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Pünkösd – az ünnep és gyökerei
Tíz nappal azután, hogy Jézus elbúcsúzott az apostoloktól és „a szemük láttára felemelkedett” egy felhőn, Mária, az apostolok és a közelebbi tanítványok együtt ünnepelték a pünkösdöt. Ekkor szél támadt, majd egy hatalmas
lángnyelv jelent meg, mely szétoszlott, mindegyikükre leszállt egy-egy, s a
jelenlévők elteltek a Szentlélekkel. Ennek hatására az apostolok elkezdték
hirdetni az igét a Jeruzsálemben tartózkodóknak, s ekkor alakultak meg az
első keresztény gyülekezetek is.
Mivel azonban már amúgy is ünnepeltek az apostolok, látható, hogy nem – csak
– keresztény alkalomról van szó. Az „50 nap” ugyanis a zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik napon Sabouthkor (hetek ünnepe) az aratás,
az első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét.
Hazánkban is keverednek pogány és keresztény elemek is. A pogány szokások
szerint a pünkösd a régmúltban gyökerező, mágikus célzatú, nászt, termékenységet, tavaszt köszöntő ünnep. Többek között erre épültek rá a népi szokások, így
a pünkösdi királyválasztás is. A nagy nyári munkák előtt meg kell állni kicsit, köszönteni az új életet, imádkozni a jó termésért és a gyermekáldásért. A templomokban a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették. A lányok és
asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a
bal vállukra helyezték. A hagyományok szerint pünkösdi rózsát szórtak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek, a legények pedig pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
Ismert a közmondás, "rövid, mint a pünkösdi királyság”. A pünkösdi királyi címet az ügyességi versenyek (leggyakrabban lovas próbatételek) nyertese érdemelte ki. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden kocsmában ingyen ihatott, mert amit elfogyasztott, azt
a község fizette ki később. A királyság egy egész évig tartott. Talán mégsem volt
olyan rövid… Sokhelyütt egyébként ilyenkor avatták a legényeket is. Leöntötték
őket borral, vagy elverték a feneküket és csak ezen „szertartás” után számította
őket a falu legénynek, vagyis járhattak a kocsmába, udvarolhattak.
Pataki Gábor

Óvodai programok!
Kirándultunk
Óvodásainkat minden tavasszal, érdekesebbnél érdekesebb kirándulásokra visszük.
Ez évben a szülői munkaközösség
támogatásával elsőként a Nyuszi csoport látogatott a Dunaalmási Lovardába, ahol a birtok gazdái különleges
programmal lepték meg óvodásainkat.
Betekintést kaptunk egy ménesbirtok
napi életébe, gyerekeink lovagolhattak,
a Duna parton lovaskocsikáztunk, és a
„nyuszi faluban” simogathattuk a kisnyulakat, kerestük az elrejtett tojásokat.
Élményekkel gazdagodva tértünk vissza
az óvodába. A Maci és a Katica csoport
májusban örömködhet a dunaalmási
lovas élményekben. Bölcsődéseinket
pedig hangulatos kisvonatos kirándulás várja ugyan csak a szülői munkaközösség támogatásának köszönhetően,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Felhívás
A község lakóihoz fordulnánk, kérjük, ha tudomásuk van érdekes munkát
végző falubéli mesterekről, műhelyekről, kérjük, jelezzék óvodánkba, hogy
aprónépünknek bemutathassuk őket.

Óvodánkban köszönthettük
Döbrentey Ildikót

Óvodai nyílt hét programjai
április 20–24-ig
A részletes programsorozatról hirdetményeink útján már tájékoztattuk a kedves szülőket, de az első nap eseményeiről, már képes hírrel is szolgálhatunk.
Április 20-án hétfőn Immár hagyománnyá váló, játékos dentalhigiénikus
foglalkozáson vehettünk részt. Kedves
és felkészült előadóinknak (Bomba Orsolya, Czerny Gáborné) ezúton is köszönjük az érdekes, és hasznos tanácsokat.
Zsidek Judit

Érdekes mesterségek
a faluban
Az óvoda nevelőtestülete fontos feladatának tartja az anyanyelvi, irodalmi
nevelést, ennek érdekében folyamatosan bővülő gazdag könyvállománnyal
rendelkezünk. Gyermekeink szeretik és
szívesen forgatják a könyveket, a legkedvesebbek bizony meg is sínylik. Mi,
Nyuszisok elhatároztuk, hogy „meggyógyítjuk” elhasználódott könyveinket és
segítséget kérünk Csémy Károly könyvkötőnél. Egy márciusi napon el is látogattunk műhelyébe, ahol a csuda masinákkal és érdekes anyagokkal körülvett
„mester” szívesen, és örömmel mesélt
munkájáról. Könyveink gyönyörű új „ruhát” kaptak, s hogy láttuk milyen szép
és nehéz mesterség a könyvkötőé, igen
nagy becsben tartjuk őket. Ez úton is
köszönjük Csémy Károly szíveslátását,
és segítségét.

Ildikó nénje, gyönyörű meséivel elvarázsolta óvodásainkat, és bevallom
bennünket, felnőtteket is. Az előadás
létrejöttét, és a gyönyörű könyveket,
Persikné Szabó Katának ezúton is köszönjük.
A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond az adózó
állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként

2008. évben 176 383 Ft-ot utalt az Adóhatóság.
Az Alapítvány fogadja a Katolikus templom orgonájának
felújítására szolgáló adományokat is.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13005452
Tisztelettel kérjük polgártársainkat,
hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
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10 éves a Könyvtári Internet Fiesta
Egy évtizedes hagyományra tekintett vissza az Informatikai és Könyvtári Szövetség, amikor ismét Internet
Fiestára hívta a könyvtárakat.
A 10. magyarországi fesztivál programjaira 2009. március 23. és 31. között
került sor. Az Internet Fiesta célja, hogy
minél szélesebb körben megismertesse
a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, tájékoztatás korszerű formáját,
hasznos lehetőségeit. A könyvtárak feladata ebben a mozgalomban az, hogy
minél több helyen hozzáférhetővé tegyék az internetre épülő új szolgáltatásokat, hogy ismertté tegyék az információszerzés korszerű módszereit.
Országszerte összesen 168 település 260 intézménye 1158 programmal
vett részt az idei Fiestán. A mi megyénkben három település: Tarján, Tatabánya
és Vértesszőlős könyvtárai szerveztek
internet-népszerűsítő programokat.
Községünkben az Öregek Napközi
Otthonának tagjai és munkatársai vet-
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Indul az „Irodalom-barátok köre”
a Községi Könyvtárban
Ha Ön szeret olvasni, ha olvasmány-élményeit szeretné megosztani másokkal, ha szívesen beszélgetne írókról, könyvekről, akkor szeretettel várom a
most alakuló Irodalom-barátok körébe.

tek részt a Fiestán. Mórocz Tamás informatika-tanár és rendszergazda színvonalas előadás és gyakorlati oktatás keretében ismertette meg az érdeklődőket
az Internet lehetőségeivel. A programon
összesen 13 fő vett részt.
Büszke vagyok arra, hogy a mi kis
szerény eszközeinkkel, de képviseltettük magunkat ebben az országos megmozdulásban. Remélem, hogy hasznos is volt az a négy óra, melyet az
internettel való ismerkedéssel töltöttünk.
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros

Elképzeléseim szerint havi egy alkalommal kötetlen beszélgetésre gyűlnének
össze az Irodalom-barátok a községi könyvtárban, hogy az előző alkalommal közösen meghatározott és mindenki által elolvasott műről eszmét cseréljenek, csevegjenek.
Kérem, keressen fel telefonon, vagy személyesen a könyvtárban (Vértesszőlős,
Ady E. u. 2/C.), ha szívesen tartozna egy olvasni szerető baráti körhöz! Tegyen javaslatot az első összejövetel időpontjára, hogy minél előbb megismerkedhessünk
egymással, és elkezdhessük olvasni az első közösen választott könyvet!
Az Irodalom-barátok köréhez való csatlakozás egyetlen feltétele a könyvtári tagság, vagy ennek hiányában a beiratkozás, ami ingyenes.
Várom jelentkezését!
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros (06-30-754-7991)

Tóth Árpád: Áprilisi capriccio
Az útszél: csupa pitypang
A bokrok: csupa füttyhang.
Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.
Hallgatja még a rest éj
Félálmában a kastély,
Emelve tornyát álmatag,
Min nyújtózó kart, bár a nap
Elönti friss arannyal.
A parkban-rőt aranyhal –
Kövér úr sétál lebegő
Hassal az édes levegő
Árjában, sportruhája
Most szelídség csuhája,
Mert még nem kezdi üzletét,
És tőzsdetippektől setét
Agyában a mohóság
Helyett valami jóság
Zsendül, mint egy kis korai
Tavaszi virág szirmai,
Melyek, sajnos, lehullnak,
Ha majd e drága úrnak

Súlya alatt új és remek
Autója bőgve megremeg…
Ó, áprilisi út-szél,
Tréfás, arcomba fútt szél,
Rügyecskék, zöldacél-rugók,
Ó, fuvolás aranyrigók,
Ó, csermelyhangú csízek,
Illatok, édes ízek,
De jó most elfeledni, hogy
Az élet rút és vad dolog,
Hogy itt, amennyi arc van,
Megannyi csúnya harc van,
S hogy botrány lenne, ajajaj,
Micsoda cifra, szörnyü baj,
Ha most, annak jeléül,
Hogy tavasszal megbékül
Szegénység, bánat, szenvedés,
Belépnék e szép kertbe és
– Áprilisi merénylő –
A hájas úrnak fénylő
Búbjára rábökném szelid
Öklöm vidám barackjait…
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A Művelődési Ház májusi programjai
Május 11-én 17 óra
A tatai Festőkör kiállításának
megnyitója
Megnyitja: Husz Kata
közművelődési referens
* * *
Május 12-13.
14.00–18.00
Ruhagyűjtés

Dr. Almási Kitti

klinikai szakpszichológus
előadása
2009. május 14. 18.00 óra
A felszínen, látszólag a kommunikáció világában élünk, sőt, szinte eláraszt minket annak számos
formája: telefon, mobil, fax, skype,
e-mail stb. Éppen ezért, a legtöbb
embernek fel sem tűnik, hogy valójában semmi lényegesről nem beszélünk: mennyiség a minőség helyett. Mindenki felszínes, ha megkérdik: Hogy vagy? És illik nem azt
hinni, hogy valóban érdekli a kérdezőt a válasz. Mindenki éli a külön
kis világát az érzelmileg szétesett
családokban: míg anya a telefonon
beszélget valakivel, addig apa a tévét nézi miközben az egyik gyerek
sms-t küld a barátjának, a másik pedig interneten veszi fel a kapcsolatot a barátnőjével. Vajon ez volna a
„kommunikáció”?
Belépőjegy: 500 Ft
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Nyári Tábor előzetes
2009. június 29–július 3.
Kalandtábor 8.00–16.00 óráig
Kirándulás Gyermelyre, Héregre,
Szárligetre, egy éjszaka
a várgesztesi várban
Túra, lovaglás, bogarászás, főzés
Tábor ára: 10 000 Ft/ fő
 2009. július 13–július 19.
Tiszabecs, Vizitúra-tábor
 2009. augusztus 10–14.
Hagyományőrző és kézműves tábor
Kenyérsütés, rétes nyújtás,
gyöngyfűzés, népi játékok,
bútorfestés, néptánc
A tábor ára: 10 000 Ft/ fő

FELHÍVÁS
A TTKT ESZI
Családsegítő Szolgálat és
Megyei Módszertani
Gyermekjóléti Központ
a Vértesszőlősi Művelődési Házzal

ruhagyűjtést

szervez.

Időpontja:

2009. május 12-13. 14-18 óra között

Tiszabecs nyári tábor 2009. július 13–19.
• Júl. 13. hétfő: megérkezés Tiszabecsre
a Dióliget kempingbe, sátorverés, vacsora, szabadprogram. • Júl. 14. kedd: reggeli után, délelőtt gyakorlás a Tiszán, délután
könnyű kerékpártúra Milotára és vissza, ez
kb. 5 km, majd vacsora és szabadprogram.
• Júl. 15. szerda: reggeli után transzfer Sonkádra, evezés a Túr folyón Kölcséig, majd
transzfer vissza Tiszabecsre, vacsora. • Júl.
16. csütörtök: reggeli után kerékpártúra, javasolt útvonal: Tiszabecs-Uszka-MagosligetBotpalád-Sonkád-Kölcse- Tiszabecs, ez kb. 30
km, utána vacsora. • Júl. 17. péntek: reggeli
után gyalogtúra a Tisza töltésén: TiszabecsMilota-Tiszacsécse (vissza Móricz Zsigmond
emlékházának megtekintése)– Tiszakóród és
vissza, kb. 15 km. Vacsora a kempingben.
• Júl. 18. szombat: reggeli után evezés a Tiszán Tiszabecstől Szatmárcsekéig (24 km),
transzfer vissza Tiszabecsre, közben megtekintjük a kopjafás temetőt. A kempingben vacsora • Júl. 19. vasárnap: reggeli után hazautazás.

A tábor ára: 35 000Ft/fő, amely tartalmazza
• az utazást vonattal
• a napi kétszeri étkezést
(reggeli + meleg, kétfogásos vacsora)
költségeit,
• napközbeni szendvicsebédet
• a sátrak bérleti díját
• a hajók bérleti díját
• a hajó szállítási díját
a túrahelyre és vissza
• a kerékpárok bérleti díját
• a kempingdíjat
• a csoport transzferét
a túrahelyre és vissza
• a túravezetők, oktatók tiszteletdíját
• a szervezési költségeket.
Jelentkezni lehet Persikné Szabó Katánál
06/20-93-66-453
Jelentkezési határidő:
2009. május 15. 10 000 Ft
előleg befizetésével.
Befizetési határidő: 2009. június 12.

Húsvéti játszóház
Április 8-án a Művelődési Ház, a vértesszőlősi Református Gyülekezet és a
TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyerekjóléti Központ közös szervezésében Húsvéti játszóház volt a Kultúrotthonban.
Az érdeklődők megismerhettek és kipróbálhattak egyedi tojásfestési technikákat, készíthettek húsvéti üdvözlőlapokat.
A játék mellett a közös éneklés is hozzájárult az örömteli húsvét-váráshoz.

Helyszíne: Vértesszőlős, Művelődési Ház

Kinőtt, de még mások számára használható,
elsősorban gyermek ruhákat, megunt játékokat várunk.

Információ:
Barsvári Szilvia, Lukács Rita 30/846-0066
Persikné Szabó Kata 20/936-64-53
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Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület

Közhasznúsági jelentés – 2008
1. Kimutatás a költségvetési támogatás
felhasználásáról
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület számviteli beszámolója tartalmazza azokat az adatokat, amelyekből a vagyoni helyzetünk megismerhető.
Befektetett eszközökkel nem rendelkezünk, követeléseink nincsenek, kötelezettségeink az SZJA 1%-ának fel nem használt ös�szege. Év végén 547.285 forint pénzeszközzel
rendelkeztünk.
3. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület cél szerinti juttatást senkinek
nem adott.
4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, a kisebbségi telepü-

lési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
Az Egyesület 2007. évben Vértesszőlős Önkormányzatától 100 000 forint, az SZJA 1%ábóI 207 836 Ft támogatást kapott.
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Az Egyesület nem nyújtott sem pénzbeli,
sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
6. A közhasznú tevékenység rövid tartami beszámolója
6.1. Ismeretterjesztés, tanulmányutak szervezése, borverseny szervezése és lebonyolítása

Az Egyesület legnagyobb és legtöbb embert megmozgató rendezvénye a Község Önkormányzatával közösen megrendezett, a sorrendben a 28. borverseny, melyen valamennyi
vértesszőlősi borosgazda részt vehetett.. Össze-

sen 41 borosgazda 112 bormintát adott Ie. A leadott bormintákbóI 42 ért el helyezést, melyből
4 arany, 10 ezüst, 28 bronz minősítést kapott.
Március 15-én a borverseny eredményhirdetésén Boros Zoltán, a HILLTOP borásza tartott értékelést a versenyre leadott borokról, a
legjellemzőbb hibákról, és a borkezelés legfontosabb teendőiről.
A szlovákiai Vinodol-i (Szőlős) Borászok
Klubja, valamint a Vinodoli Polgári Egyesület
meghívására április 11-én küldöttségünk részt
vett a borverseny hivatalos eredményhirdetésén, melynek során megismerkedhettünk az
ottani borászokkal, és hasznos tapasztalatot
szerezhettünk a település civil szervezeteinek
rendezvényszervezéséről.
November 29-én tanulmányi kirándulást
szerveztünk Vértesszőlős testvértelepüIésére,
Udvardra (Dvory nad Zitavou) ahol megismerkedhettünk az ottani szőlőtermesztési és borá-

szati gyakorlattal, a régi hagyományokra épült
pincészettel, az ottani régi és új szőlőfajtákkal.
6.2. Hagyományőrzés, szőlő és borkultúra ápolása

Október 4-én részt vettünk a szüreti felvonuláson, és a szüreti bálon, ahol az Egyesület tagjainak felajánlásából lehetőségünk nyílt
a vendégek részére ingyenes borkóstoló megszervezésére. A Szőlőhegyi Egyesület borasztalt készített, és gondoskodott az új borról.
November 15-én a Pátria Faluközösségi
Egyesülettel közösen nagy sikerű Márton napi
újborköszöntőt szerveztünk, ahol az Egyesület
több tagja lehetőséget biztosított a pincelátogatásra és az új borok kóstolására.
6.3. Környezetvédelem, útkarbantartás

Az év második felében az Újhegyi-dűlő útjának rendbetételére 120 ezer forintot fordítottunk.
Vértesszőlős, 2009. február 9.
Jung János elnök

Utazzon nyáron Erdélybe!
2009. július 25–31. között (7 nap, 6 éjszaka) kirándulást szervezünk Vértesszőlős
lakóinak Erdélybe. Az út önköltséges ára
58 000 Ft/fő, mely tartalmazza: a szállást Szovátán (szaunás, medencés) panzióban, a félpanziós étkezést, a buszköltséget, valamint a belépőjegy árát a parajdi
sóbányába!
Kirándulási célpontjaink többek között: Királyhágó, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó,
Békás szoros, Csíksomlyó, Csíkszereda,
Kézdivásárhely, Gyimesbükk (csángó folklórműsor), Korond, Parajd, Szováta.
Részletes tájékoztatást a szervezőknél kaphat! Jelentkezés a szabad helyek függvényében folyamatosan!
Érd.: Bartal Vilmosné (30/212-5996)
és Török Csaba (20/984-8765)
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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 kívánja átadni.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait, hogy tegyenek javaslatot az
idei kitüntetendő személyekre, szervezetekre!
Hogy kik is részesülhetnek elismerésben? Részlet az önkormányzat rendeletéből: „Vértesszőlős Díszpolgára cím
adományozható annak az állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kul-

Lomtalanítás

turális 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.”
Javaslataikat a jelölt(ek) munkásságának ismertetésével, s 2009. május
29-ig való visszajuttatásával a Polgármesteri Hivatalba tehetik meg.
Kulturális Bizottság

SPORT- ÉS GYERMEKNAP VÉRTESSZŐLŐSÖN
2008. május 23. szombat, Sportcsarnok
Délelőtt: ÓVODÁSOK SPORTNAPJA
Délután: ISKOLÁSOK SPORTNAPJA
Asztalitenisz és kosárlabda versenyek,
kézműves foglalkozások, gyermekműsorok,
főzőverseny a felsős osztályoknak, tábortűz

A

nap témája: a környezetvédelem

Az előre meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése, díjainak kiosztása

Egész nap:
mini vidámpark, íjászat, állatsimogató
Vértesszőlős Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága
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Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés
alapján külön térítés nélkül idén is lehetőségünk van a nagyobb méretű és men�nyiségű lakossági hulladékok díjmentes
elszállítására.

A lomtalanítás tervezett időpontja
június 22. (hétfő).
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
20-án (szombaton) helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig maradnak a
közterületen.
Értesítjük a lakosságot, hogy fenti időpontban (június 20-án) 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

Önkormányzati hírek röviden
Forgalmi rend változása
Az Önkormányzat a Művelődési Ház előtt az
útszakasz balesetveszélyessége miatt, új táblákat helyezett ki. Kérjük az autósokat, hogy figyeljenek az említett területen (is) a közlekedésre!

Füvesítés
Tavaly ősszel sok helyi lakos vett részt a
belterületi utak melletti földnyelvek füvesítésében. Idén tavasszal kiserkent a friss fű, de
sok helyen nem élvezhetjük munkánk gyümölcsét, mert széles keréknyomok barázdálják a
zsenge füvet. Az Önkormányzat karbantartó munkatársai most újra rendezik a terepet.
Kérjük a tisztelt autósokat, hogy ne hajtsanak
rá a fűmaggal bevett területre! Becsüljük meg
egymás munkáját, örüljünk együtt községünk
szépülésének!
Feketsné Kisvarga Anita

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány ezúton is köszöni mindenkinek, aki
a tavalyi évben adója 1%-ával támogatta az alapítványt.
Reméljük, az idei évben is sokan segítik adójuk 1%-ával az alapítványt,
mely immár 11 éve működik és elsősorban
a falu műemlék templomának és kápolnájának felújítását segíti.

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány adószáma:

18608490-1-11

Előre is köszönünk minden támogatást!
(2009. május 20-ig lehet benyújtani az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot
az APEH-nek – akár az adóbevallással együtt, akár attól függetlenül,
az arról rendelkező nyilatkozat kitöltésével – elektronikusan, vagy postai úton.)
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Herédi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tel./fax: (34) 303 234
E-mail: heredi6@freemail.hu
Web: www.heredikft.hu

Ingatlanközvetítés
Tatabánya és Vértesszőlős területén
 kedvezményes közvetítési díj,
 regisztrációs díj nincs,
 ügyvédi háttér,
 hitel tanácsadás.

Herédi János

Kemence,
téglakályha,
cserépkályha,
kandalló

ingatlan tanácsadó

készítése.

06 (20 935 3633

Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Iroda:

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956

Tatabánya, Fő tér 20. (Árpád Szálló)
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.

Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. felhívása
Az ÉDV Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Tatabányai Vízmű Üzem
Komáromi úti Fogyasztói Irodája az ügyfélszolgálat központosítása miatt április 20-tól bezár. A fogyasztói megkeresések ügyfélbarát intézése Alsógallán, a
Táncsics Mihály úton megerősített létszámmal továbbra is folytatódik.
A Zrt. munkatársai hétfői munkanapokon hosszított nyitva tartással (8 órától 20
óráig), és előreláthatóan júniustól bővített szolgáltatással – bankkártyával történő
befizetés lehetőségével – várják az ügyfeleket. Az üzemközpontban található Fogyasztói Iroda könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség biztosított, valamint a
helyi buszjárat megállóhelye is a közelben található.

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