azok a lányok esnek, ahol a szülő 2 ampullát fizet ki, s az Önkormányzat csak egy oltóanyagot finanszíroz. Ebbe a csoportba 5
leány esik – összesen 5 oltást jelent
4. A negyedik kategóriába azok a lányok tartoznak, akiknél mindhárom ampullát a szülő fizeti, de kedvezményes
áron, darabonként 19 900 forintért juthat
hozzá.
Ebbe a csoportba nemcsak az általános iskolás lányaink, hanem a
középiskolások is részt vehetnek ugyanúgy kedvezményesen. A faluban lakó, de nem itt
tanuló lányok is megkaphatják
ezen az áron az oltást. A lehetőségről külön értesítést kap e
két utóbbi csoportba tartozó
leánygyermek szülője.
Az oltások helyszíne a védőnői gondozó lesz. Az oltásokat Dr. Kaizer
László és Dr. Pluhár Szilvia fogja térítésmentesen beadni.
Az érintett korosztály szüleit megkérjük,
hogy e-mailben jelezzék a védőnőnek
(eva.szederics@freemail.hu), hogy igénylik a védőoltást. E-mailben a neven kívül a
születési időt, és a szülő mobil számát is
kérjük feltüntetni, hogy a második és harmadik oltás előtt SMS értesítőt tudjunk
küldeni az oltás esedékességéről.
Dr. Pluhár Szilvia
Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetője

Tisztelt Lakosok!
A községünkben épülő legújabb lakópark területe
– beleértve a játszóteret is –, jelenleg még nem közterület.
Az esetleges balesetekért az önkormányzat nem vállalhat felelősséget.
Ezért kérjük, hogy a játékok használatakor
gyermekük testi épsége érdekében legyenek körültekintők!
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Az április 24-ei vashulladékgyűjtésről
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony
vezetésével egy maroknyi, de annál lelkesebb
csapat gyűjtötte be a lakók által felajánlott vashulladékot. Ez úton szeretnénk megköszönni
Önöknek az együttműködést, hogy kérésünkre telefonon jelezték és az udvarukban összerakva tárolták a vasat elszállításig, hogy annak
ellenértéke a faluban maradhasson. Még arra
is figyeltek néhányan, hogy a régmúlt emlékeit, ne dobják ki, így a Tájház részére régi
használati eszközök is felajánlásra kerültek Schmidt Jánosnétól. Külön köszönet a segítőknek, akik a begyűjtésben részt vettek; Mórocz Tamásnak, Sajóvölgyi Lászlónak és
Tomasik Istvánnak. A gyűjtésből befolyt összeget, amely 147 500 forint volt, az Önkormányzat a falubeli 6-8. osztályos lányok HPV elleni védőoltására fordítja.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

A Múzeum alatti földút felújításáról
Mint azt többen tapasztalhatták, néhány hónapja felújításra került a Magyar
Nemzeti Múzeum bemutatóhelye alatti (a Vértes L. utca kertvégek feletti)
földút, mely makadám burkolatot kapott.
Az említett közterület a belterület határán helyezkedik el, az önkormányzat tulajdona. A Domb u. mögötti rendezvénytér besorolású közterületet köti össze a Múzeum
u. végével. Mivel ez az út igen frekventált helyen található, sok esetben a Múzeumot
látogató vendégek is használják, illetve látható a magaslatról (illetve közlekedési lehetőséget biztosít a Vértes László Park felső részére is), évek óta indokolt volt a rendbe hozása. Ezzel párhuzamosan az út mentén az illegális hulladék lerakás (főleg kerti hulladékok és építési törmelékek) is megszüntetésre került.
Mivel az út jó állapotának megőrzése az önkormányzati rendezvényteret karban
tartó vállalkozó kizárólagos felelőssége, az út a tehergépjármű forgalomtól lezárásra került. A kiépített sorompón a személygépkocsik és kisteherautók átférnek, tehát
a közlekedés ilyen szempontból nem korlátozott. Amennyiben az érintett lakosság
részéről eseti és indokolt tehergépkocsi fuvar adódik, a tervezett szállítás előtt egy
munkanappal kulcsot kaució ellenében a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek.
Az Önkormányzat kérésére az érintett ingatlan tulajdonosok fele nyújtott ingatlanonként 10 000 forint hozzájárulást a felújítási költségekhez:
Zoltánfi Zsuzsanna, Markotán László, Dr. Nagy Sándor (10 000+37 000 Ft), Tóth Árpád, Fekete Zoltán, Dr. Lőke János, Udvardi János.
Köszönjük a pénzbeli hozzájárulásokat és kérjük, továbbra is segítsenek az út és
környezetének rendben tartásában!
Dr. Nagy Sándor
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Anyák és apák napja
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub május 15-én, szombaton zenés-táncos vacsorával ünnepelte az anyák napját, nem feledkezve meg az apukákról sem – tájékoztatta a Hírmondót Busch Józsefné, klubvezető.
Szabó Mária, az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke ünnepi köszöntője után a
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde műsorát élvezhették a klubtagok. Az ízletes vacsorát, melyet ezúttal a kedves nagypapák szolgáltak fel, az óvoda konyhai dolgozói készítették.
A szervezésben részt vevőknek köszönjük a munkáját!
Feketsné Kisvarga Anita

Kistérségi Kulturális Kerekasztal-találkozó
Ismét tanácskoztak a Tatabányai Kistérség kulturális szakemberei május 5-én. Ezúttal Szomor látta vendégül a művelődési házak és a könyvtárak vezetőit. Vértesszőlős községet
Hörömpöli Tiborné, a Művelődési Ház
vezetője, és a könyvtár részéről jómagam képviseltük.
Elsőként Nagy György, Szomor polgármestere mutatta be a mintegy 1140
lakosú település történelmét, mindennapjait, kulturális színtereit, és a községi hagyományőrző programokat. Polgármester úr meginvitálta a találkozó
résztvevőit községe soron következő
kulturális eseményére is, a május 22-ei
Szomori Nemzetiségi Fesztiválra, melyen Vértesszőlőst a Zimozeleny As�szonykórus képviseli.
Ekési Katalin kistérségi kulturális koordinátor meghívására a Tatai Többcélú
Kistérségi Társulás képviseletében mutatta be a Közkincs Kistérségi Kulturális
Kerekasztal tevékenységét Domonkos
Ágnes, aki a közművelődéssel foglalkozó
szakemberek összekovácsolódása céljából azt is javasolta, hogy a Tatán szeptember 11. és 20-a között megrendezésre kerülő 6. Civil Napok rendezvényen ta6

BE H A R A N G OZÓ!
Pátria Jubileumi Év 1990–2010.
A Pátria Faluközösségi Egyesület az idei évben ünnepli fennállásának

20. évfordulóját!

Egyesületünk vezetősége szeretne tagságának
és Vértesszőlős község lakóinak egy tartalmas programot ajánlani,
mely során együtt ünnepelhetjük a jeles eseményt:

2010. június 26-án szombaton

a Vértes László parkban rendezzük meg
a Jubileumi Pátria Falunapot.
A rendezvény kicsik és nagyok számára
egyaránt kínál majd nagyszerű időtöltést!
A részletes programot minden helyi háztartásba eljuttatjuk majd,
de előzetesként némi ízelítő:

lálkozzanak egymással a közművelődési
szakemberek.
A tapasztalatcserére, a kistérség kulturális erőforrásainak jobb kihasználására, a települések közötti együttműködés
összehangolására számos ötlet, javaslat
hangzott el.
A tanácskozás zárásaként Kissné Anda
Klára, a József Attila Megyei Könyvtár
munkatársa a kistérség könyvtárait érintő „Textlib” egységes katalógus- és nyilvántartási-rendszerre való átállás folyamatáról, munkafázisairól tájékoztatta a
települések könyvtárosait.
A Kistérségi Kulturális Kerekasztal legközelebb szeptemberben ül össze, a házigazda pedig Vértesszőlős lesz.

• Palik László közönségtalálkozója, versenyautók
és szervizkamion bemutatásával, kerékcsere versennyel.
• Lovagi udvar, lovagi torna, piláfkészítés, a falu legerősebb emberének
megválasztása középkori feladatokkal, értékes nyereményekért.
• Gyermeksarok: bohóc és ugrálóvár.
• Egyesületek utcája: a VÉRCSE tagságának bemutatkozása,
iparművészek, kézművesek stb.
• Könnyű- és népzenei programok • Esti táncos mulatság • Lézer show
Mindezt az időjárás viszontagságainak figyelmen kívül hagyása mellett!
Mert az Önök kényelméről gondoskodik majd az 525 m2-es rendezvénysátor,
benne BÜFÉ, meleg étel és hideg ital kínálattal!
Felhívjuk a vállalkozó szelleműek figyelmét, hogy a falu legerősebb
emberének megválasztására szolgáló erőösszemérésre és
a Palik Racing Team kerékcsere versenyére nevezéseket
a 20 9848 765 telefonszámon, vagy a patria@szolos.hu e-mail címen várunk!
Kövesse figyelemmel hamarosan megjelenő kiadványunkat, plakátjainkat és jöjjön el Ön is!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Feketsné Kisvarga Anita
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Óvodai hírek

Óvodai Szlovák Nemzetiségi Találkozó

Tavasszal olykor furcsa kép fogadhatta az óvodába érkező látogatót. Termeit zöld nagyítókkal, csipeszekkel
felszerelt „tudományos munkatársak”
lepték el, kik górcső alá helyezték, hol
a giliszták, máskor a békák életét.

A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat támogatásával
és társszervezésében május 14-én
Vértesszőlősön került megrendezésre
a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Óvodai Nemzetiségi Találkozó.

Napokkal később a növények fejlődését vonták be kutatásuk tárgyává, de
nem maradhatott el egy-két „műszaki
találmány” gyártása sem. A felfedezők
mindent megvizsgáltak töviről-hegyire,
s közben jókat beszélgettek, olykor dalra fakadtak, majd az egészről naplót írtak
(rajzoltak). Kiderült, hogy az egyik munkatárs nagyon ügyes gilisztafogásban,
a másik szerkentyűkészítésben, a harmadik a tervezésben. Voltak buzgó „nagyobbra nőtt” háttérmunkások (no mert
a „kutató” otthon is folytatta munkásságát, nem kis feladatot adva szüleinek) és
sorolhatnám tovább. Itt mindenkire szükség van, egyik nélkül a másik nehezen
jut előrébb, hát ez a kooperatív nevelés
lényege. Féltünk tőle, hiszen mi felnőttek
is tartunk az újtól, de most így tavasz végén bizton állítom kolléganőim nevében
is, hogy a TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósítása során mindannyian nyertünk.
A gyerekek érdekes tevékenységeket, mi
pedig új módszereket, még inkább ös�szekovácsolódott egymást segítő kollektívát, és egyre több elégedett szülőt.

Ezen az évente ismétlődő szakmai napon lehetőség nyílik a megyénkben működő szlovák nemzetiségi óvodák pedagógusainak a találkozásra, tapasztalatok
cseréjére. A programot az óvodások által bemutatott, szlovák gyermekjátékokból összeállított műsor színesíti.
A találkozót Törökné Pátrovics Erika, a vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, egyben a helyi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetője nyitotta meg. Dr. Nagy Sándor polgármester a házigazda Vértesszőlős nevében köszöntötte a szakmai nap résztvevőit.
Idén összesen 34 gyermek állt színpadra nagy sikert aratva. A produkciók
után a pedagógusok számára továbbképzéssel folytatódott a nap. Nagy Má-

A projekt megvalósítása tovább folytatódik, s a bővülő tapasztalatok eredményeként egyre magabiztosabban. Két
bevezető kolléganőnk Seregélyes Erzsébet, Borbélyné Paxy Erika sikeresen elkészítette innovációs munkáját, melynek eredményét a családok is élvezhették Húsvét idején a Tájházban megrendezett programunkon. Munkájukat, a folyamatot figyelemmel kísérő szaktanácsadók is elismeréssel illették.
Hamarosan itt a nyár, de a mi kísérletező kedvünk nem lankad, már most
gyűjtjük a következő időszakra szánt ötleteket, témákat, de közben kicsit távolabbra is tekintünk, hiszen Június 2-án a
Szülői Munkaközösség szervezésében
az egész óvoda és bölcsőde kirándulásra indul. A Fővárosi Bábszínház előadását tekintjük meg, és ellátogatunk a
Medve Parkba Veresegyházára. (Ígérjük, hogy csak messzebbről vizsgálódunk!)
Az intézmény programjait a kedves
szülők, érdeklődők, honlapunkon is figyelemmel kísérhetik.

ria, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke szólt az óvodapedagógusok aktív hagyományőrző munkájáról, majd kezdődhetett a gyakorlati képzés: Szilágyiné Suba Éva és
Szelényi Györgyné népi gyermekjátékokat és táncot tanított a jelen lévő óvodaés iskolapedagógusoknak. Ez idő alatt
Annavölgy, Sárisáp és Vértesszőlős óvodásai a helyi óvoda játszóházában töltötte a délelőtt hátralevő részét.
A jó hangulatú óvodai szlovák nemzetiségi találkozó jövőre Sárisápon folytatódik.
Feketsné Kisvarga Anita

http://ovi.vertesszolos.hu
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Köszönet

Szöllősi Szent Orbán ünnep a templomnál
Kedves Vértesszőlősiek!
Ahogy korábban olvashatták már a Hírmondóban, falunk
műemlék templomának és orgonájának felújításához tavaly nagyszabású adománygyűjtésbe kezdtünk, melynek
érdekében jótékonysági koncerteket szerveztünk.
Látva az eddigi komoly érdeklődést és az elért eredményeket, a sorozat következő hangversenye egy egész délutános
ünnep keretében kerül megrendezésre, ahol a jótékonysági
koncertet különböző programok foglalják keretbe.
Vértesszőlős nevét a határában elterülő szőlőültetvényekről kapta, okleveleken már a középkorban is Szöllős néven
szerepel. Május végén van Szent Orbán pápa ünnepe, aki
a szőlők, szőlőművesek, szőlőtermelők, kádárok, kocsmárosok védőszentje. Ezért rendezzük meg a „Szöllősi Szent Orbán ünnep”-et az ő emléknapjának idején, 2010. június 6-án, vasárnap. Helyszínéül a templom, a Tájház,
valamint a köztük elterülő utcaszakasz szolgál majd.
Az ünnepnap tervezett programja:
14.00 óra
MEGNYITÓ
14.10 óra
SZENT ORBÁN SZŐLŐSKERTJE
		
– Vértesszőlősi Általános Iskola tanulóinak színi előadása
14.50 óra
SZŐLŐTÁNC – Samufalvi Óvoda műsora
15.20 óra
SZÍNDARAB SAMURÓL
		
– Vértesszőlősi Általános Iskola tanulóinak bemutatója
16.00 óra
NEMZETISÉGI DALCSOKOR– Zimozeleny Asszonykórus
16.30 óra
SZÖLLŐSI NÉPTÁNCOK
		
– Vértesszőlősi Általános Iskola alsósainak tánca
17.00 óra
SZŐLŐSDOMBOK VISSZHANGJA
		
– Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar
		
szabadtéri jótékonysági hangversenye
19.00 óra
BORDAL A NYUGALOMHOZ – ünnepzáró orgonakoncert
		
Méhész László és Tóka Szabolcs közreműködésével
A műsorok alatt és között:
• BORKÓSTOLÁS • SZŐLŐSI ÉTELFINOMSÁGOK KÓSTOLÓJA • ÁLLATSIMOGATÓ
A kezdési időpontok tájékoztató jellegűek, az időjárástól, egyéb nem várt befolyásoló tényezőtől függően változhatnak. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A hangversenysorozat további programjaihoz sok ötletet és kreatív segítséget kapunk – nagyon köszönjük! Június 19-én egy rendkívüli felajánlással, egy Operett-est
megvalósításával folytatódik a sorozat, amely témája miatt a Vértesszőlősi Művelődési Házban lesz látható, hallható. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert
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Köszönetet mondunk minden támogatónak akik a gyűjtések megkezdése óta
befizetéseikkel támogatták a Katolikus templom és orgona felújítását. Ez a munka a korábbi tájékoztatások szerint nagy volumenű és sok pénzt igényel.
A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány
számlájára 2009 májusától
– 2010 május hó-ig történt befizetések:
Dr. Csőkör György
Dallos István+Istvánné
Jenei Ferencné
Jenei Mihályné
Szamos Boglárka
Kutenics Miklósné
Özv.Jenei Mihályné
Szádeczky Henrikné
Henzer Imréné
Magyar Józsefné
Slezák Mihályné
Dr. Kormos Gyula

25 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
40 000 Ft
170 000 Ft
10 000 Ft
30 000 Ft
5000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
20 000 Ft

Dr. Nagy Sándor
Vankó KFT
SZÁMPLAN KFT
Joó József
Hörke Miklósné
Gombás Ferencné
Hansági Jánosné
Boda Istvánné
Krupánszki Jánosné
Nagy Józsefné
Keresztes Tamás
Rózsa Dalma
Hegyi Gábor
Pluhár Józsefné
Boda Ferencné
Horváth Péter

25 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
5000 Ft
10 000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft
3000 Ft
1 000 000 Ft
500 Ft
1000 Ft
10 000 Ft
30 000 Ft
10 000 Ft
20 000 Ft
3000 Ft

A SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány
2009. évi Mérleg- és Közhasznúsági jelentése
Eszközök
Befektetett eszközök
Forgó eszközök
Készletek
Értékpapirok
Pénzeszközök
Időbeli elhatárolások
Eszközök összesen:

eFt
0
4118
0
0
4118
0
4118

Források
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredmény tart.
Tárgyévi eredmény
Kötelezettségek
Időbeli elhat.
Források összesen

eFt
4118
150
2654
1314
0
0
4118

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Közhasznú tev.bevétele
2123
Tájékoztató adatok:
Közhasznú müködési támogatás 1958
•  Személyi jellegű ráfordítás
Önkormányzattól  támogatás
   475
•  Bérköltség
Egyéb támogatások
1483
•  Személyi jellegű
Egyéb bevétel
165
Anyagjellegű ráford.
Összes bevétel
2123
Egyéb ráfordítás
Közhasznú tevékenység 		
Tárgyévben APEH által kiutalt 1%
Ráfordítása
809		
Tárgyévi eredmény
1314
Vállalkozási tevékenységet nem végzett az alapítvány.

0
0
0
719
90
181

Kuratórium
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Iskolai hírek
Faültetés
Március 27-én a falu lakói és az iskola tanulói összegyűltek, hogy megszépítsék településünket. A faluban, kb. 100 fát
ültettünk el, amellyel közelebb kerültünk
egy egészségesebb környezet kialakításához, és kis mértékben segíteni tudjuk
bolygónk egyensúlyának visszaállítását
is. Az iskola diákjai sok segítséget nyújtottak ebben az akcióban. Mivel sok lelkes ember dolgozott, hamar végeztek a
munkálatokkal. Örömmel segítettek a
gyerekek, mert fontosnak tartják, hogy

Papírgyűjtés

Szemétszedés

2010. április 12-én tartottuk szokásos
tavaszi papírgyűjtésünket. A rossz idő
ellenére sokan megfordultak a gyűjtés
helyszínén, a tűzoltó szertár előtt.

2010. április 19-én iskolánk a Föld
napja alkalmából nagyszabású szemétszedést rendezett.

Segítő gyerekekből sem volt hiány,
szorgalmasan dolgoztak a szakadó eső
ellenére. Három óra alatt öt mázsa papírt
sikerült gyűjtenünk.
szép környezetben élhetnek. Nemcsak
a falu szépült, hanem a levegő minősége is remélhetőleg kis mértékben javulni fog.

Alsós tanulóink az iskola és a templom
környékét tették rendbe, míg a felsősök
láthatósági mellényben kimentek a faluba. Egy óra alatt sikerült a fent említett területeket szépen rendbe rakni. A szeméttel teli zsákokat a Polgármesteri Hivatalhoz vittük, ahonnan azt elszállították.

Diák-önkormányzati nap
2010. április 1-jén az iskola megtartotta hagyományos diák önkormányzati
napját.
Az alsó tagozatos tanulók a sportcsarnok területén tették próbára ügyességüket „olimpiai ötpróba” keretén belül.
A különböző állomásokon játékos sportfeladatokat kellett végrehajtani. A jó hangulatú nap végén mindenki legnagyobb
meglepetésére az olimpiai ötpróbán elért teljesítmény alapján minden tanuló
ajándékot kapott.
A felső tagozatosok már két héttel a
DÖK-nap előtt komoly munkába kezdtek. A hetedikes és nyolcadikos tanulók
aktívan kampányoltak diákkirály-jelöltük
mellett. Az idei jelöltek: Gillich Viktória 7.
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Rajzverseny a FÖLD napja alkalmából
Április 19-én az alsó tagozatos gyerekek 4-5 fős csoportjaival találkoztunk
az iskola udvarán.
osztályos és Kotormann Stella 8. osztályos tanulók voltak. A kampányidőszakban plakátokat készítettek, süteményeket sütöttek, és a hetedikesek osztályfőnökük, Skrován József segítségével kampányfilmet forgattak.
A DÖK-nap a szavazással kezdődött,
melynek eredményeként Gillich Viktória fejére kerülhetett a korona. A nap folyamán
tanulóink helytörténeti vetélkedőn mérhették össze tudásukat a zsűri előtt, melynek
tagjai Zoltánfi Zsuzsanna, Feketsné Kisvarga Anita és Szabó Mária voltak. A feladatokat Szűcs Imre állította össze.
Sportolásra is volt lehetőség Mátyási Piroska vezetésével, kézműves „kuckóban”
pedig Kulcsár Nóra várta tanulóinkat.

A megbeszélt aszfaltrajzversenyt a tornateremben kellett lebonyolítani az esős
időjárás miatt. Csomagolópapírt gurítottunk a padlózatra és a lelkes versenyzők
színes krétákkal vetették papírra a képzeletükben már megszületett képet. Előzetesen már minden osztály beszélgetett
természeti értékeink megőrzéséről, környezetünk ápolásáról. Az érdekes alkotá-

sok megszületését halk, egyenletes munkazaj kísérte: „Kérem a másik zöld krétát! Ne arra a részre rajzolj!” Két óra aktív
munka után kezdtek fáradni a kis csapatok. A program befejeztével a terem padlóján mindenütt színes krétaporhalmok
tanúskodtak az önfeledt alkotásról. Az
értékelésnél és jutalomosztásnál minden résztvevő kezében több apró ajándék lapult. A rajzok az ebédlő falán várják az érdeklődőket. A felső tagozatos tanulók plakátokat készítettek a jeles nap
alkalmából. Az ő kezük nyomán már kevesebb, de annál igényesebb kivitelű alkotás született. Egy év múlva szeretnénk
e sikeres programot megismételni!
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Kirándulás Agostyánban

Kortárs szavalóverseny

2010. április 22-én – a Föld napján –
s egyben a környezetvédelmi témahét
keretén belül 32 diákunk látogathatott
el Agostyánba, az ökofaluba.

Idén negyedszerre rendeztük meg iskolánkban a Kortársak Versmondó Találkozót, mely megyénkben egyre szélesebb körben ismert.

Labancz Györgyi, környezeti nevelő
kalauzolt minket végig, de érdekes előadást hallgathattunk egy ornitológustól,
és egy fiatal biológus is igyekezett a gyerekek kíváncsi kérdéseire válaszolni.
Többféle élő madarat és más állatokat figyelhettünk meg saját természetes
környezetükben. Etettünk, simogattunk
csüngőhasú malacokat, szamarat, nyulat, kecskét, lovat.

Megtudtuk, hogy az idei évet a Madártani Egyesület a fecskéknek szentelte,
egyre fogyó számuk miatt.
Betekintést nyerhettünk a régi falusi
hagyományos gazdálkodásba,melyeket
sajnos már a falun élő gyermekek sem
ismernek (kaszálás, kukoricadarálás, kenyérsütés).
Megtanultuk, hogyan hallgassuk az erdő „csendjét”, mit, hogyan, mikor, milyen eszközökkel
figyeljünk meg, milyen az ideális
túraruha.
Végül az „energia-dombon” feltöltődtünk pozitív energiákkal, s itt
az illatos gyógyfüvekből szedhettünk is egy keveset, hogy sokáig
emlékeztessen minket erre a hasznos kirándulásra, és arra, hogy
Földünk iránt nem csak az év egy
napján kell megkülönböztetett figyelemmel lennünk!

Április 30-án már öt iskola tanulói, mintegy 29 versenyző mérhette össze tudását
a jelenkori irodalom köréből választott verssel. Célunk, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a költészet ma is élő művészeti ág, mely velünk együtt alakul, változik; s
hogy minél több ma is élő írót, költőt ismerjenek meg. E szándékunk megvalósult, hiszen szavalók érkezetek a tatabányai Kodály Zoltán és Szent Margit Általános Iskolákból, Tarjánból és Bajról is. Diákjaink szép eredményeket értek el: Gillich Viktória
(8.o.) 3. hely, Szűcs Írisz (5.o.) 3. hely. Gratulálunk nekik!

Jutalomkirándulás Szlovákiába

Belülről is megnézhettük a honvédség által használt harckocsikat, helikoptereket.
A nap folyamán láttunk kommandós- és tűzoltó bemutatót, ejtőernyős ugrásokat, és
különböző hadgyakorlatokat. Kézbe vehettük a különféle puskákat és lőfegyvereket
is. Az iskola felső tagozatos diákjai közül néhányan sportversenyen vettek részt,
melyet a katonák szerveztek. A napot a Tornádó tánccsoport bemutatója színesítette.
Az alsósok arcfestésen és paintball bemutatón vehettek részt. Élményekben
gazdagon, a mozgalmas nap után fáradtan tértünk haza.

2010. május 7-én 37
szlovákos
tanulóval
mentünk kirándulni. Úti
célunk első állomása a
Dríny cseppkőbarlang
volt, ahol gyönyörű természeti képződményeket láttunk.
A nap folyamán két
várat tekintettünk meg.
Vöröskő várának udvarában kellemesen töltöttük az időt, sétáltunk, fagyiztunk, kicsit
megpihentünk. Ezt követően Dévény várába mentünk, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a Morva és a Duna torkolatára. A várban érdekes logikai játékokat próbálhattunk
ki. A „csodatévő” kútnál reménykedtünk, hogy kívánságaink teljesülnek. Pozsonyban
sétálgatva megnéztük a Nemzeti Színházat és a belváros nevezetességeit. Szabadidőnkben ajándékokat vásárolhattunk emlékbe.
A kiránduláson nagyon jól éreztük magunkat, élményekkel gazdagon tértünk haza, s
örültünk, hogy lehetőségünk volt a szlovák nyelv gyakorlására. Köszönjük a vértesszőlősi
önkormányzat anyagi támogatását, amely nélkül ez a program nem jöhetett volna létre.

Anderla Eszter, Kutenics Katinka
7. osztályos tanulók

Faggyas Petra, Kutenics Katinka, Papp Klaudia, Santavecz Anita, Szendőfi Sára
7. osztályos tanulók

Egy izgalmas nap a tatai laktanyában
Április 22-én, a gyermeknap egyik rendezvényeként látogatást tettünk a tatai
Klapka György laktanyában.
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Az iskola 2009/2010. év sporteredményei
Teremtájfutás diákolimpia
– Megyei döntő
II.kcs.:
III.kcs:
IV.kcs.:

4. hely
5. hely
2. hely
5. hely
1. hely
2. hely

Gillich Dóra
Schlepp Lili
Gillich Bernadett
Szádeczky Boglárka
Faggyas Réka
Gillich Viktória

Floorball diákolimpia
Területi döntő

III. kcs. fiú 3. hely
Csapattagok: Bottlik Norbert,
Bartal Arnold, Kurucsai Ágnes
II. kcs. lány 6. hely
Csapattagok: Schlepp Lili,
Csizmadia Lili, Szádeczky Boglárka

Országos elődöntő:

Labdarúgás

III. kcs. lány 5. hely
Csapattagok: Gillich Bernadett,
Szalai Zita, Kurucsai Ágnes,
Szádeczky Boglárka,
Zagyva Eszter, Rákosa Rebeka,
IV. kcs. lány 5. hely
Csapattagok: Faggyas Réka,
Kotormann Stella, Szalai Zita,
Kurucsai Ágnes

IV. kcs. fiú városi 4.hely

Mezei futóverseny

IV. kcs. lány: Faggyas Réka

Parktájfutó verseny

„A” lány: 3.hely
5. hely:
„B” lány: 1. hely
3. hely

II. kcs.
III. kcs:
IV. kcs:

Csizmadia Lili
Schlepp Lili
Gillich Bernadett
Gillich Dóra

Tájfutás diákolimpia
megyei eredmények
4. hely
6. hely
1. hely
2. hely
1. hely
2. hely

Gillich Dóra
Schlepp Lili
Szádeczky Boglárka
Gillich Bernadett
Faggyas Réka
Faggyas Petra

HÁZIVERSENYEINK
Tűzharc bajnokság alsósoknak:
1. hely:
2. hely:
3. hely:
4. hely:
5. hely:
6. hely:
7. hely:
8. hely:

SKORPIÓ
ARZENÁL
SAS
AC MILAN
GEPÁRDOK
VADTIGRIS
JÉGVILLÁM
AVATAR

(2. oszt.)
(3. oszt.)
(2. és 4. oszt.)
(3. oszt.)
(4. oszt.)
(2. oszt.)
(1. oszt.)
(1. oszt.)

Zsinórlabda, floorball, labdarúgás és ping-pong bajnokságot rendeztünk a felsősöknek.
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Körbe-karikába – Népi gyermekjáték fesztivál
A Vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a megyei Szlovák Önkormányzat,
valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségért Közalapítvány támogatásával, Törökné Pátrovics Erika elnök szervezésében a vértesszőlősi Művelődési Házban
a megyei „Körbe-karikába” rendezvénysorozat idei találkozóját Vértesszőlősön rendezte meg 2010. április 17-én.
Az óvoda és az általános iskola szlovák
nyelvet oktató pedagógusai lelkesen készítették fel tanítványaikat erre a bemutatkozóra.
A 10 órakor kezdődő fesztiválon először az
óvodások bemutatkozása zajlott. A Samufalvi
Óvoda után a tatabányai Dózsakerti Óvoda és
a piliscsévi óvoda gyermekeinek vidám, önfeledt énekes műsora szórakoztatta a nagyérdeműt. Őket követték az iskolások szlovák nyelvű játékfűzései, melyekre szintén nagy gonddal és lelkesedéssel készültek a tanulók. Iskolánkból a 2. osztályos tanulók műsorában a
szlovák nyelvű altatódalait átszőtték a gyerekdalok, gyerektáncok. Forogtak-pörögtek iskolánk néptánc csoportjának tagjai is. Élvezettel
néztük a vendégként szereplő tatabányai Jókai
Mór Általános Iskola, Tardos néptánc csoportjának helyi jellegű játékait, táncait és dalait.
Régen a családokon keresztül vezetett az
út a hagyományok őrzéséhez, a nyelv, a népviselet, szokások, táncok, játékok, a hétköznapok, ünnepnapok, viselkedéskultúra megismeréséhez. Mondhatni belenevelődtek a fiatalok a faluközösség hagyományaiba. Ma már
az oktatás a fő színhelye mindezek megőrzé-

sének, ápolásának. Örömmel láttuk a sok érdeklődő szülőt és nagyszülőt, akik megjelentek és tapsoltak a résztvevő gyerekek munkájának elismeréseként.
A gyerekcsoportok szerepléseik után
szendvicset és üdítőt kaptak frissítőként.
Bár sorrendet nem állított fel a zsűri, de megdicsérte minden csoport munkáját Dr. Gerzanics
Magdolna néprajzkutató. Örömmel köszöntöttük a zsűri tagjai között Nagy Máriát, Piliscsév
polgármesterét, Izingné Pruzsina Rózsát, a Tatabányai Puskin Művelődési Ház egykori vezetőjét, akik elismerésüket fejezték ki az előadott
gazdag és értékes népi gyerekjátékok és táncok
bemutatása kapcsán. Külön szeretettel köszöntöttük a zsűri tagjai között iskolánk egykori igazgatóját, Krenner Antalnét és nyugalmazott szlováktanárát, Urbanics Vilmost.
Vértesszőlős községbe az 1700-as évek elején települtek be a szlovákok. Ma már kevesen
beszélik a nyelvet. Iskolánk 1920-ban épült
egyházi iskolaként. Az iskolában 1949-ben indult meg a nyelvoktatás, kisebb megszakításokkal a mai napig hagyományozódik a nyelv
oktatása. Jelenleg az óvoda is és az iskola is
tálcán nyújtja gyermekeinek ezt a nyelvtanulási lehetőséget. A rendezvény tapasztalatcserére is kitűnő alkalmat nyújtott a jelenlévőknek.
A találkozó elősegítette a gyerekek érzelmi,
értelmi, etikai, esztétikai fejlődését és nem
utolsósorban az önfeledt igényes közösségi
játékok megismerését, megőrzését is.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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A Művelődési Ház hírei

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Ügyes kezek lányok, asszonyok
Április végétől új foglalkozás
indult a Művelődési Házban
csütörtök délutánonként. Az
ügyes kezű lányok, asszonyok találkoznak 17 órától.
A körülbelül másfél- két órát
tartó összejövetelen különböző technikákkal ismerkednek az érdeklődők.

Beszámoló az Anyák napi játszóházról
Május első vasárnapján az édesanyákat és nagymamákat köszöntjük. Ebből az alkalomból a Művelődési Házban játszóházat szerveztünk.
A főleg óvodásokból álló kis csapat
nagy lelkesedéssel fogott hozzá a munkadarabok elkészítéséhez. Az édesanyák számára kartonból kivágott szívet festettünk és quilling papírcsíkok felragasztásával díszítettük. A gyerekek
kreativitásukat felhasználva szebbnél

szebb módon dekorálták az alapul szolgáló szívformát.
A nagymamák számára kisebb méretű szívecskét festettünk. A gyönyörű piros szívre fehér tollal rajzolt szép virágok,
jókívánságok kerültek.
A foglalkozás végén az apróságok
nagy lelkesedéssel álltak a fényképezőgép elé, hogy megmutassák azokat a
kedves ajándékokat, mellyel az ünnep alkalmából köszöntik édesanyjukat, nagymamáikat.

Az első két alkalommal az
articsóka művészetéhez kapcsolódóan hungarocell gömböket díszítettünk. Egy másik
alkalommal szívecskét vontunk be pamutvászonnal és selyemszalaggal. Jelenleg fadobozok festésével és dekupázs technikával való díszítésükkel foglalkozunk.
A közeljövőben megismerkedünk a 3D-s képek készítésének fortélyaival, a textilfestéssel, a szalagvarrással és még nagyon sok érdekes lakásdíszítési és ajándékkészítési ötlettel.

Véradás
2010. május 10-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezet a Művelődési Házban. „AZ ADJ VÉRT, MENTS MEG HÁROM ÉLETET” elnevezésű programhoz 21
vértesszőlősi lakos csatlakozott.
A véradók között ketten Gáspár Edit és
Magyar Imre elsőként adtak vért. Nekik
is, és valamennyi véradónknak köszönjük azt a segítségnyújtást, mellyel bajban lévő embertársainknak segítettek.
Véradóink, akiknek köszönettel tartozunk: Török Csaba, Kulcsár Csaba,
Szabó Jánosné, Pluhár József, Vécsei
Tamás, Gyenei Szabolcs, Borbélyné
Paxy Erika, Szücs Ibolya, Papp Zoltán,
Turai Gábor József, Dr. Nagy Sándor,
Szelőczei Anikó, Herczeg Csaba, Makó
György, Nagy József, Magyar Imre,
Hörömpöli Tibor, Fazekas János, Gáspár Edit, Pócza Nagy Ágota.
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Szeretettel várunk minden kedves hölgyet és urat

június 15-én 17.30-tól 18.30 óráig
a klub elsõ összejövetelére!
Zöldalmakrémleves • Csirkepörkölt Bajnok Módra
Várjuk azokat, akik nem szeretnek fõzni és azokat, akik szeretnek…
Azok se maradjanak otthon, akik nem tudnak fõzni
és azoknak is itt a helyük, akik a konyha tündérei és imádnak enni!
Jelenlétével segítse hangulatossá tenni az estéket!
Készítsünk közösen gyors és finom ételeket,
amelyeket a foglalkozás végén elfogyaszthatunk.
Az elkészített ételek receptjeit mindenki hazaviheti.
Érdeklõdni: Lóczki Krisztina 06 30 429 3182
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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

Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok
Rendelési idő
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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Tisztelt Vértesszőlősi Lakosok!
Először is engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Dr. Pajor Péter
vagyok, 2004 óta a Szent Borbála Megyei Kórház Központi Radiológiai
Osztályának vezetője. Fő tevékenységi területem az intervenciós radiológia,
az „érfestés” illetve az ilyen tevékenység során elvégezhető beavatkozások,
melyek bizonyos típusú érszűkületek megoldását eredményezik.
Köztudomású az a tény, hogy Magyarországon az érrendszeri megbetegedések
mily nagy százalékát képezik az összes betegségnek. Az érrendszeri betegségek
témakörébe tartozik – mint leggyakrabban előforduló kórképek – az agyat ellátó
verőerek károsodása, valamint a cukorbetegség során kialakult verőérszűkület.

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

Hétfő: 9.00–11.00*

Ultrahang-szakrendelés

Az érbetegek tapasztalataink szerint az esetek döntő többségében későn
kerülnek a megfelelő ellátást nyújtani képes helyre, illetve személyhez. Ez a tény
sajnos számos nem kívánatos stroke-hoz (agyi érkatasztrófa), valamint végtag
amputációhoz vezet. Programunk a korai felderítést célozza, a modern szűrési
eszközök igénybevételével. A program mindkét karon elvégzett vérnyomásmérést,
a perifériás pulsusok tapintását, illetve a megfelelő verőerek ultrahangos vizsgálatát
tartalmazza. A kiszűrt személyt háziorvosához irányítjuk, illetve amennyiben
szükséges előjegyzésbe vesszük kórházi ellátásra.
Most a helyi önkormányzat hozzájárulásával és Dr. Kaizer László háziorvos
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy Vértesszőlősön is megvalósítsuk
szűrőprogramunkat, illetve rendszeres UH-szakrendelést működtessünk.
A szűrést, mely az érszűkület, stroke, (agyi érkatasztrófa) megelőzését, kivizsgálását
célozza, feltehetőleg pénteki vagy hétvégi napon végeznénk, megfelelően nagy
esetszámon.
Az UH-szakrendelés csütörtökönként várná a betegeket, és legkorábban június 10én tudnánk indítani 16.30 és 18.30 óra között.
Feltehetően mindkét esetben Kaizer doktor úrnál lehet előjegyzéshez jutni,
időpontot kérni rendelési időben.
Egy vizsgálat térítési díja kb. 5000 forint lenne.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, figyelmét!
Tisztelettel és üdvözlettel,
Dr. Pajor Péter
Osztályvezető Főorvos
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Háziorvosi rendelő
Tisztelt Betegek!
A háziorvosi rendelőben a következő
rendelési időben várjuk Önöket:
• Hétfő 8.00 – 12.00 óra
• Kedd 12.00 – 16.00 óra
• Szerda 12.00 – 16.00 óra
• Csütörtök 8.00 – 12.00 óra
• Péntek 8.00 – 12.00 óra
A
várakozás-mentes
betegellátás
érdekében felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a rendelés első órájában a sürgős
eseteket látjuk el. Ebben az egy órában
az adott napon megbetegedett, például
fejfájással, torokfájással, az influenzatüneteivel, gyomorfájással, stb. küzdő
páciensek élveznek előnyt.
A rendelés második felében a
betegellátás előjegyzéses rendszerben
történik.
Tisztelt hirdetők!
Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondóba, a
Samu TV-be és a www.vertesszolos.hu weblapunkra.
A jószolgálati közlemények ingyen jelennek meg
az említett fórumokon.

Díjsz abás:
Hírmondó
L akossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 5250 Ft + ÁFA
A/5-ös oldal fele 3150 Ft + ÁFA
A/5-ös oldal negyede 2100 Ft + ÁFA
Politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal 10 500 Ft + ÁFA
A/5-ös fél oldal 6300 Ft + ÁFA
A/5-ös negyed oldal 4200 Ft + ÁFA
SAmU TV

l akossági hirdetés 1050 Ft + ÁFA/oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 1575 Ft + ÁFA/oldal/hét
Politikai hirdetés 3150 Ft + ÁFA/oldal/hét
www.vertesszolos.hu
A honlapon változatlan áron (3 Ft/karakter/hét)
várjuk a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatal gazdasági előadóinál
kell befizetni, a szöveget pedig a feketsa@freemail.hu vagy
a kisvargaanita@vertesszolos.hu e-mail címre kell elküldeni.
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Ekkor várjuk például a laboreredményeket, a táppénzen levő betegeket.
Mivel a hét utolsó két napján a
betegforgalom általában kisebb, ezért
kevesebb a várakozási idő. Célszerű
ebben az időszakban azoknak a
betegeknek felkeresni az orvosi rendelőt,
akik nem szorulnak
sürgős
ellátásra,
például
gyógyszert
iratnak fel.
Jó egészséget kíván:
Dr. Kaizer László
háziorvos
Cím: Vértesszőlős,
Ady E. u. 2/D.
(Egészség ház)

Telefon:
06 34 786 216

Júniusi akciók *
Szemöldök szedés
esetén a festés
ajándék!
Minden gyantázási
szolgáltatás 20%
kedvezménnyel!
*Az akciók ideje 2010. június 1–június 30!

Bejelentkezés:

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

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

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

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A KISKÖDMÖN CSALÁDI NAPKÖZIBEN
VÉRTESSZŐLŐSÖN A VALUSEK U. 77-BEN!!!
Június 21 – augusztus 21-ig, reggeltől estig!
Hagyományőrzés, lovaglás, íjászat, kézművesség, faragás!
Ára: 20 000 Ft/hó
Részletek:
Horváth Sándor tanító, mestertanár : 06 70 237 7733

w w w. ki s ko d m o n . h u
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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