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Az édesanyák napja
Tudják, mi a közös a Dél-afrikai Köztársaságban, Litvániában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Szerbiában és Magyarországban? Ebben a nyolc országban
ünneplik május első vasárnapján az anyák napját.
Az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában, Brazíliában, Chilében, Finnországban, Németországban, Peruban vagy éppen Tajvanon egy héttel később, Luxemburgban júniusban, Argentínában október harmadik vasárnapján, Panamában december 8-án, de Norvégiában február második vasárnapján tartják ezt az ünnepet – ám nem is az időpont az igazán lényeges (ez
inkább csak az érdekesség kategóriába sorolható be), sokkal inkább a mondanivalója.
Valahol mindannyiunk számára ott kezdődött az anyák napja, mikor édesapánk először egy
meleg májusi vasárnapon, az ebéd után megfogta a kezünket, belenyomott egy tulipánt, a fülünkbe súgta, hogy menjünk oda anyuhoz, és mosolyogva adjuk neki oda, mert ma van anyák
napja. Aztán meglátogattuk a nagymamákat is, s talán először nem is értettük, hogy miért kön�nyes a szemük, és miért jár a virág, mert mi az év minden napján nagyon szeretjük őket.
Az évek múlásával aztán az óvónénik, az általános iskolás tanítónénik is szerveztek velünk
anyák napi műsort, mi pedig énekeltünk, furulyáztunk, verset mondtunk a sok-sok anyukának
és nagymamának – de igazából mindannyian a sajátjainkra koncentráltunk. S egyre idősebbé
válva már elég rátekinteni a naptárra, hogy tudjuk, közeleg május első vasárnapja.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére.
Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók még szabadnapot is kaptak, hogy hazamehessenek egy napra édesanyjukhoz. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni, a dátumát pedig elhunyt édesanyjának
emlékére május második vasárnapjára tűzte ki. Célját 1914-re érte el, amikor Woodrow Wilson elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva, 1928ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Anyák napja idén május 2-ára esik, köszöntsük hát fel édesanyáinkat, nagymamáinkat, vagy
emlékezzünk rájuk, ha esetleg már csak fentről mosolyognak ránk, és onnan óvnak minket.
Pataki Gábor

Közcélú munkavégzés Vértesszőlősön
A monoki önkormányzat alulról jövő kezdeményezése nyomán hosszú évek várakozása után tavaly végre lényegesen átalakult a közcélú munka jogi szabályozása hazánkban.
Az „Út a munkához program” új rendszerében a regisztrált munkanélküliek jogot szerezhetnek a Rendelkezésre Állási Támogatásra,
vagy rendszeres szociális segélyre.
Az 55 év alatti, szakorvosi igazolás alapján
munkaképes RÁT státuszba került személyek
kötelesek az önkormányzat részéről felajánlott közcélú munkát elfogadni.
Az állam úgy ösztönzi az önkormányzatokat a munkalehetőség felajánlásra, hogy a
segélyek 20 százalékát saját forrásból kell kiegészíteni, azonban munkaviszony létesítése
esetén csak 5 százalék az önkormányzati önrész mértéke.
A tavalyi év során kialakított gyakorlat szerint
idén is folytatjuk közcélú munkaprogramunkat.
Az éves foglalkoztatási tervben már jelzett létszámra igényelhetjük a 95 százalék állami támogatást. A felajánlott munkát elfogadó, egészségügyileg alkalmas személyekkel első lépésben egy határozott idejű, 1 hónapos munka-

szerződést kötünk, minimálbér összegű fizetés
mellett. Azokkal, akikkel sikeres az együttműködés, a munkaszerződést ezután akár 6 hónapra is meghosszabbítjuk. Akik a munkaköri kötelességüket megszegik, azokkal rendkívüli úton
bontunk szerződést. Ez után már nem jogosultak a szociális segélyre.
Tavaly az átlag feletti teljesítményt nyújtó
munkavállalóink számára esetenként személyi bérkiegészítést és szerény jutalmat is biztosítottunk.
Jelenleg 14 főt foglalkoztatunk döntően közterület karbantartási munkákra (járda és árok
tisztítás, parkosítás, karbantartások stb.) és a
karbantartói csoport mellett segéderőként. E
munkákra tavasztól télig folyamatosan 10-15
főt tudunk ésszerűen foglalkoztatni.
Mindannyiunk érdeke és célja is, hogy közterületeink rendezett állapotát megtartsuk,
sőt fejlesszük, és a települést komfortosabbá,
élhetőbbé tegyük. Ezért úgy gondolom, hogy
fontos az a tevékenység, melyet a közcélú
munka programban dolgozók elvégeznek, és
ezzel egyben az önkormányzat segély helyett
tisztességes munkalehetőséget tud biztosítani rászoruló lakosaink számára.
Dr. Nagy Sándor

Pályázat
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2009. évben pályázatot nyújtott be illegális hulladéklerakók felszámolására.
A pályázaton elnyert támogatást az önkormányzat a Baromállás dűlőben nagy
mennyiségben felhalmozott 6 helyszínen található hulladék elszállítására használta fel úgy, hogy az elnyert 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást további 1 177 872 forint saját forrással egészítette ki. A hulladék elszállítását az AVE Zrt.
végezte, de az illegális hulladéklerakók felszámolásában részt vett a Pátria Faluközösségi Egyesület, valamint a Tisza Úti Kertbarátkör tagsága is.
A projektet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 3 millió forinttal támogatta.
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Jelenleg folyó és előkészítés alatt álló
építési munkálatok Vértesszőlős területén
Kivitelezés alatt álló beruházások,
karbantartások, fejlesztések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Múzeum-Petőfi-Arany utcák felújítása.
A Tanács u. felső szakaszának felújítása.
A Művelődési Ház tető felújítása.
A Patika homlokzatának javítása,
mázolás – saját beruházásban.
A Körzeti Megbízotti iroda felújítása
– saját beruházásban.
A Valusek utca parkosítása.
A Tájház ereszcsatorna kialakítása és
csapadékvíz elvezetése.
Az iskola bővítés hatósági
engedélyezése, udvar rendezés tervezése.
Új óvoda építés tervezése,
pályázat benyújtása.
Skála-térségi kerékpárút tervezése.
Által-ér meder kotrása (beruházó:
ÉDU-KÖVIZIG, kivitelező: SZERVIÉP).

Előkészítés
alatt áll:
• A Polgármesteri Hivatal homlokzatának
felújítása (saját beruházásban).
• Közintézmények riasztó rendszereinek
felújítása, bővítése, telepítése.
• Közutak kátyúzásának megrendelése.
• Közterületek karbantartása (hulladék
elszállítás, útpadka javítások)
– saját munkaerővel.
A második félévben is további jelentős felújítások fognak történni, melyeket majd a Tisztelt Lakosság is tapasztalhat.
Az építési munkák során
megértésüket
és szíves türelmüket kérjük!
Dr. Nagy Sándor

A Múzeum és Petőfi utcák felújítási munkáiról
Amint azt tapasztalhatták, a Múzeum-Petőfi-Arany utcák felújítása március eleje óta folyik.
Sajnos az építkezés az eredeti ütemezés szerint csúszásban van, amit a Petőfi utcai ivóvíz
gerincvezeték cseréje, és az új házi bekötések is okoztak. Annak ellenére, hogy már az engedélyezési eljárásban látható volt 3 éve, hogy indokolt egyes szakaszokon a közművek cseréje és ez ismét napirendre került tavaly is közbeszerzési eljárás előkészítése során történt
közmű egyeztetések alkalmával, egyes közmű szolgáltatókat „váratlanul érték” a munkálatok során felmerült igények. Az utóbbi időszakban az időjárás sem volt kegyes a kivitelezési
munkálatokhoz. Mivel a szerződésben rendkívül magas napi kötbért igényelt az önkormányzat, az építési munka csúszása a kivitelezőnek sem érdeke. Ezért április közepe óta mindkét
munkaterületen növelt gép és munkaerő állománnyal dolgozik a kivitelező, illetve alvállalkozói. A munkák tervezett befejezési határideje június 30. Addig kérjük valamennyi közlekedő,
gyalogosok és gépjármű vezetők és különösen az érintett ingatlan tulajdonosok megértését
és türelmét! Biztos vagyok abban, hogy az elkészült új, esztétikus utcák látványa kárpótolni fog a több hónapos kényelmetlenségekért és minden bizonnyal az érintett ingatlanok forgalmi értékét is növeli majd.
Dr. Nagy Sándor
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Tájékoztató – Agricola Zrt.
Tisztelt Lakosság!
A községben gyakran terjengő bűzzel
kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket.
Mint az ismeretes az Agricola Zrt.
és jogelődje évtizedek óta folytat baromfitartást a major területén. A jogszabályi háttér változása miatt a korábbi gyakorlat, miszerint a keletkező
trágyát a földeken hasznosították, már
nem lehetséges, illetve jelentősen korlátozták azt, így a cég vezetése kénytelen volt más megoldást keresni.
Jó lehetőségnek látszott egy trágyakezelő üzem létrehozása, ahová egy
HOSOYA technológia kerül beépítésre.
Az építési engedélyt 2004-ben kapta
meg a cég, ezt követően az építkezés befejezése után, 2009. júniusában a használatbavételi engedélyt is megadta Tatabánya MJV jegyzője.
Fontos kiemelni, hogy az engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok feltétel nélkül járultak hozzá a
használatbavételhez. Az ÁNTSZ szakhatósági indoklásában a következőket
írta: „ Felhívjuk a figyelmet, hogy a trágyakezelést úgy kell végezni, hogy a levegő bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, a telephely rendszeres
tisztántartásával meg kell akadályozni,
hogy a bűz a környéken élő lakosságot
zavarja.”
Az ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szerint „Megfelelő trágyakezelési technológia mellett a mód. 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet alapján Felügyelőségünk hatáskörébe tartozó zavaró légszennyező
anyag – bűz – kibocsátás nem várható.”
Mindezekre tekintettel a használatbavételi engedélyt az üzem megkapta.
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Már a próbaüzem alatt érkezett lakossági bejelentés, úgy az önkormányzathoz,
mint a környezetvédelmi hatósághoz.
A levegő védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.
14.) Korm. rendelet 14. §-a tartalmazza
a bűzzel járó tevékenységre vonatkozó
szabályokat.
„14. § Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg
kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró
bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel
járó tevékenység korlátozását vagy betiltását
a környezetvédelmi hatóság írja elő.”
A környezetvédelmi hatóság ugyanezen rendelet szerint a környezetvédelmi
felügyelőség. Önkormányzati hatáskört
bűzzel kapcsolatban ezen rendelet csak
a bírságolás tekintetében állapít meg.
„A települési önkormányzat jegyzője hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások megszegőivel szemben a 8. számú
mellékelt szerinti bírságot szab ki.”
„8. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelethez
A levegővédelmi követelmények megszegőivel szemben alkalmazható levegőtisztaság-védelmi bírságok esetei és legnagyobb mértéke
Az egyes pontokban meghatározott bírság
megfizetésére köteles, aki (amely szervezet):
20. Megalapozott lakossági panaszt kiváltó bűzszennyező tevékenységet folytat, technológiát vagy berendezést üzemeltet 300 000 Ft, gazdasági tevékenységet
nem folytató természetes személy esetében
100 000 Ft. „
Fentiek alapján megállapítható, hogy
tényleges megoldást ebben az esetben
az elérhető legjobb technika alkalmazásának előírása, a tevékenység korlátozása, illetve betiltása, nem pedig a
bírságolás jelenti.

Erre tekintettel a lakossági panaszok miatt az önkormányzat egyeztetést kezdett az Agricola vezetőségével annak érdekében, hogy a probléma megszűnjön. Sajnos az egyeztetések mindeddig eredménytelenek voltak, ezért jelenleg levegő-tisztaság védelmi eljárás van folyamatban a céggel
szemben, de ennek eredménye legfeljebb 300 ezer forintig terjedő levegővédelmi bírság lehet.
A képviselő-testület 2009 novemberében hozott határozata alapján ügyfélként fordult a környezetvédelmi felügyelőséghez, mely eljárás jelenleg is fo-

lyik, de annak lezárására még nem került sor.
Véleményünk szerint az ügyben megnyugtató megoldást az jelentene, ha a
felügyelőség előírná az elérhető legjobb
technika alkalmazását, annak elindításáig pedig korlátozná vagy megtiltaná a
bűzzel járó tevékenységet.
Az önkormányzati hatóság pedig addig is legfeljebb a bírságolás lehetőségével élhet, amiből bevétel keletkezhet
ugyan, de a lakosság problémáját megnyugtatóan nem tudja kezelni.
Baudentisztl Péter
jegyző

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
június 12-13 (szombat, vasárnap),
a hulladékok elszállítása június 15-e (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
június 12-én (szombaton) helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig
maradnak a közterületen.
Értesítjük a lakosságot, hogy a lomtalanítás ideje alatt 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
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Valusek utca – lakossági fórum
Lakossági fórum a Valusek utcában
megvalósításra kerülő terület-rendezési és parkosítási munkákról
2010. március 26-án a Valusek utcai lakosokat hívta meg az önkormányzat részéről Dr. Nagy Sándor polgármester a
Művelődési Házba, hogy tájékoztatást
adjanak a tavaszi sövénytelepítési tervekről, illetve egyeztessenek az ott lakókkal.
A lakossági fórumon a kivitelező
Extreme Park Kft. részéről Ercsey Áron
ügyvezető igazgató és Kantár Judit okleveles tájépítő mérnök válaszolt az érdeklődők kérdéseire. Sajnos a Valusek utcában élő mintegy 130 ingatlan-tulajdonos
részéről csak 5 fő jelent meg a megbeszélésen.
A lakossági fórum nyitásaként Dr. Nagy
Sándor polgármester beszélt Vértesszőlős utóbbi 20 évben megváltozott települési jellegéről, melyet a falu kedvező földrajzi
fekvése mellett, a környező városok nyújtotta munkahelyek közelsége és a község szépsége tettek az utóbbi időben
egy dinamikusan növekvő, és a betelepülők számára vonzó, kertvárosi, elővárosi jellegű településsé.
Mindezen tények felismerése mellett
a 2006-ban felálló önkormányzati képviselő-testület egybehangzó véleménye
volt, hogy sok olyan közterület-fejlesztési beruházást kell végrehajtani, mely a falut szépíti az itt lakók örömére, és a turizmus fellendülése céljából.
A Valusek utca, Vértesszőlős kapuja. A falun áthaladókban az első benyomás itt alakul ki településünkről, ezért kiemelten kell foglalkozni az utca külsejével. Eddig megszépült az Országzászló
tér, az 56-os emlékmű, elkészült az egyik
oldalon a járda felújítása, muskátlik, árvácskák és télen a karácsonyi díszkivi6

Vörösmarty utca – lakossági fórum
Vértesszőlős Község Önkormányzata
lakossági fórumot tartott a Vörösmarty
utcai lakosok részvételével az utcában
lévő szennyvízcsatorna szolgalmi jogának bejegyzésével kapcsolatosan.

lágítás teszi hangulatossá a Valusek utcát. Sajnos, nagy az átmenő forgalom is,
ami sok zajjal és porral jár, ugyanakkor
vállalkozások betelepülését is elősegíti.
A sokszor ígért elkerülő út megépülésének napjainkban sajnos nincs realitása.
Ezért kell a Valusek utcát az ott élőknek
lakhatóbbá, az először ide látogatóknak
pedig vonzóvá tenni.
E fejlesztési vonulat következő lépéseként, az egységes utcakép kialakítása
érdekében parkosítási munkákat tervezett az önkormányzat a Valusek utcában.
Eredetileg fasort kívántak telepíteni az
utcában, de az ÉDV Zrt. a közüzemi hálózat megóvása és karbantarthatóságának
megtartása érdekében ezt nem engedélyezte. Így kb. 1 méteres magas sövény
telepítésére kerülhet sor. A sövény jobban is szűri a port, jobb láthatóságot biztosít a közlekedő autósoknak, télen megfogja az útról felfreccsenő latyakot. A sövényt az önkormányzat fogja nyírni, de a
lenyírt gallyak összesöprését és begyűjtését kérjük, hogy a lakók végezzék el.
A megbeszélésen a sövénnyel szegélyezett Valusek utca tervét is megtekinthették a lakosok.
A megjelent érdeklődőkkel a fórum
végén házanként egyeztetett az önkormányzat arról, hogy a porta előtt meglévő fákat kivághatja-e, vagy azok megtartása mellett kezd bele a sövény telepítésébe.
Feketsné Kisvarga Anita

Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatta a megjelenteket az utcában kialakult helyzetről. Elmondta, hogy amikor mintegy másfél évtizede megépült a
szennyvízvezeték, az üzemeltetés biztonságosabbá tétele érdekében a gerincvezetéket nem az utcán, hanem a
kertekben építették meg, így elkerülhetővé vált a drága és üzembiztonság
szempontjából veszélyesebb házi átemelők beépítése, mert így a gravitáció megoldja a szennyvíz szállításának
problémáját. Elmondta a polgármester,
hogy 2 gerincvezeték került kiépítésre
úgy, hogy az egyik a Sport utca irányába, a másik pedig a József Attila utca
irányába szállítja a szennyvizet az ingatlanokról.
Sajnálatos módon, mikor a vezetékek
megépültek, a szolgalmi jog bejegyzésére nem került sor, így ha azon bármilyen karbantartás, javítás szükséges,
csak az ingatlantulajdonosok jóindulatán múlik, hogy az üzemeltető el tudja-e végezni a szükséges beavatkozásokat. Ez rendkívül nagy kockázatot jelent az üzemeltetésben, de főleg az ott
élő lakosságnak, mivel adott esetben
egy dugulás elhárítását nem lehet elvégezni, ha egy ingatlantulajdonos nem
engedi be a szakembereket az ingatlanára. Extrém esetben az egész vezetékszakaszon megbénulhat a szolgáltatás. Erre lehet megoldás a szolgalmi jog alapítása, mely lehetővé teszi a jogosult számára, hogy egyrészt
az ingatlanon a szennyvizet elvezesse,
másrészt ha ott bármilyen beavatkozás

szükséges a vezetékhez hozzáférjen.
Természetesen az így okozott károkat
köteles megtéríteni, és az eredeti állapotot köteles helyreállítani.
A polgármester kérte az érintetteket,
hogy főleg a saját érdekükben járuljanak hozzá, hogy az ingatlanra a szolgalmi jog bejegyzésre kerülhessen.
Dr. Farkas Noémi, az önkormányzat
ügyvédje röviden ismertette az erről szóló megállapodás tervezetét, majd minden résztvevő megkapta azt, hogy áttanulmányozhassák.
A megjelentek egyetértettek abban,
hogy a szolgalmi jog bejegyzése közös érdekük, és fontos, hogy ez mielőbb
megtörténhessen.
A polgármester kérte a megjelenteket, hogy segítsenek meggyőzni minden
érintettet arról, hogy a megállapodást írják alá.
Az önkormányzat fentiekre tekintettel
ismételten kér minden érintettet, hogy a
szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodást szíveskedjen áttanulmányozni és
aláírni.
Amennyiben bárkinek kérdése, észrevétele, hozzászólása van, a Polgármesteri Hivatal dolgozói készséggel állnak
rendelkezésükre.
Feketsné Kisvarga Anita
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Csémy

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

• Sza k d o l g o z at o k
• dip l o m a m u n k á k
• könyvek, folyóiratok, újságok kötése igényes kivitelben
• kiadványszerkesztés
• nyomdai munkák
2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 4.
Tel.: (34) 379-061 • Mobil: (30) 361-4679
E-mail: csyk@t-online.hu

A Tájház bérlési
lehetőségeiről
A Tájház működtetéséért felelős Vértesszőlős Község Önkormányzata a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve az építészeti emlék fenntartási költségeinek, valamint
az állagmegóvás igényének fedezése érdekében úgy döntött, hogy a jövőben a Tájházat belépődíj fizetése ellenében lehet látogatni. A felnőtt belépő
ára 2010. május 1-jétől 200 forint, a gyerekjegy 100 forint lesz. Tanulócsoportok (pedagógus kísérőkkel) szervezett látogatása továbbra is ingyenes lesz.
A Tájház egyes részei, így a 10-15 fő befogadására
alkalmas borospince és 30-40 főnek helyet adó nyitott
pajta (mindkettő a mosdó és a hátsó udvar használatával) szintén bérbe vehetők 3000 Ft/óra bérleti díj fizetése ellenében.
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Nagyszabású faluszépítés
Március 27-én, szombaton közel 200
helyi lakos dolgozott azért, hogy a település tovább szépüljön, és a tavaszi
hóolvadás után hátramaradt szeméttől
megszabaduljon.
Az önkormányzat ezen a napon faültetést szervezett a Tanács utcában. Mintegy
100-110 díszfa: hegyi juhar, virágos kőris
és lisztes berkenye került kiültetésre a lakosok szorgalmas keze által. A faültetésben az önkormányzat karbantartó csapatának irányítása mellett, részt vettek a helyi
iskola és óvoda pedagógusai, diákjai, óvodásai, a szülők, önkormányzati képviselők,
a Polgármesteri Hivatal munkatársai, civil

szervezetek képviselői és a községért tenni akaró lakók. A lelkes és szakszerű munka révén bő egy óra alatt helyére került az
összes facsemete.
A Pátria Faluközösségi Egyesület is sokat
tett a falu szépítéséért. A tagok közül 10-en
a faültetésben vettek részt, 20 fő pedig a
Vértes László emlékparkban és a Nemzeti
Múzeum bemutatóhelye körül szedett ös�sze 1 teherautónyi szemetet.
Az Egyesület a tavaszi faluszépítés
méltó befejezéseként, este tábortűznél
várta a családokat az immár megtisztított emlékparkba. A tűz körül összegyűlt
70-80 fő szalonnasütéssel, énekelgetéssel töltötte az estét, és otthonában nem
kapcsolta föl a villanyt, így csatlakozva a
„Föld órája” nemzetközi akcióhoz.
Feketsné Kisvarga Anita

A GYERMEKSZEM ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy a 2009. évi adójuk 1 %-át
az alapítvány számlájára ajánlják fel, hogy támogathassuk
a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli
tevékenységét fejlődésük érdekében!

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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Felhívás Díszpolgári cím adományozásához
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Községünk önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek díszpolgári címet ill. Vértesszőlősért Emlékplakettet adományoz, s
ezt az augusztus 20-ai falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait és a tisztelt lakosságot, hogy tegyenek javaslatot az idén kitün-tetendő személyekre,
szervezetekre!
Hogy kik is részesülhetnek elismerésben?
Részlet az önkormányzat rendeletéből: „Vértesszőlős díszpolgára cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztésért

kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Vértesszőlősért emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, szervezetek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik/amelyek a község fejlesztésében,
a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának ismertetésével tehetik meg, amit kérünk, hogy
2010. május 11-ig juttassanak vissza a Polgármesteri Hivatalba.
Kulturális Bizottság

„A Segítõkéz Vértesszõlõsért” Alapítvány ezúton is köszönetet mond
azoknak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták az alapítványt.

2009-ben az APEH 180 892 Ft-ot utalt át számlánkra,

amit a Katolikus templom felújítására kívánunk felhasználni. A templom felújítására szánt
adományokat fogadjuk és elkülönítetten kezeljük annak felhasználásáig.

Gyermeküdültetés
Vértesszőlősön 2010. július hónapjában egyesületünk gyermeküdültetést
szervez. Az általános iskola rászoruló és kimagasló tanulmányi eredményű
gyermekei és az erdélyi Gyimesbükk
község hasonló fiataljai, egy-egy hetes
nyaraláson vesznek részt egymás községében.
Gyimesbükk, Erdély magyar lakta vidékeinek különleges helyzetben lévő falva, a Tatros
folyó völgyében, az ezer éves határon. Közigazgatásilag a teljesen román Bákó megyéhez tartozik, mellyel sajnos nemzetiségét tekintve rendkívül nehéz helyzetben van. A megye egyetlen magyar tannyelvű iskolája működik itt, ahol mindennapos probléma az
anyanyelvű tankönyvek, anyanyelven tanító
szaktanárok biztosítása.
Ezért kiemelten fontos, hogy azok a gyermekek, akik egyébként esetlegesen soha sem
juthatnának el az anyaországba, eljöhessenek hozzánk, magyar barátságok szülessenek, magyar segítő kezet kaphassanak mindennapjaikhoz! Ezt szeretnénk elérni!

A Pátria Faluközösségi Egyesület pályázatot nyújtott be a NCA-nál, amely pályázatunkat sajnos érvénytelenítették, számunkra érthetetlen okokra hivatkozva. Így most a rögösebb utat kell megjárnunk.
Kérünk mindenkit, hogy a lehetőségei függvényében támogassa a program megvalósulását! Ez nem lehetetlen dolog így sem, hisz a
község 1000 háztartása átlag ezer forintjával
már képes ezt a nagy jelentőségű programot
létrehozni! Egyesületünk vezetősége a saját
forrásaiból már támogatja a gyermeküdültetést, kérjük, hogy csatlakozzon hozzánk!
Várunk mindennemű felajánlást
az elérhetőségeinken:

patria@szolos.hu, patria.szolos.hu
+36 20 984 8765

Támogatóink részére garantáljuk, hogy a
program – helyi, térségi, vagy akár országos
– médiában történő megjelenésekor a támogatói lista megjelentetésre kerül, kivéve, ha
erre Ön esetleg nem tart igényt!
Segítségüket előre is köszönjük!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Segítõkéz Vértesszõlõsért Alapítvány adószáma:

18608490-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005995
Köszönjük mindenkinek eddigi támogatását.
„Kuratórium” • Köszönettel Boda Ferencné

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2009. évben 111 614 Ft-ot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére! – Köszönettel: Kuratórium
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Tisztelt Adózó Polgárok!

Egyesületünk a Pátria Faluközösségi Egyesület
Vértesszőlős község meghatározó civil szervezete!
Az idei évben ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját!
Együttműködünk a falu önkormányzatával, részt veszünk rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Számos faluszépítő, újító kezdeményezést indítottunk, melyek eredményei láthatók szerte a
községben. Ilyenek pld. részvétel a Művelődési Ház felújításában, a Vértes László park fenntartásában és szépítésében, a tavaszi nagytakarítás program eredményei, stb. Nincs olyan intézmény, melyet ne támogattunk volna munkával, eszközökkel, adományokkal

– az Önök segítségével!

Kérjük az idei évben is juttassa el hozzánk
adója 1%-át, hogy tovább vihessük programunkat!
Mottónk: Élhető Község, Működő Közösség!

Adószámunk: 19144067-1-11
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A Művelődési Ház hírei

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Felbecsülhetetlen értékeket bemutató kamara kiállítás
nyílt 2010. április 9-én a Művelődési Ház kistermében.

Beszámoló a Kistérségi Kulturális Kerekasztal találkozóról
2010. március 29-én Tarján, Héreg, Vértessomló, Tatabánya, Szárliget, Várgesztes,
Gyermely és Szomor kulturális munkatársaival közösen részt vettünk egy kerekasztal
megbeszélésen,ahol szakmai tapasztalatainkat adtuk át egymásnak.

Vértesszőlős határában az 1-es számú
főút mellett tavaly napvilágra kerülő római kori villapark leletanyaga került bemutatásra.
Az ünnepélyes megnyitót megelőzve – a
szép számú érdeklődő – a feltárást végző két
régész, Kisné Cseh Julianna és A. Pál Gabriella érdekes és élvezetes előadását hallgathatta
meg. Tájékoztatást kaptunk a munka első lépésétől az utolsóig. Bepillantást nyerhettünk
régészi munkájuk kulisszatitkaiba. Az ásatásról készült fényképek illetve légi fotók még színesebbé tették beszámolójukat. A több mint
egy órás ismeretterjesztés után Dr. Nagy Sándor polgármester nyitotta meg a kiállítást. A

tárlókban elhelyezett leletanyag már ismerős
volt számunkra, hiszen az előadáson fényképről már láttuk őket illetve hallottunk megtalálási körülményeikről, fontosabb jellemzőikről.
Köszönjük a régészek érdekes előadását és
köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek és
meglátogatták kiállításunkat.
További érdeklődőket is várunk szeretettel.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető
szeptemberig, a Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt, hétfőtől péntekig 15.00–
19.00 óráig.

Kirándulás Sólyomvölgybe
A Művelődési Ház szervezésében 2010. május 22-én (szombaton) kirándulást
szerveznék a Szomód határában található Sólyomvölgybe.

Az előzetes tervek alapján tömegközlekedési eszközzel utaznánk el Szomódra. A falu központjából kis gyalogtúrával (kb. 3,5 kilométeres) közelítenénk meg a völgyet, ahol megtekintenénk egy lovas íjász bemutatót, bebarangolnánk az íjászok birodalmát, kipróbálnánk a lovaglást, íjjal való lövést, beszélgetnénk a honfoglalás korabeli emberek életmódjáról stb.
A bemutató költsége 1000 forint lenne. Ehhez járulna még az útiköltség.
A völgy területén lehetőség lenne tűzrakásra, szalonnasütésre stb.
Ha ez a kis kirándulási lehetőség felkeltette érdeklődését, és részt szeretne venni rajta,
akkor az összeg befizetésével jelentkezni lehet a Művelődési Házban minden délután 15.00–
19.00 óráig, illetve a +36 30 640 8934-es telefonon.
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A vértessomlói Művelődési Ház megtekintése után került sor az érdemi munkára. Mivel sok
új ember –köztük én is – került a „csapatba”, ezért rövid bemutatkozással ismerkedtünk egymással. Az első témánk a tavalyi kistérségi kiállítás tapasztalatainak megbeszélése volt. A pozitív és negatív vélemények elhangzása sok segítséget jelenthet a további közös munkához.
Második témánk ötletek gyűjtése volt az ez évi együttműködéshez. Nagyon sok olyan gondolat merült fel, amelynek megvalósítása az idei év feladata lesz.
Az összejövetel végén a helyi kultúros kollégánk egy kis közös séta keretében megmutatta faluja egyik nevezetességét, a híres somlói tojásgurító dombot.

Beszámoló a húsvéti játszóházról
Húsvét előtt, nagypénteken húsvéti játszóházra várta a Művelődési Ház a gyerekeket.
A foglalkozáson résztvevő csemeték és őket elkísérő
szüleik négy különböző munkadarabot készíthettek, amelyek természetesen a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódtak.
Elsőként a márványozás technikáját megismerve tojásokat festettünk, másodjára méhsejt papírból tojásokat
nyírtunk, ragasztottunk. Ezen kívül hurkapálcikás tojásfát,
nyuszi fiú és nyuszi lány figurákat készítettünk. A legkisebbek húsvéti képeket színeztek.
A jól sikerült délután zárásaként a
ház területén tojás
kalandtúra
indultunk, ahol a gyerekek
megkeresték
azokat a csoki tojásokat, amit a húsvéti nyuszi eldugott
számukra.

Sikeres ruhagyűjtés
A Művelődési Ház és az Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata közös szervezésében március közepén sikeres ruhagyűjtési akció került megszervezésre.
A falu lakossága nagy mennyiségű, mások számára még használható ruházatot juttatott el a rászoruló emberek számára.
Örvendetes volt, hogy nagyon
sokan gyermekjátékokat is becsomagoltak a kabátok, szoknyák, cipők mellé.
Köszönjük azoknak az embereknek a segítségét, akik elhozták feleslegessé vált holmijaikat
és hozzájárultak ahhoz, hogy
azokat a nélkülöző vértesszőlősi
és baromállási lakosok számára
eljuttathassuk.
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Húsvéti asztalitenisz verseny

MEGHÍVÓ

2010. április 3-án került megrendezésre a Művelődési Házban húsvéti asztalitenisz versenyünk.

Szeretettel meghívjuk
a szülőket és gyermekeiket

Egyéni és párosok versenyein a következő eredmények születtek. Mivel amatőrök mellett igazolt játékosok is indulhattak az egyéniben, két kategóriában
hirdettünk győztest:
Verseny kategória:
1. Kovács Csaba
2. Csiri-Kiss Ferenc
3. Zachara Szilveszter
Berke Gyula
Hobbi kategória:
1. Zachara Szilveszter
2. Berke Gyula
3. Vágusz Csaba
Krenner József
Páros versenyszámban az amatőrök és
igazolt versenyzők vegyesen indultak.
1. Kovács Csaba–Zachara Szilveszter
2. Bánfalvi Péter–Gerezdi Attila
3. Berke Gyula–Berke Gábor
Csiri-Kiss Ferenc–Berke Zoltán
Legfiatalabb versenyzőnk, Jankó Endre Bence, a Jenei Cukrászda által felajánlott tortát kapta.
A versenyen segítségünkre volt Takács
Jenő verseny bíró a Megyei Asztalitenisz
Szövetség tagja.

összejövetelére.

Beteg embertársaink nevében
kérjük Önöket, vegyenek részt

a Baba-Mama Klub

véradó napunkon!

Ideje: 2010. május 5. (szerda) 16 óra
2010. május 19. (szerda) 16 óra

Vértesszőlős Művelődési Ház

Helyszíne: bölcsődei csoport
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Védőnő és a bölcsődei gondozónők
Következő versenyünkről a Hírmondóból
és Vértesszőlős honlapjáról értesülhetnek.
Remélhetőleg mire ezt a pár sort olvassák,
megalakul asztalitenisz szakosztályunk.
Felajánlotta segítségét Kovács Csaba
úr, a fiatalokkal való foglalkozásra, korábban utánpótlás edzőként és NB-s játékosként volt kapcsolata a sportággal.
Elérhetőségeink: személyesen keddenként 15.00–18.00, csütörtökönként
17.00–19.00 óráig a Művelődési Házban,
e-mail-ben: asztalitenisz.vertesszolos@
gmail.com, vagy a +36 70 609 2388 telefon számon Gerezdi Attilánál.
Köszönjük a segítséget a Művelődési Ház dolgozóinak, a Jenei Cukrászdának, a Kormány Ipari Kft.-nek, a
Makó és Társa Bt.-nek.

Kedves Véradók!

Véradás helye:
Véradás ideje:

2010. május 10.
(hétfő) 15.00–18.00 óráig
Önzetlen segítségét minden
beteg nevében köszönjük:

Személyi igazolványát,
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét
tartalmazó kártyáját kérjük, hozza magával!

2010. május 1-2.
(szombat-vasárnap)
A vértesszőlősi baráti kör szeretettel vár minden érdeklődőt

május 1-jén és 2-án a Majális-völgyben
megrendezendő Majális-hétvégére!

Lesz lehetőség kispályás focizni, gyerekvetélkedőkben részt venni,
homokozni, szalonnát sütni, bográcsozni és jól érezni magunkat.
A tűzrakó hely biztosított, továbbá van még játszószőnyeg,
jó levegő, madárcsicsergés, hinta, palinta!
Várjuk további támogatók jelentkezését és minden ötletet!
A szervezők nevében: Gerezdi Attila
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Több mint 25 év után ismét mindenkit vár a Majális-völgy!
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30. Jubileumi Borverseny

A méhnyakrákot a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő törzsei okozzák.
A vírusfertőzés következményeképpen a méhnyak sejtjei rendellenes növekedésbe kezdenek.

Március 27-én rendezte meg a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
30. Jubileumi Borversenyének eredményhirdetését a Művelődési Házban.
Szilágyvári Kálmán, az Egyesület elnöke
köszöntő beszédében a szőlősgazdák szép
munkája mellett kiemelte az Egyesület működésnek fontosságát, méltatta azt az utat, melyet ez a napjainkban 52 tagot számláló civil szervezet az elmúlt 30 évben bejárt, majd
dr. Nagy Sándor polgármesterrel együtt emlékplakettet nyújtott át a Vértesszőlős Közösségi Egyesület alapító tagjainak: Grúber
József özvegyének, Sovány Jánosnak és
Szádeczky Györgynek.
A zsűri nevében Horváth Mihály, az ÁszárNeszmélyi Borvidék Tatai Hegyközség hegybírója, a zsűri elnöke értékelte a borászok,
szőlészek teljesítményét. Bírálatában elmondta, hogy a 2009-es évjáratú borok minőségét a vontatott erjedésből fakadó egeresedés, és az ecetesedés rontotta, de Szőlősön ennek ellenére is kevesebb volt a rossz
bor. Értékelte, hogy a hagyományos fajták
mellett a vértesszőlősi gazdák szívesen kísérleteznek új szőlőfajták honosításával is. Horváth Mihály néhány praktikus szakmai tanácsot, javaslatot is megfogalmazott.

Végül dr. Nagy Sándor polgármester szólt
a jelen levőkhöz. A polgármester úr a helyi bortermelést a hagyományok folytatása,
Vértesszőlős hírnevének öregbítése, a borkultúra turizmusban játszott szerepének fontossága szempontjából emelte ki.
A beszédek, köszöntők után kerülhetett sor
az ünnepélyes díjátadásra. Idén 108 bort neveztek be a gazdák a versenybe, melyből 54
lett díjazott: 26 bronz, 19 ezüst és 9 arany érmes bort lehetett megkóstolni az eredményhirdetés után. A 9 aranyérmen 8 termelő osztozott:
Kutenics Milán 2, Jenei Zoltán, Szilágyvári Kálmán, Kutenics Gábor, Jung János, Kocsis Gyula, Gyalókay Ferenc, Ritócz László 1-1 boráért
vehetett át aranyérmet (képünkön).
Az est hivatalos része után ízletes vacsorával és kedélyes poharazgatással, a szakmai
kérdések kötetlenebb megbeszélésével zárult
Vértesszőlősön a 30. Jubileumi Borverseny.
Feketsné Kisvarga Anita

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszöni mindazoknak az adózóknak
a támogatását, akik a 2009. évi adójuk 1 százalékát az Egyesület működésére felajánlották.
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Mi a méhnyakrák?

Onkogén (rákkeltő) és kis kockázatot
jelentő HPV-típusok
A human papillomavírusnak több,
mint száz fajtája ismert, közülük 15 típust tekintünk magas kockázatúnak,
vagyis rákkeltőnek, melyek képesek
méhnyakrákot vagy a méhnyak külső
felszínén rákmegelőző elváltozásokat
okozni. A HPV 16 és a HPV 18-as vírusok
felelősek a méhnyakrákok több mint 70
százalékért, így ezeket tekintjük a legmagasabb kockázatú vírusoknak. A kis kockázatú HPV-k jóindulatú elváltozásokat,
nemi szervi szemölcsöket okoznak.

A HPV-fertőzéstől
a rák kialakulásáig
A HPV nagyon elterjedt: becslések szerint a nők legalább 80 százaléka megfertőződik vele élete során,
és a fertőzések felénél valamelyik rákkeltő típus jut be a szervezetükbe.
A HPV-fertőzöttség ténye azonban nem
egyenlő a méhnyakrák kialakulásával!
A vírusfertőzés csak abban az esetben
okozhat elváltozást, ha tartóssá válik.
A legtöbb HPV-fertőzés 12-18 hónap alatt
megszűnik a szervezet természetes immunvédekezése következtében. Fontos tudni, hogy egy korábban átvészelt
HPV-fertőzés nem alakít ki megfelelő immunválaszt a szervezetben egy következő HPV-fertőzés kivédéséhez, így a nők
egész életükön át veszélyeztetettek ezzel a fertőzéssel szemben.
Ha kialakul a tartós HPV-fertőzés, a
vírus a sejtekben olyan kóros folyama-

tokat indíthat el, amelyek a sejtek rákos elfajulásához vezethetnek. Ennek
során a méhnyak felszínét borító hámban a normálistól eltérű sejtek jelennek meg, kialakul az ún. CIN (cervicalis
intraepiteliális neoplázia), a hám szövetének HPV okozta elváltozása, melynek különböző súlyossági fokozatai ismertek. A
súlyosabb elváltozásokból, vagyis a rákmegelőző állapotokból kezelés nélkül
méhnyakrák alakul ki. A méhnyakrákot
okozó HPV hosszú évekig képes rejtőzködni szervezetünkben anélkül, hogy
észlelnénk a jelenlétét, és a vírusfertőzések kb. 10 százalékában 10-20 év alatt
méhnyakrák alakul ki. Azt azonban nem
tudjuk megmondani, ki kerül a 10 százalékos csoportba.
Magyarországon évente kb. 1200
nőnél alakul ki méhnyakrák, és kb. 450
nő hal meg a betegségben. Nemcsak az
idősebb női korcsoport betegsége: a 2.
leggyakoribb daganatos megbetegedés
a 45 éves kor alatti nőknél.

A megelőzés
A rendszeres szűrés és az oltás együtt
jelenti a legjobb módját a méhnyakrák
elleni védekezésnek. Bizonyított, hogy
az oltás hatékonyan véd a rákkeltő HPV
törzsek ellen. Fontos azonban tudni,
hogy nem minden egyes rákkeltő HPV
törzs ellen nyújt védelmet, ezért a teljes
vakcinációt követően is rendszeresen
kell szűrővizsgálatra járni.
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Tisztelt Vértesszőlősi Választópolgár!

Az LMP alig több mint egy évvel bejegyzése után parlamenti párt lett, a bejutási küszöbhöz szükséges szavazatok másfélszeresével, 7,5 százalékkal, ami egyedülálló a
rendszerváltozás óta. A tatai (KEM 2. sz.) választókerületben elért 10,3 százalék arány
az egyik legjobb az LMP 60 vidéki jelöltje közül (Budapest és Pest megye kivételével).
Ez a támogatottság azt mutatja, hogy Ön szavazatával változás indult. Az LMP
a Parlamentben tisztességes ellenzék lesz, és mindent megtesz majd azért, hogy
Ön is visszanyerje bizalmát a közélet, a politika és az állam iránt. Támogatására,
részvételére a jövőben is számítunk, hiszen közös jövőnk, az ország sorsa a tét,
melyet Ön is alakíthat. Önnel együtt folytatjuk!

Üdvözlettel:
Dr. Nagy Sándor

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.

Má jusi akció

Díjsz abás:

a nyíló rózsák jegyében!*

Hírmondó
L akossági hirdetés

Regeneráló, rugalmasító

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

Rózsa kezelés!
A rózsaillat pozitív energiával tölt fel. Csökkenti
a stressz kialakulásának veszélyét, oldja az izmok
feszültségét, nyugtatja az idegeket, serkenti az
agyműködést. Lazítóan hat nemcsak a testre,
hanem a lélekre is.

a kezelés 4000 Ft*,
Bejelen

időtartama 90 perc.

t ke z é s :

www.vertesszolos.hu
A honlapon változatlan áron (3 Ft/karakter/hét)
várjuk a lakossági apróhirdetéseket.

06 2 0 8 0
283 08

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.

Fehér-K ali ildiKó kozmetikus
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Fizetett politikai hirdetés.

Ezúton is szeretném megköszönni a 2010. évi országgyűlési választások során nyújtott támogatását! Külön köszönöm azoknak, akik ajánlószelvényüket
jelentős számban átadták. Köszönöm április 11-én a személyemre és az LMP
megyei listájára leadott szavazatát!

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

*Az akció ideje 2010. május 31-ig!

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

Simon Ernõ és Simon András
Tatabánya, Szõlõhegy 209.
Vértesszõlõs Kertalja u. 15.
Tel./fax.: 34 379-698
30 97 96 478 • 30 90 21 668
www.kandallo.try.hu
E-mail: cserepkalyha@chello.hu
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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