A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2007. szeptember XIII. évfolyam 8. szám

Szüreti felvonulás és bál
2007. szeptember 29.
15 óra

Felvonulás
Útvonal: Mûvelõdési ház, Ady, Múzeum, Rózsa,
Arany János, Petõfi, Valusek, Tanács utcák, Tájház-köz,
Jókai és József Attila utcák, Sportcsarnok

17.30

„Ki tud többet Vértesszõlõsrõl”
– vetélkedõ a Sportcsarnokban

19 óra

Bál a Sportcsarnokban
Zenél: a Schütz Kapelle zenekar
Belépõdíj: 600 Ft
(asztalfoglalás: Szabó Mária, 70/946-7994)

21 óra

Az új bor ünnepe – köszöntõ
Dr. Nagy Sándor polgármester és a testvértelepülések
képviselõinek köszöntõje – Muhr am See, Udvard, Turany
Fellép: a VSE Mazsorett-csoportja

22 óra

Tûzijáték

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

XV. Mester Kezek kiállítás
Az idei kiállításra is több, mint 50 kiállító hozta el munkáját. A hagyományosan
augusztus 20-a elõtt nyitott kiállítás egy hétig volt látogatható. Régi és új, amatõr és
profi jól megfér ezen az eseményen. Kinek a hagyományos és már-már feledésbe
merült komatál ragadta meg a figyelmét, ki az egyedi keretekbe foglalt ausztrál
fotókba gyönyörködött. Volt itt foltvarrás és vert csipke. Sok mûfaj és technika
kavalkádja. Vannak, akik nem itt élnek, de évrõl évre elhozzák alkotásaikat, hogy
megmutassák õket és mi minden évben örömmel látjuk, hogy egy-egy kép erejéig
Vértesszõlõs köszön vissza ránk az alkotásaikról.
Vannak, akik köszönetképpen megajándékoznak minket. Az idén Töltõsi László
és Jablonszky Éva adományozott egy-egy tájképet a Mûvelõdési Háznak. Szeretnénk ezeket az ajándékokat mindenkinek megmutatni, de sajnos nem is olyan
egyszerû látványos és biztonságos helyet találni jelenleg a Mûvelõdési Házban.
Köszönet mindenkinek, aki elhozta munkáját és aki eljött, hogy megnézze
õket.
Szeretnénk jövõre a kiállítást hamarabb megnyitni, hogy minél többen látogathassanak el erre az eseményre.
Persikné Kata
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Kutenics Mária kapta a Mûvelõdési Ház által
alapított „Szõlõs kultúrájáért” díjat
Augusztus 17-én került sor a Faluház bõvítésének átadó ünnepségére. Ezen
alkalomból Kutenics Mária a „Szõlõs kultúrájáért díjat vehette át, mellyel a Faluház érdekében végzett sok éves önzetlen munkáját szerettük volna elismerni
és megköszönni.

Segítségére a jövõben is számítunk!

Véradás
Augusztus elején véradás volt a Mûvelõdési Házban. A Magyar Vöröskereszt
vértesszõlõsi szervezetének titkára Bajczik Lajosné, Éva néni évek óta lebonyolítója ezen alkalmaknak. Tájékoztatása szerint évente két alkalommal
szerveznek véradást Vértesszõlõsön. Változó létszámban, de mindig vannak,
akik önzetlenül segítenek. Ezúton is köszönjük a segítségüket.

3

A Zimozeleny asszonykórus vendégszereplése
az oroszlányi Falunapon
Augusztus 11-én Falunapot tartottak
Oroszlányban a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében.
A két település szlovák lakosságának
az évek óta tartó baráti kapcsolatának
egyik jeles eseménye ez az augusztus
eleji találkozó. Idén is örömmel tettünk
eleget a meghívásnak.
A rendezvény központi helyszíne
a Faluház. A pajtában termény kiállítás várta az érdeklõdõket. Örömmel
mutatják meg a gazdák a ker tjük
legszebb zöldségét, gyümölcsét. Az
udvaron fõzõverseny folyt. A zsûrinek
a le gízle te se bb bogr ác sba n fõt t
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ételt kellett kiválasztania, ami nem
is volt olyan egyszerû. Rotyogott a
bográcsban nyúlhús és kecskehús is
egyaránt. Az udvar másik részében a
vendégváró gulyás készült, ami mellé
mákos tésztát vagy lángost választhatott jutányos áron, aki megéhezett. A
Faluháztól nem messze, a néhány éve
kialakított rendezvénytéren felállított
színpadon a megnyitó után a helyi
hagyományõrzõ csoportok produkciói
voltak láthatók. Ezt követték a baráti és
testvértelepülésekrõl érkezett szlovák
csoportok bemutatkozása. A napot
szórakoztató program zárta.
Persikné Kata

Őszi programajánló
•

Vidéki Turizmus Napja szeptember 21-23.
A Faluház ezen a hétvégén 10-tõl 18 óráig várja a látogatókat!

•

Szeptember 23-án 15-tõl 18 óráig kézmûves játszóház
várja az érdeklõdõket.
Ezen a hétvégén az N-Nábob Kft. a lovas programjaiból
30%-os árkedvezményt ad.

•

Szeptembertõl az e-Magyarországpont nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig 15.00–19.00 óra

•

Szeptembertõl induló szakköreink:
Zimozeleny asszonykórus – próbák kéthetente kedden 18 órától
Fialka néptánc
Hastánc
Színjátszó kör – minden pénteken 15-17 óráig és 17-19 óráig
Foltvarró kör – minden pénteken 17-19 óráig
Jazz-balett
A programok, információk olvashatóak
a www.vertesszolos.hu weboldalon is.

Kedves Vértesszõlõsiek!
Az elõzõ számunkban hírül adtuk, hogy még az idén
értékeljük a vértesszõlõsi porták rendezettségét.
Dr. Bogár István képviselõ vállalta ennek a lebonyolítását.
Meg is kezdte a szervezést és annyi új ötlettel és szemponttal állt elõ,
hogy a bizottság arra a döntésre jutott,
hogy ez évben elhalasztjuk ezt a programot.

A „TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ 2008”
címû program pályázati felhívását
a következõ számunkban tesszük közzé.
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Iskolai hírek
Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

Tisztelt szülõk, kedves gyerekek!

Ebben a tanévben is indul iskolánkban katolikus hitoktatás. Margó néni
szeptember 11-én az alábbi időpontokban várja a régi és új érdeklődőket
a régi épületben:

Ebben a tanévben is indulnak iskolánkban mûvészeti bizonyítványt adó
képzések az alábbi tanszakokon:

1. osztály:
2. osztály:
3. osztály:
4. osztály:
5. osztály.
6-8. osztály:

11.50-12.35
13.00-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15
15.15-16.00
16.00-16.45

A Bérmálkozásra jelentkezőkkel
is lesz találkozás az alábbi
időpontban a régi épületben:
11-én, kedden 18 órakor!
Tisztelettel:
Horváth Sándor igazgató

•
•
•
•
		

GRAFIKA,
HEGEDÛ,
DRÁMA,
IGÉNY ESETÉN,
5 FÕ FELETT ZONGORA!

Várjuk a régi
és új tanítványainkat egyaránt!
Hátrányos helyzet esetén az iskola
Gyermekszem Alapítványa a tandíjhoz
hozzájárulást biztosít!
Érdeklõdni az iskolában az iskolatitkároknál és az iskolavezetésnél lehet!
A jelentkezési lapok is itt vehetõk át!
Horváth Sándor
igazgató

A 2007/2008-AS TANÉV HELYI RENDJE
1. félév – szept. 3–jan.18.(péntek)
2.félév – jan. 21–jún. 13. (péntek)
Összesen 181 nap
Õszi szünet: okt. 29–október 31.
Figyelem: október 27. az utolsó tanítási nap
november 2-a helyett!
Téli szünet: dec. 22–jan. 2. (Utolsó tan.nap
dec. 21. péntek)
Tavaszi szünet: márc. 21–márc. 25.
(utolsó tan.nap. márc. 20. csüt.)
Szülői értekezlet (17.00): Alsós – szept. 10.
(hétfő), február 4. (hétfő • Felsős – szept 12.
(szerda), február 6. (szerda).
Eseti szülői értekezlet: jan. 7. (hétfõ – 8.o.
felvételi), máj. 5. (hétfõ – 8. o. ballagás)
máj.19. (hétfõ – leendõ 1. o.)
Fogadóórák (17.00): alsós – okt. 24. (szerda), január 9. (szerda), május 7. (szerda)
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• felsős – október 25. (csütörtök), január 10.
(csütörtök), május 8. (csütörtök)
Tanítás nélküli munkanapok: (ügyelet 10 fõ
felett): jan. 21. (hétfõ – félévi ért.),
március 31. (hétfõ – nev. ért./szakmai nap,
ápr. 1. (kedd – DÖK-nap), máj. 23. (péntek
– Gyereknap), jún. 6. (péntek – tantest. kir.)
Sítábor: február 3–8-ig
Osztálykirándulások: június 4–5.
Elsõsök beíratása: április 14–15
(hétfõ-kedd)
Munkaért: okt. 11. csüt. 15.30,
nov. 15. csüt. 15.30
Nev. ért.: dec. 13. csüt. 15.30,
jan. 3. csüt. 15.30
Félévi ért.: jan. 21. hétfõ 8.00
Nev. ért.: márc. 31. hétfõ 14.00
Tanévzáró: jún. 16. hétfõ 8.00

iskolai RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK
1. Szüreti felvonulás
2. Mihály-napi erõ és bátorság próba
3. Aradi Vértanúk napja
4. Alsós õszi szöszmötölõ
5. „56”-os évf.
6. Márton-napi lámpás felvonulás
7. Tantestületi Évzáró Ünn.
8. Falukarácsony és adventi bazár
9. Magyar Kultúra Napja
10. Alsós farsang
11. Felsõs farsang
12. Március 15.
13. DÖK-nap (Ki mit tud? Szakkörök bem.)
14. Gyereknap
15. Pedagógusnap
16. Ballagási próba
17. Bankett+ 8. o. színház
18. Ballagás
19. Kortársak Szav. V.
20. Tanévzáró ünnepség

Szept. 29. szombat 15.00
Szept. 28. péntek 15.00
Okt. 5. péntek 11.00 után akadályverseny
Okt. 12. péntek 14.00
Okt. 20. szombat 9.00
Nov. 9. péntek 16.30
Dec. 21. péntek 17.00
Dec. 21. péntek 8.00-20.00
Jan. 22. kedd
Febr. 8. péntek 16.00-18.00
Febr. 15. péntek 16.00-20.00
Márc. 14. péntek 11.00
Ápr. 1. kedd
Máj. 23. péntek
Máj. 30. péntek 14.00
Jún. 13. péntek 10.00
Jún. 13. péntek 16.00-22.30
Jún. 14. szombat 10.30
Ápr. 10. csütörtök 14.00
Jún. 18. szerda 16.00

Mûvelõdési ház
Kacsaúszt. és körny. (Z. A., T. I..)
Lõtér, Majális – Sz. Anikó
Régi épület (Z.A. T.I.)
Mûv. Ház (H.K-né)
Faluháztól (Z. A. , H.S.)
Iskola (Szakszervezet)
Iskola (Krajczárné)
Iskolai könyvtár (F-né, Gy.)
Mûv. Ház (K-né)
Mûvház (Cs-né)
Mûvház
Iskola ( Dök-tanár)
Strand (K.I.)
Iskola (P.É., H. S.)
Iskola (S.J.)
Mûvház (S.J. H. K.A.)
Iskola (S.J. H.K.A.)
H.K.Anikó, H.S.
Iskola/Mûvház – (Vezetõség)

* * *

Az augusztus 20-ai kerékpárversenyt támogatták:
Bedei Sándor Vértesszõlõs
CERAGEM Tatabánya
Czelvikker Zita Vértesszõlõs
HEGEVILL Ker. Szolg. Kft.
Tatabánya
Jenei Cukrászda Vértesszõlõs

Környe és Vidéke
Takarékszövetkezet
Vértesszõlõs
Tomasik József Vértesszõlõs
Zoltánfi Tibor
Zoltánfi Zsuzsanna

Köszönjük!
Szeretettel várjuk a Tatabányán megnyílt
CERAGEM termo-akupresszúrás masszázságy
bemutatótermünkben!
Címünk:
CERAGEM Tatabánya
2800 Tatabánya Árpád út 17.
(a Rozmaring vendéglõ mellett)

Tel.: 34/788-675

Nyitva tartás:
Hétfõtõl–Péntekig
8.00–18.00
Szombat:
8.00–14.00
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Pátria hírek
A Pátria Faluközösségi Egyesület
ismét mozgalmas időszakot tudhat
maga mögött!
Elkészült Egyesületünk hivatalos
honlapja, melyben igyekszünk a faluközösséget érintő minden aktualitást szerepeltetni. Szeretnénk, hogy ha valamilyen
gyors információra lenne szüksége akár
félfogadási idõkrõl, fontosabb telefonszámokról, akár helyi programokról, akkor rákeresne lapunkra. Kérjük Önöket,
hogy fórumunkat is aktívan használják,
hozzászólásaik elõbbre vihetik a közösségi akaratot!
Elérhetõségeink:
www.szolos.hu
www.patria.szolos.hu
Augusztus 11-én teljesítettük a tavasszal rossz idõ miatt elmaradt erdõjáró túránkat. Sajnos a rossz idõ most
sem került el bennünket és ez sok
tagtársunkat elriasztotta. Végül egy kis
létszámú, vidám csoporttal és ismét
szakértõ kísérettel kirándultunk a baji
vadászházhoz.
Rendkívüli vezetõségi ülést is tartottunk, amit az autóbuszos kirándulás
körül kialakult „kellemes” problémák,
valamint a sürgetõ határidejû támogatási
kérelmek indokoltak! A szeptemberi
kirándulásaink történetében még soha
nem látott érdeklõdés az 50 személyes
autóbuszt hamar megtöltötte. Mivel nem
szerettünk volna senkit sem itthon hagyni, döntés született egy 72 fõs autóbusz
rendelésérõl. Azóta már ez is megtelt, de
a programhelyszínek befogadóképessége már nagyobb arányú növekedést
nem enged meg.
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A személy jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó támogatásra elsõ
körben két megkeresés érkezett. Ennek
tükrében a vezetõség a Samufalvi Óvoda
és Bölcsõde bölcsõdei csoportjának
bebútorozásához 50 000 Ft-tal, míg a
VSE Mazsorett Szakosztályának Lengyelországi Európa Bajnokságra való
kiutazásához 30 000 Ft-tal járult hozzá!
Természetesen hagyományosan részt
vállaltunk az augusztus 20-ai ünnepségek szervezésében is.
A szeptembertõl induló bölcsõdei
csoport mûködési körülményeinek
megteremtése jelentõs átalakítással
járt. A munkálatokból Egyesületünk sem
maradhatott ki:
Az óvodavezetõ felkérésére kicsi, de
lelkes csapatunkkal igyekeztünk szaktudásunknak megfelelõ feladatot találni.
Építettünk gipszkartonfalat. Falburkolat
felszerelés, mûpadló- valamint szegélyhelyreállítás készült mind a folyosón,
mind pedig a csoportszobákban.
Ezen kívül védõrács került az irodai
ablakra, és elvégeztük a végszerelési
munkálatokat is, ahol az eszközök felszerelését, helyére állítását végeztük.
A magas színvonalú munkáért köszönetet érdemelnek: Dobsa Attila, Makó
György, Szõke Zoltán.
Terveink szerint további társadalmi
feladatokat vállalunk majd a jövõben is,
erre szívesen várjuk községünkért tenni
akaró lakótársaink jelentkezését!
Török Csaba
elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Lakossági tájékoztatás!
A Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda a közeljövõben
elkészíti a 2008-ra javasolt menetrendi koncepcióját. Konkrét feladatuk, az
utasok és az önkormányzatok igényeinek figyelembevétele, a különbözõ Volán
vállalatok és a MÁV menetrendjének összehangolásakor.
Ezúton szeretnénk a tisztelt lakosság segítségét kérni, hogy a tatabányai
Kistérségben, a tömegközlekedésben tapasztalt problémákat, hiányosságokat, megoldási javaslatokat, szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban,
szeptember végéig írásban jelezni.
Kihelyezünk a hivatalban ládákat is, melybe az ezzel kapcsolatos észrevételeiket bedobhatják.

Postacímünk:
Polgármesteri Hivatal 2837 Vértesszõlõs Tanács u. 59.
E-mail címünk:
polg.hivatal@vertesszolos.hu
Köszönettel:
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

LEHETÕSÉG – KIHÍVÁS – FELELÕSSÉG
INDUL A HELYI KÖZÖSSÉGEK REGISZTRÁLÁSA
Felhívjuk a településünkön székhellyel, telephellyel rendelkezõ
vállalkozások és civil szervezetek figyelmét, hogy módjuk van
részt vállalni a környezetükben megvalósítandó programok,
fejlesztések sorsát meghatározó döntésekben. Ehhez mielõbb
vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal, lehetõség
szerint a polgármesterrel.

Határidõ: jelen hirdetmény megjelenését követõen 5 munkanap.
Zovits Tamás
Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője
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Dr. Keleti Zoltán
magánállatorvos

Mobiltelefon:
06 (30) 555 3145

szeptemberi
akció!
2 400 Ft
Kombinált oltás (veszettséggel) 4 200 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak
10%
Nagycsaládosoknak 20% engedmény!
Veszettség oltás

A védőoltás beadása
a kutya tartásának
helyén történik
ingyenes kiszállással!

Hozd el az anyukádat,
és Te 6 éven alatt
ingyen fodrászkodhatsz!
Minden hónapban akció!
Szépségkártya folyamatosan kapható!
Nyitva: Hétfő-Szerda-Péntek: 14.00-19.00 • Kedd-Csütörtök-Szombat: 8.00-14.00
Vértesszõlõs, Akácfa út 15. • Tel.: 06 (30) 335-7829 • 379-418
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Tisztelt Ebtulajdonosok!
Az ebek 2007. évi veszettség elleni oltására a következõ idõpontban kerül sor:
szeptember 12. szerda, 10-12 óráig és szeptember 15. szombat, 14-17 óráig
Az oltás helyszíne: Vérteszõlõs, Kultúrház

Az oltást végzi: Dr. Partali Csilla állatorvos, Tel.: 20/911-44-94
• Az ebek veszettség elleni oltása – az 1995. évi XCI. Tv. És a 20/2001. (III. 09) FVM
rendelet alapján kötelezõ!
• A 20/2001. (III. 09) FVM rendelet alapján az ebtulajdonos köteles minden 3 hónaposnál idõsebb
ebét beoltatni az alábbiak szerint:
		
• a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
		
• az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
		
• ezt követõen évenként.
• Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28) kormányrendelet
alapján szabálysértési eljárás megindítását, valamint az állategészségügyrõl szóló 1995. évi XCI tv
alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után!
• A veszettség oltással egyidõben kötelezõ az ebek emberre is fertõzésveszélyt jelentõ parazitái
elleni védekezés, azaz a féreghajtás. A féreghajtó tablettákat a kutyák súlyuktól függõen kapják,
melynek ára az oltási díjon felül jelentkezik.
• Az oltás díja 2 400 Ft + a féreghajtó tabletták ára (100 Ft / tabl. /10 kg)
• Elveszett oltási könyv pótlása 50 Ft.
• Oltás háznál: 3 000 Ft
• Azoknak a kutyáknak a tulajdonosai, akiknek kutyája agresszív, oltása problémát jelent, elõször
kutya nélkül jelenjenek meg és kérjenek az állatorvostól nyugtató tablettát!
• Az idõs és beteg állatok végleges altatása háznál történik, az oltások utáni idõpontban. Kérjük a
tulajdonosokat, hogy ilyen szándékukat a Polgármesteri Hivatalban elõre jelezzék!
• Csak egészséges állatok vakcinázhatók! Kérjük, hogy beteg állatokkal ne álljanak sorba, mert
azokat a törvény szerint elõször kezeltetni kell!
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A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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