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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. január, XX. évfolyam, 1. szám

Közmeghallgatás

Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és
jelenlévőket az önkormányzat idei második – decemberben tartott – közmeghallgatásán, majd tájékoztatást adott az önkormányzat jelenlegi helyzetéről, a kitűzött tervek teljesüléséről, és ismertette a jövő évi feladatokat,
terveket.
Kiemelten beszélt a 2013. év egyik legnagyobb beruházásáról a Csapadékvíz
elvezetése Vértesszőlősön című projektről. Elmondta, hogy a településnek talán
50-60 éve nem volt lehetősége átépíteni a korszerűtlen csapadékvíz elvezető fő
csatornákat, ezért már nagyon időszerű volt ez a pályázat, mely keretében ös�szesen 3800 folyóméter hosszban lesz felújítva 5 utcában és a külterületen is
3 helyen a csapadékvíz elvezető árok. A polgármester beszámolt arról is, hogy jelenleg összesen hét folyamatban lévő pályázata van az önkormányzatnak és egy
nyertes pályázatról a közmeghallgatást megelőző napokban kaptunk értesítést,
ezzel a Sportcsarnokra 12 kilowatt összteljesítményű napelem kerül felszerelésre,
a pályázat elnyert összege 9,9 millió forint.
Dr. Nagy Sándor beszélt még a lakosságot érintő, minden évben visszatérő
problémákról is. A téli síkosság mentesítésről, a közvilágításról. Kérte az állampolgárokat, hogy problémáikat, észrevételeiket ne a különféle közösségi portálokon írják meg, hanem a polgármesteri hivatalba jelezzék. Érdemben csak akkor
tudunk intézkedni, ha a bejelentések, tájékoztatások a hivatalba érkeznek névvel,
címmel akár e-mailben, telefonon, vagy személyesen.
A lakossági tájékoztató után a megjelenteknek lehetőségük volt az elhangzottakhoz hozzászólni észrevételeiket, javaslataikat elmondani, amire Dr. Nagy Sándor és Dics Mária aljegyző asszony válaszolt.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Tisztelt vértesszőlősi polgárok!
Az új év első kiadása alkalmából ezúton
szeretnék a Hírmondó hasábjain is Önöknek, családtagjaik, szeretteik számára
békés, boldog, sikerekben és egészségben gazdag új esztendőt kívánni!
Az év végén rendszerint visszatekintünk,
számot vetünk az elmúlt év történéseivel,
de egyúttal terveket is szövögetünk, célokat állítunk fel a következő esztendőre.
Vértesszőlős életében mozgalmas volt
a 2013. év, településünk tovább fejlődött, közösségünk sikeresen működött,
tovább ápoltunk hagyományainkat és
ismét bizonyítottuk magunk és vendégeink, látogatóink számára, hogy Vértesszőlős egy élhető, fiatalos település,
értékes múlttal és optimista jövővel, ahol
jó élni, mert rendezett környezetben, ös�szetartó közösségben harmonikusan élhetnek családjaink.
A 2014-es év is számos kihívást tartogat
településünk és az egész ország számára.
A 2007-13 EU programozási időszak legvégén még fejlesztési pályázataink lendületes megvalósítása és elszámolása
folyik, de közben stratégiai tervezéssel
készülünk a következő hét éves időszakra
a települést érintő legfontosabb fejlesztések tervezésével. Ezek közül is a legfontosabb egy új óvoda és bölcsőde építése,
melyre megfelelő EU források bevonásával, támogatás esetén szerencsés esetben
2016-ban sor kerülhet.
Sajnos az elmúlt években a gazdasági
válság és recesszió, a munkanélküliség és
a létbizonytalanság növekedése nyomot
hagyott településünkön is. Azonban sajnos
ennél jóval nagyobb károkat okoztak az
önkormányzat jogi és gazdasági önállóságának szűkítésére tett állami lépések,
a folyamatos, kaotikus átszervezések, a jogbizonytalanság, az állami hatalom arrogáns
túlkapásai, a mértéktelen központosítás és
a politikai alapokon nyugvó, kiszámíthatatlan önkormányzati támogatási rendszer.
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Meggyőződésem szerint akkor lehet
igazán erős és sikeres, demokratikus és
jól működő egy ország, ha az erős önkormányzatok alapján nyugszik, akik
helyben minőségi életfeltételeket és színvonalas közszolgáltatásokat biztosítanak
lakosaik számára, ahol aktívan működik
a civil szféra és a párbeszéd. Az előző
években ezzel éppen ellentétes folyamatok kezdődtek.
Idén háromszor is választani fogunk.
Mindannyiunk érdeke, hogy minél többen menjünk el szavazni. Az idei országgyűlési választás tétje talán a legnagyobb
lesz a rendszerváltás óta. A tét, hogy Magyarország Európa felé halad tovább, erősödik a demokrácia, vagy pedig továbbra
is egy ázsiai típusú tekintélyuralmi rendszer épül. Az, hogy végre 25 év után nem
álmodoznak többé a szavazópolgárok,
nem hiszik el a nagyotmondó, fenntarthatatlan, populista ígéreteket, hanem hajlandók tudomásul venni a nehéz valóságot.
Hogy olyan politikusokat választunk
végre, akik megfelelő szakértelemmel, és
erkölcsi tartással rendelkeznek, akik nem
korrumpálhatók, akiket legfőképpen nem
a hatalomvágy és az egzisztenciateremtés
hajt, és akiknek nem a pártfegyelem és a
feltétlen párthűség a fő motivációjuk.
A jövőnk ismét a kezünkben van. Menjünk el mindháromszor szavazni, és döntsünk felelősen! Ekkor fog hazánk végre
újra dinamikusan fejlődni és a többség
megelégedésére jóléti demokráciát építeni. Ahogy Vértesszőlősön is. Szerencsére a kistelepüléseken, ahogy nálunk is,
a pártpolitika sosem volt mértékadó. Ez
meg is látszik a jól működő közösségen,
az összefogásban, a vitakultúrában. Ezért
fejlődik Vértesszőlős töretlenül már 25 éve.
A közös sikeres jövőnkbe vetett hit reményében kívánok jó erőt, egészséget, kitartást és derűt a következő nehéz esztendőre!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Roland Fitzner újévi köszöntője
Német testvértelepülésünk polgármestere, Roland Fitzner újévi köszöntőjét
ezúton tesszük közzé.
Kedves vértesszőlősi polgárok!
Az év fordulóján fontos, hogy az elmúlt különleges évre visszatekintsünk. 2013-ban
ünnepeltük a partnerkapcsolati oklevél
aláírásának 10. évfordulóját. Idestova tehát már megéltünk egy 25 éves barátságot.
E közösen megélt 25 év alatt a világban
sok minden megváltozott. Sok minden
jobb lett, de sok minden csak más. De
örömmel állapíthatjuk meg, hogy minden
Európa különböző részein található gazdasági probléma ellenére, az emberek
közti megértés, az Európa népei közti kapcsolatok pozitívan változtak. Megszűntek
a határok, az ifjúság számára ezzel kapcsolatban határtalan lehetőségek nyíltak.
Senki nem gondolt erre a fejlődésre,
amikor 25 évvel ezelőtt a barátságunkat
megalapoztuk. A településeink közötti
nagy földrajzi távolság mellett még a vasfüggöny a maga eltérő politikai és társadalmi normáival is elválasztotta a nyugati
és a keleti világot.
Ezen tények ellenére nekünk sikerült, az
Önök települése Vértesszőlős és a településünk Muhr am See között egy példanélküli baráti kapcsolatot kialakítani. A sok-sok
találkozó, különösen a fiataljaink közötti
találkozók, eddig is és ma is az európai
népek összetartásában csak egy szerény,
de nem jelentéktelen fontossággal bírnak.
A végén mégis az apró kézfogások, találkozók, a személyes barátságok, amelyek
összességében bizalmat adnak és a végén
a béke természetessé válik.
A Magyarországon átélt vendégszeretet, a szívélyesség, amivel fogadtak
minket és az átélt vidámság számunkra
mindig különleges élmény volt, amely
részben hiányzik a jóléti társadalomból.

Az Önök nyitott, közösségi szellem formálta vidám életmódja, amit Európába
behoztak, számomra fontos adalék de figyelmeztetés is, hogy a tulajdonképpeni
életcél nem áldozható fel az állítólagos
jóléti gondolkodásnak.
Ha ez Önöknek sikerül – a hagyományos magyar életstílust az európai emberek közösségről és társadalomról létező
látomását szem előtt tartva folytatni tudják – hozzájárulnak, hogy Európa szerencsésnek érezhesse magát. Biztos vagyok
abban, hogy csak a barátság az egymás
iránti megértés és tisztelet az, ami minket
abba a helyzetbe hozhat, hogy megtaláljuk a helyes utat mindenki számára a
jövőben.
Nemcsak ez miatt vagyok büszke arra,
hogy azon emberek közé tartozhatom,
akik egykor e sikeres német-magyar
partnerkapcsolat útját egyengethettem.
Már 25 évvel ezelőtt közösen sikerült a
határokat átlépni és a személyes barátságokkal a politikai gondolkodás fölé helyezkedni.
A vértesszőlősi polgárok sokszor fogadtak minket vendégszeretettel és ezzel
összefüggésben rengeteg boldog órát
kaptunk. A két ünnepi rendezvény településeinken Muhr am See-ben majd Vértesszőlősön összehoztak minket, felejthetetlen napok voltak, melyek beíródnak
településeink történelmébe.
A muhr am see-i polgárok, a képviselő-testület nevében valamint polgármesterként kívánok Önöknek boldog új évet
2014-ben, összekötve azzal a kívánsággal, hogy a két település és polgárai között fennálló barátság a jövőben ne csak
megmaradjon hanem fejlődjön é s virágozzon.
Ennek jegyében kívánok mindenkinek
jólétet és jó egészséget.
Roland Fitzner
polgármester
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Nyertes pályázatok
Önkormányzatunk az elmúlt év nyarán-őszén több pályázatot is benyújtott. Folytatva az előző évek pályázati
eredményeit, örömmel jelenthetjük,
hogy ezek közül valamennyi igényünkre támogatásban részesülünk.
2013 júniusában egy rendkívüli intenzitású csapadék jelentős károkat okozott a
Jenei kávéház felett a szőlőhegyre vezető meredek burkolt útban (027 hrsz.),
illetve az abból induló, a szőlőhegy felső végébe vezető makadám útban (032
hrsz.) is.
Az út, a veszélyhelyzetek elhárítása
érdekében a Vis major alapból támogatást igényeltünk. A kért közel 2,3 millió forint támogatásról a döntés megszületett. Ezt 30 százalék önerővel kell
kiegészítenünk, illetve az út teljes körű
felújítása érdekében még többlet forrás
biztosítására lesz szükség. Az út felújítására idén sor fog kerülni.
A LEADER források 2007-13 közötti
utolsó pályázati fordulóján mindhárom
benyújtott projektünk támogatásban részesült.
A Sportcsarnok megújuló villamos
energiával történő ellátására 9 972 000
forint támogatást kaptunk. Ehhez az ÁFA-t
önerőként kell biztosítanunk. A beruházás
idén el fog készülni, melynek keretében 12
kilowatt fotovoltaikus egység (napelem)
kerül majd a tetőre. Ezzel a Sportcsarnok
energiaigényének kb. 50 százaléka biztosítható lesz, mellyel évente közel 500 000
forint megtakarítást érhetünk majd el.
A 2013-ben elkészült Skála-térségi
kerékpárutunk és a tavaly átadott Általér völgyi kerékpárút találkozásánál, a
vasúti megállónál kerékpáros pihenő
létesítésére nyertünk 4 millió forintot. A jelenlegi parkoló hátra kerül majd
a csapadékvíz elvezető árok és a vasút
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Tisztelt Adózók!

közé, melynek helyén lesz kialakítva egy
park, kerékpáros pihenő ivókúttal. A park
egyben az Országzászló tér melletti park
folytatása is lesz és a vasúti megállóhelynél lehetőséget biztosít a B+R közlekedésre és turizmusra is.
A Közösségi Ház színpad felújítására,
projektor beszerzésére és kiállításokhoz fali sínek beszerzésére elnyertük
a kért 1,8 millió forint támogatást. Ebből a színpad padozata felújításra kerül
majd, a karnisok és a függönyök cseréjével együtt.
A csapadékvíz elvezetési rendszerek felújítására benyújtott pályázatunk
(Sport, Tanács, Rákóczi, Erdősor és Sólyom utca) támogatását szerződésmódosítással növelni sikerült 127 millió
forintról közel 130 millió forintra. Továbbá
sikeresen pályáztunk az EU Önerő Alapra, melyből 3,7 millió forint támogatást
kaptunk. Ebből az alapból folyamatosan
lehet forrást igényelni, melyet minden kifizetési kérelemnél be fogunk nyújtani.
Az elmúlt 7 év során mintegy 60 pályázatot nyújtott be az önkormányzatunk,
melyek 90 százalékban sikeresek voltak. Az elnyert EU támogatás összesen
mintegy 650 millió forint. Ezzel a tatabányai és tatai kistérségekben, de az
egész megyében is a kistelepülések közül Vértesszőlős az egyik legaktívabb és
legsikeresebb pályázó volt.
E forrásokat további hasonló nagyságrendű saját forrással egészítettük ki.
Ez azt jelenti, hogy Vértesszőlősön az elmúlt 8 év alatt összesen mintegy 1 300
millió forint fejlesztés, beruházás, felújítás, eszköz beszerzés valósult meg, illetve van folyamatban.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2014. évi 1. félévi adófizetés határideje: 2014. március 17. Az adómértékek a 2013. évihez képest nem változtak.
Február hónap folyamán minden adózó névre szóló értesítést kap az idei évi
adófizetési kötelezettségeiről.

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra szíveskedjenek teljesíteni:
Iparűzési adó beszedési számla

63300037-11071369

Gépjárműadó beszedési számla

63300037-11071390

Építményadó beszedési számla

63300037-11071424

Telekadó beszedési számla

63300037-11071431

Bírság beszedési számla

63300037-11071479

Késedelmi pótlék beszedési számla

63300037-11071486

Talajterhelési díj beszedési számla

63300037-11071493

Illeték beszedési számla

63300037-11071503

Befizetéseiket a fenti számlaszámokra történő átutalással, vagy Környe-Bokod
Takarékszövetkezet fiókjaiban pénztári befizetéssel teljesíthetik: Vértesszőlős,
Valusek u. 53. • Tatabánya, Hadsereg u. 60., Dózsa Gy. u. 62., Árpád u. 102.
Ságvári E. u. 33. 1/b.
Ismételten kérem, hogy a korábban kiküldött „sárga csekkekre” ne fizessenek be, mert azok a számlaszámok már nem élnek!
Adóügyekkel kapcsolatos kérdésekben Szabó Gabriella ügyintéző áll rendelkezésükre ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 7.00–16.00; péntek 7.00–12.00).
Telefon: 06 34 379 091/104 mellék, e-mail cím: szabo.gabriella@vertesszolos.hu
Dics Mária aljegyző

Ingatlanok hasznosítása
Tájékoztatom a tisztelt helyi lakosokat, gazdálkodókat, vállalkozókat és minden
más érdeklődőt, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – többszörös egyeztetés után – eladásra, illetve haszonbérletre kínálja
egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanjait. Az ingatlanok elhelyezkedéséről, művelési ágáról, nagyságáról, vételi vagy bérleti díjáról a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni ügyfélfogadási napokon, vagy megtekinthető a község honlapján:
www.vertesszolos.hu (letöltések menü, ingatlanokhasznosítása).
Dics Mária aljegyző
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A közvilágításról
Mivel az elmúlt hónapokban több lakossági panasz is érkezett a polgármesteri hivatalba (bizonyára a hosszú
téli éjszakák miatt érzékenyebben jelentkeznek e problémák), ezúton szeretnék egy áttekintést nyújtani a közvilágítás működtetésével kapcsolatosan.
A közvilágítási rendszert a kiépítés és az
üzemeltetés szempontjából célszerű három csoportban bemutatni.
Az első kérdéskör a közvilágítási hálózat tulajdonjoga. A rendszerváltás előtti
időkben a hálózatunk tulajdonosa az állami
ÉDÁSZ volt. Alapvetően a hálózat kiépítése
és üzemeltetése e cég feladata volt, még
a ’90-es években is. A privatizáció során
az ÉDÁSZ-t a német EON vásárolta meg.
A hálózat alapvetően ma is e cég tulajdonát képezi. Az elmúlt évtized előtti időszak
sajátossága volt, hogy ha az önkormányzat vagy magánberuházók (pl. lakópark
építéskor) a hálózatot bővítették, azt térítésmentesen átadták az EON-nak.
Ma már ez semmiképpen sem követendő példa, az energetikai piac liberalizációja óta célszerű, ha a hálózat
tulajdonjogát az önkormányzat szerzi
meg, illetve az elkészült vagyonelemek
tulajdonjogát nem adja át. Ez a jelenlegi
és jövőbeli célunk is.
Speciális kérdés az aktív elemek, a világítótestek esete. Legutoljára Vértesszőlősön 2001-ben történt egy átfogó korszerűsítés, amikor az aktív elemek nagy
részét az EON kisebb fogyasztású kompakt fénycsöves lámpákra cserélte - főleg
azokon a helyeken, ahol nem volt kiemelten magas a megvilágítási igény. Ezeket
az aktív elemeket az önkormányzat
10 év alatt a közvilágítási számlákban
kifizette, tehát elvileg a tulajdonjoguk
igényelhető. Célunk folyamatosan pályázati forrás keresése az összes (kb.
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350 db) aktív elem LED fényforrásra
történő cseréjére. A LED-ek előnye,
hogy fogyasztásuk még a kompakt fénycsövekénél is jóval alacsonyabb, valamint
a nagyon magas élettartam (kb. 50 000
óra – 12-13 év), ezzel az alacsony karbantartási igény. Valamint az is, hogy lefelé irányított fényt bocsátanak ki, tehát
minimális a fényszennyezés, illetve nagyon jól szabályozhatók, a világítótestek
akár távfelügyelettel is automatizálhatók.
Amennyiben EU forrásból az aktív elemek
cseréjét el tudjuk végezni a jövőben, azok
önkormányzatunk tulajdonába fognak kerülni, az átadás nem célszerű.
A következő kérdéskör az energia beszerzése. Az energiapiaci liberalizáció
lehetőségével élve településünk korán
kilépett a szabadpiacra, már nem az
EON-tól, hanem 4-5 éve más energiakereskedőktől vásároljuk a villamos energiát. Ezzel azóta már kb. 20-25 százalékos
költség megtakarítást érünk el. Szerencsére a villamos áram ára az elmúlt években a nemzetközi piacokon egyre csökken, így kedvező feltétellel lehet vásárolni.
Gyakorlatilag eddig szinte minden évben
csökkentek az árak (2014-re 9%-al). Sajnos azonban az áram árának ez csak kb.
felét jelenti, a többi a rendszerirányítási díj,
és egyéb, állami adónak is tekinthető tétel, amivel például a Vértesi Erőmű irreális
életben tartását szolgálja Magyarország
valamennyi villamos energia fogyasztója.

A harmadik, a lakosság szempontjából
a legfontosabb kérdés az aktív elemek
karbantartása. Mivel legtöbb esetben a
problémát ez okozza, nem a hálózat hibája (pl. vezeték szakadás vagy transzformátor hiba). Jelenleg a karbantartást az
EON, illetve a cég alvállalkozója végzi.
Amennyiben bejelentést kap, hogy valahol nem ég a világítás, továbbítja az alvállalkozónak, akinek 48 órán belül kell
elhárítani a hibát. Elvileg az alvállalkozónak közvetlenül nem lehet hibát jelenteni,
csak az EON ügyfélszolgálatán.
Célunk, hogy amennyiben az aktív
elemek tulajdonjoga az önkormányzaté
lesz, akkor azok karbantartását EON-nál
rugalmasabb cég végezze majd. Jelenleg a közvilágításért átalánydíjat fizetünk (az adott fogyasztású világítótestek
száma és az üzemidő – a közvilágítási
naptár: évente 3990 óra alapján). Ez azt
jelenti, ha nem működik egy vagy több

izzó, akkor is számlázásra kerül az el
nem fogyasztott energia. Viszont fordítva
is igaz, ha esetleg nappal is világít valamilyen ok miatt, akkor azt nem fizetjük. A
fentiek miatt érdekünk, hogy minél kevesebb világítótest és minél kevesebb
ideig legyen üzemen kívül, hiszen azok
elméleti fogyasztását fizetnünk kell. Az
EON folyamatosan alakítja át a hálózatait
a tényleges fogyasztás mérésére, de ez
nálunk még nem következett be.
Nem vagyunk képesek napi rendszerességgel a több száz aktív elem folyamatos felügyeletére. Ezért, ha hibát
tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal
hívják a polgármesteri hivatalt a 06 34
379 091 számon, vagy az EON éjjel-nappal hívható hibabejelentő vonalát: 06 80
533 533.
Együttműködésüket erőre is köszönjük!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Tájékoztató
a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 162/2013.(IX.26.) határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 11 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be pályázatát érvényesen. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. november 27-én megtartott ülésén bírálta el a benyújtott
pályázatokat a pályázók szociális helyzete alapján. A pályázók közül 2 fő havi
6000 forint, 6 fő havi 5000 forint, 3 fő havi 3000 forint támogatásban részesül.
A támogatást 10 hónapon keresztül kapják a hallgatók. A megállapított támogatás
így összesen 510 000 forint, mely összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülései, napirendjei, döntései
A Képviselő-testület
I.) november 27-én tartott rendkívüli, a munkatervben nem szereplő ülést, amelyen
1. … megállapította az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában a 2014. évi bérleti, használati díjakat.
2. … a folyamatos és biztonságos önkormányzati működés (pályázatok előfinanszírozása)
érdekében előre döntött a 2014. évben igénybe venni kívánt folyószámla-hitelkeret nyitásáról,
melynek maximális összegét 30 millió forintban állapította meg.
3. … úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a településen lakó 70 éven felüliek
ismét kapjanak ajándékcsomagot, és ehhez biztosította a költségvetésben a szükséges
750 ezer forintot.
4. … hozzájáruló döntést hozott a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tervezett díjainak
módosításáról szóló tatabányai önkormányzati rendelet elfogadásához.
5. … a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom létrejöttét tudomásul vette, az Engesztelő
Kápolna építéséhez – jelképesen – terméskő-felajánlással járult hozzá.
II.) december 12-én tartott munkaterv szerinti ülésén
1. … megállapította a 2014. évi munka- és üléstervét.
2. … elfogadta a polgármesteri hivatal 2012. és 2013. évben végzett hatósági munkájáról
szóló beszámolót.
3. … nem támogatta a külterületi Szőlőhegyre vonatkozó közvilágítási hálózat bővítése iránti
kérelmet, viszont megoldási javaslatot kínált az érintett ingatlanok tulajdonosainak.
4. … 3,6 millió forint összegű jutalomkeretet állapított meg önkormányzati szinten az önkormányzati dolgozók jutalmazására, továbbá a polgármesternek és az alpolgármesternek
fél-fél havi járandóságnak megfelelő összegű jutalmat ítélt meg.
5. … elfogadta azt a megállapodást, amely szerint – jogszabályi előírásnak megfelelően – a
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal
látja el.
III.) december 21-én tartott ismét rendkívüli ülést,
melyen elfogadta a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közbeszerzési ajánlatnak Vértesszőlős településre vonatkozó részét, ennek eredményeként az
egyébként 2013. július 1-jétől szállító Vértes Vidéke Kft. lett a (régi új) szolgáltató.
IV.) 2014. január 14-én ismét rendkívüli ülést tartott, ahol
1. … elfogadta az önkormányzati szintű Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
2. … elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás ’Társulási Megállapodás’-ának
következő módosítását, ami a működésre és a működés ellenőrzésére vonatkozó szabályok
kiegészítését és pontosítását tartalmazta.
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V.) január 23-án tartott munkaterv szerinti ülésén
1. … elfogadta a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde módosított alapokmányait: a
Szakmai Programot, a Házirendet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Megállapodást
gyermekek napközbeni ellátása/bölcsődei ellátás igényléséhez. A fenntartó részéről Dr. Pluhár
Szilvia bizottsági elnököt delegálta a bölcsődei Érdekképviseleti Fórumba.
2. … tárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1. fordulóban.
3. … elfogadta a polgármester kérelmét a 2013. évi jutalmáról történő lemondás és közösségi célokra történő felajánlása tárgyában: 100 000 forint az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak,
100 000 forint az óvodának, 75 000 forint a vértesszőlősi templom felújítására és 60 000
forint az Öregek Napközi Otthona számára lett biztosítva.
4. … módosította és egységes szerkezetbe foglalta a korábbi 2/2012.(I.27.) önkormányzati
rendeletét - az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról.
5. … döntött arról, hogy vállalkozói fórumot szervez a Közösségi Házban.
6. … 2014. évre javaslatot tett a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeire.
7. … döntött egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról: eladás/bérbe adás.
8. … döntött arról, hogy a 2239. hrsz. ingatlant (vízelvezető árok a Homok u. és a Hegyalja
u. között) 5 évre használatba adja Dr. Hajba Tamásnak.
9. … megbízta a polgármestert, hogy a Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsítési munkáinak
előkészítése során vegye fel a kapcsolatot a tervező irodával a község teljes belterületét érintő
zajvédő fal létesítésének szükségessége miatt.

Helyreigazítás

Helyi vállalkozások közreműködése az
Által-ér menti kerékpárút kivitelezésében
A Hírmondó 2013. novemberi számában tudósítás jelent meg az Által-ér völgyi
kerékpárút befejezéséről. A közreműködő vértesszőlősi kivitelezők említésre kerültek.
Sajnálatos módon egy további vértesszőlősi cég, a Samu Tours Kft., mint alvállalkozó
véletlenül nem került említésre. Elnézést kérek e hibáért! A vállalkozás a teljes szakaszon az átadás előtt a parkosítási munkákban működött közre, összesen 150 darab
fát és 250 darab bokrot telepített, melyből 51 darab fa és 90 darab bokor a fent említett vértesszőlősi bekötő ág mentén lett elültetve. A cég felajánlásaként erre a szakaszra a kiírásnál nagyobb méretű és értékű fákat telepített, amit ezúton is köszönünk!
A Samu Tours Kft. illetve Jenei József az elmúlt években rendszeresen értékesített
kedvezményes áron facsemetéket az önkormányzat számára a közterületi fásításokhoz, illetve végzett pótlásokat. A Skála-térségi kerékpárút mentén is a cég telepítette és
gondozta az új fasort 2012-13 években.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Tisztelt Vértesszőlősiek!

2014 – a választások éve

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény parlamenti jóváhagyása 1993-ban új fejezetet nyitott
a hazai nemzetiségek, így a szlovákság életében is.

Az idei évben 3 alkalommal kerül sor
választásra: április 6-án országgyűlési képviselőket választunk, valamikor májusban az Európai Parlament
képviselőit választjuk meg, és ősszel
lesznek a helyi választások, amikor
polgármestert és önkormányzati képviselőket választhatunk.
A választási jogszabályok gyökeresen
megváltoztak, ezt bizonyára mindenki
hallja a televízióból, rádióból, olvassa
az újságokban és a különféle internetes
hírportálokon. Ez, de a Hírmondó újság
több száma sem lenne elegendő ahhoz,
hogy a változásokat felsoroljam, ezért
inkább szeretnék havonta tájékoztatást
adni az éppen aktuális tudnivalókról
(folytatásos regény).
Még december hónap folyamán a
Nemzeti Választási Iroda levelet küldött minden háztartásnak, és ebben a
levélben kaptunk egy kérelem nyomtatványt. Ez alapján
• az „A” pontban kérhetjük, hogy a
nemzetiségi névjegyzékbe kerüljünk;
• a „B” pont jelölése azt eredményezi, hogy az országgyűlési képviselők választásán nem kapunk pártlistás szavazólapot, csak országgyűlési
egyéni jelöltre és nemzetiségi jelöltre
szavazhatunk;
• a „C” – „F” pontok jelölésével kiválaszthatjuk, hogy milyen jellegű segítséget kérünk a választás napján, de ez
nem vonatkozik a mozgóurnás szavazásra;
• ha azt szeretnénk, hogy a személyes adatainkat választási kampány
céljára ne lehessen kiadni, a „G” pontot kell jelölni;
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• a „H” pont jelölésével mindenféle
adatszolgáltatást letilthatunk a személyes adataink vonatkozásában.
A kérelemben megjelölt adat bármikor törölhető egy újabb nyomtatvány
kitöltésével és a megfelelő helyen a „T”
pont jelölésével.
Fontos, hogy csak az a kérelem fogadható el, amelyiknek az 1–5. pontjai
pontosan kitöltöttek, szerepel rajta dátum és aláírás, továbbá a nemzetiségi,
a segítségnyújtási, az adatletiltási pontok közül valamelyiknél (akár többnél
is) jelölés szerepel.
Választási ügyekben a polgármesteri hivatal egyébként Helyi Választási
Irodaként (HVI) működik, melynek vezetője a jegyző (aljegyző). Választással
kapcsolatos kérdéseiket akár személyesen (Vértesszőlős, Tanács utca 59.),
akár telefonon (06 34 379 091), akár
e-mailben (polg.hivatal@vertesszolos.
hu) is feltehetik, a szükséges nyomtatványok is ugyanígy kérhetők.
A korábban igazolással szavazóknak továbbra is lehetőségük lesz arra,
hogy ne a bejelentett lakcímük szerinti
szavazókörben szavazzanak. Ezt most
átjelentkezésnek hívjuk, melyhez nyomtatvány kérhető a HVI-nál, vagy kitölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu).
Dics Mária aljegyző

Főként a kisebbségi önkormányzati rendszer létrehozásával, a helyi és
országos, később megyei testületek
merőben új törvényi jogosítványaival,
rendszeres és egyre szakszerűbb tevékenységévével, s nem utolsó sorban
garantált, bár szerény mértékű költségvetési támogatásával.
Vértesszőlősön is megalakult a
szlovák önkormányzat, melynek fő
feladata volt a faluban élő szlovákság
identitásának megőrzése, az érdekvédelem, a hagyományok ápolása és
őrzése, valamint a faluban működő
közoktatási intézményekben a szlovák
nyelvoktatás erősítése.
A legutóbbi, 2010 októberében megtartott helyi kisebbségi önkormányzati
választások nyomán 122 szlovák, négy
fős testület alakult meg országszerte,
köztük falunkban is.
A népszámlálás adatai szerint egyre
többen vállalták fel szlovák gyökereiket, vallották szlovák nemzetiségűnek magukat. A Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat négy éven
át képviselte a szlovákság érdekeit településünkön, valamint megyei és országos szinten egyaránt.
2014. évben ismét választanunk kell,
melynek első lépése komoly döntést
és körültekintést igényel mindenkitől.
Már postázták a nemzetiségi regisztrációs kérelem nyomtatványait
a Nemzeti Választási Iroda (NVI) meg-

bízásából. A kérelmeket a címzett feltüntetése nélkül a Magyar Posta juttatja
el a háztartásokba. A dokumentumon
lehet nyilatkozni arról, hogy a választópolgár valamelyik magyarországi
nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és hogy ez alapján kéri felvételét a
névjegyzékbe.
Az íven külön lehet dönteni arról,
hogy valaki (az őszi nemzetiségi mellett) a tavaszi országgyűlési választásra is kéri-e a nemzetiségi névjegyzékbe vételét vagy sem.
Jól meg kell fontolniuk, hogyan
döntenek: ha a nemzetiségi képviselőjelöltek választóként regisztráltatják magukat, akkor pártlistára nem
szavazhatnak.
Ez a nyilatkozat bármikor visszavonható, és a kérelmet később is bármikor be lehet nyújtani. Aki azonban egy
adott választáson élni akar nemzetiségi választójogával, legkésőbb az
adott választás előtt 16 nappal nyújthatja be kérelmét.
Kérjük, hogy a faluban élő, szlovák
gyökerekkel rendelkező lakosok vállalják fel a nemzetiséghez tartozásukat
és a továbbiakban is segítsék a szlovák
nemzetiségi önkormányzat munkáját!
Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
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A téli síkosság mentesítésről
Az elmúlt évek során több alkalommal
is szó esett a Hírmondóban a közutak
és közterületek téli síkosság mentesítéséről. Sajnos a gyakran irreális lakossági elvárások annak ellenére sem
csökkentek, hogy jobb, korszerűbb
gépjárművek és téli gumiabroncsok
állnak rendelkezésre, mint évtizedekkel korábban és a jelentős havazás is
egyre ritkább.
A vonatkozó felsőbb jogszabályok és helyi rendeletünk szerint is az ingatlanok
előtti járda síkosság mentesítése az
ingatlantulajdonosok (itt só már nem
használható, csakis a közutakon!), a közterületek és közutak kezelése az önkormányzat feladata.
A közutak síkosság mentesítésével
kapcsolatos alapvető ajánlásokat az
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet szabályozza. Ez alapján önkormányzati belterületi
útjaink a III. (belterületi gyűjtőutak: Tanács, Múzeum, Petőfi u.) és a IV. (belterületi kiszolgáló és lakóutak) közútkezelési szolgáltatási osztályba tartoznak.
A gyűjtőutakon a síkosság mentesítés ajánlott beavatkozási ideje az észleléstől számított 2-3 óra, a kiszolgáló és
lakóutakon 4-5 óra, a síkosság megszűntetésének határideje 8 illetve 24 óra. Tehát ez az előírás nem indokolja az esetleges azonnali éjszakai munkakezdést
(különösen nem hétvégén), bár mindenki szeretne korán reggel megfelelően letisztított utakon munkába indulni.
Településünkön több helyen igen meredek emelkedők is találhatók (pl. Sólyom u., Kispatak u., Jókai u. felső része
stb.) melyre tehergépjármű nem mindig
képes havon feljutni, a megelőző sózás
pedig esetenként felesleges és költséges lehet. Ezekre a helyekre szóróanyag
tároló edényt helyezünk ki, hogy szük12

ség szerint a helyben lakók gyorsabban
beavatkozhassanak.
Az elmúlt évek problémái miatt az önkormányzat beszerzett egy használt
Massey Ferguson MF 6445 traktort 3 m
széles hótoló lappal és sószóróval,
mellyel remélhetően a téli síkosság mentesítést saját hatáskörben az eddigieknél
rugalmasabban és alaposabban, költségtakarékosan tudjuk majd elvégezni a közutakon. A tolólap a tehergépjárművekre
szerelt hóekékkel ellentétben nemcsak
jobbra, hanem a vezetőfülkéből gyorsan
balra is állítható, tehát lehetőség szerint a
hó csak az egyik oldali árokba, vagy a kevésbé zavaró oldalra tolható félre.

A hatékony együttműködés
érdekében a következőkben kérjük
a Tisztelt Lakosság segítségét:
• ingatlanuk előtt a járda hó- és jégmentesítését időben és rendszeresen
végezzék el;
• ne parkoljanak az úton akadályozva a
hóeke munkáját. Parkolásra használják a
kapubejárókat! Az út szélén álló járművek
miatt az úttest egy része tisztítatlan maradhat, másrészt az esetleg megcsúszó erőgép és hótoló lap kárt is tehet bennük;
• télen csakis téli gumiabroncsokkal és
megfelelő műszaki állapotú járművekkel
közlekedjenek;
• amennyiben megfelelő téli vezetési rutinnal nem rendelkeznek, a kritikus napokon
inkább válasszák a tömegközlekedést;
• induljanak el időben otthonról.
Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy
a téli időszak természetes velejárói a
rosszabb útviszonyok, valamint reális
költségen nem biztosítható nyárihoz hasonló járhatóságú útburkolat sem.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Hirdetmény!
Vértesszőlős Község Önkormányzata a település temetőjének észak-nyugati
részében (a kápolna alatt, a képen fehér vonallal jelölve) kegyeleti parkot
alakít ki, ezért az érintett temetőrészt lezárja (5-ös B parcella rész). A területen lejárt használati idejű
kezeletlen sírok találhatóak.
A hirdetménnyel kapcsolatosan
érdeklődni, észrevételt, bejelentést tenni a temető üzemeltetőjénél lehet személyesen, vagy
telefonon: TÁMASZ Szervező
és Temetkezési Szolgáltató Bt.
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp.
118. Hivatali időben: 06 34 337
101, 06-34 316 301, 06 34 309
820. Állandóan hívható: Mózer
Judit 06 20 973 4944, Mózer
Ferenc 06 20 943 2074.

Gallybegyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat leterheltsége miatt,
idén nem lesz gallybegyűjtés.
Kérjük a kertjükben összegyűjtött kerti hulladékokat
szíveskedjenek komposztálni, vagy Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.
(III.9.) önkormányzati rendelete az avar-és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelete alapján szíveskedjenek eljárni:
„4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék helyi komposztálására vagy közszolgáltatás keretében végzett elszállítására nincs lehetőség, a kerti hulladék nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és április 30.,
továbbá október 1. és november 30. közötti időszakban,
ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra
között, szombati napokon 8 és 12 óra között lehetséges.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar
és kerti hulladék égethető.”
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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December a Közösségi Házban
2013 decembere programokban, örömökben gazdagon telt a Közösségi
Házban.
Itt kereste 6-án, pénteken az ovisokat a
Mikulás, aki az óvónénik fergeteges mesejátékával feledhetetlenné tette a délelőttöt. Aznap délután a vértesszőlősi
mazsorettek tartották 20. születésnapi
partijukat. 7-én, szombaton az iskolások
érkeztek az esztergomi természetfotósok diaporáma előadására.
A következő hetek már a karácsonyi
várakozás és ünneplés jegyében teltek
– minden csoportunk megtartotta saját kis ünnepségét: karácsonyoztak az
aikidosok, a jógások és a néptáncosok is.
12-én, csütörtökön Stavarsz Kornél
KMB-s rendőr tartott a lakosság részére bűnmegelőzési tájékoztatót, majd
Közmeghallgatás várta a lakosokat.
13-án, pénteken Luca-napi játszóházat hirdettünk – búzaültetés, mézeskalács díszítés és szerelmi varázslás

várta a gyerekeket. 14-én, szombaton
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tartotta
karácsonyi ünnepségét – melyen bemutatásra került a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázati támogatásból elnyert kisfilmje.
17-én, kedden délután a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat hívta tagjait – polgármester úr köszöntője után
a képviselők karácsonyi csomaggal,
nemzetiségi naptárral és az új Vértesszőlős DVD-vel ajándékozták meg a
tagokat.
18-án, szerdán az önkormányzat tartotta Ünnepi Testületi Ülését – melyen
a hivatal dolgozói, az intézményvezetők és a civilszervezetek vezetői mellett Vértesszőlős díszpolgárai is részt
vettek. 19-én, csütörtökön az Idősek
Klubja vendégelte meg tagjait a hagyományos bejglis ünnepségén.
Az év utolsó programján, Falukarácsony napján, délelőtt Karácsonyváró
játszóházba vártuk az iskola alsósait.

Hagyomány újratöltve
Programjaink felsorolása igen részletes, mégsem lehet teljes a hónap
talán legsikeresebb programja
nélkül. Hagyományteremtő céllal,
idén indult útjára a Közösségi Ház
és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett Adventi
Sütiház. Négy héten keresztül minden szerda délelőtt a Faluházban
sütöttük meg Vértesszőlős hagyományos karácsonyi süteményeit
– klasszikus receptek, szakértő kezek, új
ötletek – hirdette a plakát.
Hálás köszönet minden segítőnek és
néninek, aki nélkül nem
lett volna olyan finom a szíleszkí mézes a
szegfűszeges chrapla, a karácsonyi linzer
és az elmaradhatatlan bejgli. Sütőmesterek – Nagy Zoltánné Marika, Makóné
Marika, Szandné Galgán Marina, Mohainé
Éva, Dávidné Marika, Imréné Jenei Márta,
Seregélyes Erzsi néni, Siposné Veronika,
Turayné Marika, Eszlári Erika, Lőke-Szabó
Krisztina, Kovács Enikő és Kozár Márika
néni, a program szakmai ellenőrzője.
A sok szorgos kéz vendégül látta az óvoda minden csoportját és 5 iskolás csapatot
is. Került egy kis kóstoló az asszonykórus
próbájára, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyára és az óvodába is.

Köszönjük Mérő Évának önzetlen, lelkes segítségét – a munka végeztével
minden alkalommal meseszépen megkomponált terített asztalhoz ülhettünk,
mely számunkra is teljessé tette a várakozás élményét. Ez év decemberében
újra nyit a Sütiház – hogy 2014-ben is
édes legyen a várakozás!
A Közösségi Házban töltött munka
egyik legnagyobb ajándékaként láthatom azokat a személyes kapcsolatokat,
amelyek itt kötődnek, majd erősödnek
barátsággá – s amelyeknek nap mint nap
részese lehetek. Remélem új csoportokkal, új barátságokkal bővülünk a 2014-es
évben is.

Boldog új évet Vértesszőlős!

Vöröskereszt hírek
Decemberben a karácsony
és a segítségnyújtás szellemében
a Magyar Vöröskereszt
helyi alapszervezete jóvoltából
5 család kapott
tartós élelmiszer csomagot.
Ispán Mónika titkár
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Karácsonyi ünnepség volt az Idősek klubjában!

Falukarácsony az iskolában
December 21-én rendezte meg a
községi önkormányzat és az iskola a
hagyományos falukarácsonyt.

Nagy készülődéssel diós, mákos kaláccsal várták a szeretet ünnepét az
Idősek klubjában is. A feldíszített karácsonyfa mellett kedves ünnepi műsorral lepték meg klubtagjainkat és a
meghívott vendégeket a kis óvodások.
Megható perceket szereztek mindenkinek, amit ajándékkal köszöntünk meg
nekik. Mecsei Ilona igazgató asszony,
és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
asszony karácsonyi köszöntése után,
ajándékkal kedveskedtünk tagjainknak. Zoltánfi Zsuzsanna nagy szeretettel adta át az önkormányzat karácsonyi
ajándékcsomagját a 70 év fölötti klubtagjainknak.

Paxy Éva igazgató megnyitója után
az óvodások és az iskolások léptek a
színpadra, színes, az ünnepet köszöntő műsorukkal. A tantermekben a gyerekek árusították portékáikat, valamint
mézeskalácsot sütöttek. A folyosón
képkiállítás és vásár volt, a tankonyhán
az elsős szülők forrócsokit készítettek.
A karácsonyi fényekbe öltözött udvaron felállított standokon is vásárolhattunk ajándékokat a szebbnél szebb
kézimunkák közül. A Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai sültgesztenyével
várták a vendégeket, az iskola dolgozói pedig sütötték a lángost és a kolbászt, főzték a forralt bort és a virslit.
A 115 400 forint bevétel a Diákönkormányzat kasszáját gyarapítja, melyből további gazdag programokat
tudunk a gyermekeknek szervezni.
A rendezvény zárásaként a Zimozeleny
Asszonykórus karácsonyi dalcsokra

hangzott el. Örülünk, hogy idén is sokan látogatták meg a rendezvényt! Köszönjük mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Szabó Mária képviselő

Klub dolgozói
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Iskolai hírek
„Állati” napok az iskolában
November utolsó hetében került sor
témahetünkre, melynek központi témája az állatok világa volt. A téma sokrétűsége számtalan lehetőséget nyújtott a különböző színes programok
lebonyolítására.

Az alsóban voltak osztályonkénti és közös programok. A tanórákon olvastunk
állatos meséket, utánoztuk hangjukat,
mozgásukat, készítettünk plakátokat,
bábokat, írtunk meséket, verseket, énekeltünk. Jártunk lovardában, voltunk
póni és kutyuslátogatóban. Túráztunk,
közben egy erdőszéli vadetetőbe vittünk
eleséget az erdei állatoknak, az Általérnél pedig madarakat figyeltünk meg.
A hét zárásaként Tatabányán egy 3D-s
mozifilmet tekintettünk meg Afrika nagyvadjairól. Reméljük, ez a hét hozzájárult
ahhoz, hogy a gyerekek szeressék és
védjék az állatokat.
A felsős gyerekek Power Point-os vetítéseken gyönyörködhettek a természet
színes képeiben, nyelvórákon tablót készítettek a különböző kontinensek élővilágáról, szlovák órákon állatmesékkel
találkoztak. Mátyási Piroska irányításával
vetélkedőn mérhették össze tudásukat
a különböző évfolyamok tanulói. A bio18

lógia órákon természetfilmeket nézhettek a diákok, a tankonyhán állatfigurás
sütemények készültek. Skrován József
szakértő irányításával madáretetőt készítettek a nebulók.
A hét csúcspontja mindenképpen a
november 28-án sorra kerülő budapesti
kirándulásunk volt. Ezen a napon az állatkertet látogattuk meg, ahol élőben is
találkozhattunk az eddig megismert állatokkal. A hét zárásaként Mátyási Piroska
vezetésével a gyerekek a tatai Öreg-tóhoz látogattak, ahol megcsodálhatták a
„vadlúdsokadalmat”.

Reméljük, hogy ezen a héten nemcsak
számtalan élménnyel gazdagodtak diákjaink, de sokat is tanultak ezekből a
tapasztalatokból. Köszönünk minden segítséget, támogatást!
Gombásné Bartal Zsuzsanna
és Szűcs Imre munkaközösség-vezetők

Sportversenyeink
Ebben a tanévben csatlakoztunk a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt utánpótlás nevelési programjához, a Vollé
2020-hoz. Ez egy hosszú távú program,
melynek keretében a fiatalkorú játékosoknak sok játéklehetőséget biztosítanak különböző helyszíneken megrendezett tornákkal. Itt nem elsősorban az
eredményesség számít, hanem hogy
minél többet játszanak a gyerekek. Támogatásként kaptunk 5 db jó minőségű
röplabdát, amit a felkészülés során jól tudunk használni.
Decemberben két tornán vettünk részt
a II. és III. korcsoportos lányokkal. Először Budapesten a Testnevelési Egyetem
sportcsarnokában lelkes küzdelemmel a
negyedik helyezést értük el. Másodszor
Ikrényben, egy gyönyörű csarnokban
küzdöttünk a pontokért. Külön köszönetet szeretnék mondani a lelkes szülői
gárdának, akik lehetővé tették, hogy a
gyerekekkel eljussunk a versenyekre.

koztak be, valamint a folyóirat aktuális
számaihoz köthető zenészek előadásai
tették még színesebbé a délutánokat.
Januárra a végzős tanulók is kedvet kaptak ahhoz, hogy részt vegyenek ezen az
irodalmi rendezvényen, így a program
rendszeres látogatói, a hetedikesek, már
újabb érdeklődőkkel kiegészülve látogattak el január 14-én az Agora Kávézó
és Étterembe.
A tanulók számára is érdekes téma került sorra, hiszen egy fiatalok által összeállított lapszámból kaptak ízelítőt a diákok.
Megismerhették a napjainkban egyre
népszerűbb és egyre nagyobb teret hódító műfajokat, a beszélgetéseket pedig a
Waste Oil együttes Nick Cave és Johnny
Cash-feldolgozásai kötötték össze.

Diákolimpiai versenyeink
III. kcs fiú floorball területi diákolimpián
Szőnyben vettünk részt, ahol 5. helyezést értünk el. Röplabda diákolimpiai
küzdelmek folyamatosan zajlanak a III.
és IV. kcs lányok részére. Az őszi versenyeken kiegyensúlyozott játékkal jól
teljesítettünk, most készülünk a tavaszi
fordulókra. A 2013-as év utolsó tanítási
napján korcsolyázni voltunk a tatabányai
műjégpályán, ahol élvezetes tanár-diák
jégkorong meccseket játszottunk, fogócskáztunk, élveztük a friss levegőn a
mozgást.
Mátyási Piroska testnevelő

Kultúra és nyelvhasználat
Az első félévben a hetedik osztályosok
rendszeresen részt vettek a Vértes Agorájában megrendezett lapszámbemutatókon, ahol az Új Forrás szerzői mutat-

Az irodalmi programok mellett a felső
tagozatosok közül többen is részt vettek
a tatabányai Kölcsey Ferenc Általános
Iskola anyanyelvi versenyén. A többfordulós levelezőverseny végén az iskolánkból jelentkező 17 tanuló közül végül
Galgán Dorka (5. osztály), László Zsófia
(7. osztály) és Zách Boglárka (8. osztály)
jutott a döntőbe, január 15-én pedig már
a szervező iskola falain belül kellett helytállniuk. Iskolánk tanulóinak eredményeiről a későbbiekben értesülhetünk.
Bucsi-Kovács Anikó magyartanár
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Magyar Kultúra Napja
2014. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Himnusz születésének
ünneplésére hívta a vértesszőlősi lakosokat a Közösségi Ház.

A program első részében a tatabányai Mikes Stúdió „Rendületlenül” című műsora
tisztelgett Kölcsey előtt, majd a Jocha Balázs-Kánya Réka páros hívta táncba a gyerekeket, hogy együtt nyissák ki a magyar néptánc kincset tartalmazó hatalmas ládát.
Mindeközben bepillanthattak Kölcsey dolgozószobájába és kipróbálhatták, milyen
érzés lehetett tollal, tintával papírra vetni: „Isten, áldd meg a magyart!”

Tisztelt olvasók!
Decemberben elkészült „Vértesszőlős
– Samutól napjainkig” című településünket bemutató ismeretterjesztő film,
melyet a a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat LEADER pályázati forrásból finanszírozott. A film négynyelvű, a
magyar mellett szlovák, német és angol
hangon is megtekinthető.
A film rövid webes változata
megnézhető, letölthető honlapunkról és a teljes 30 perces videó megvásárolható 500 forint/
darab áron a polgármesteri hivatalban. (Tanács u. 59.)
A nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatosan készülnek Vértesszőlős
Község Önkormányzata jóvoltából az

utánnyomások, ha esetleg a vásárlásban
fennakadások vannak, elnézésüket és szíves türelmüket kérjük!
Ez úton is szeretnénk minden közreműködőnek megköszönni a munkáját, segítségét, a fordításokért és a narrációkért külön köszönet Kutenics Szilviának, Gáspár
Editnek és Pappné Bedei Saroltának.
A DVD tartalma a Vértesszőlősi
Szlovák Önkormányzat tulajdonát
képezi. Tilos a jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül
a DVD kép és hanganyaga egészének, vagy annak részeinek
bármilyen módon történő kereskedelmi célú sokszorosítása, másolása.
Törökné Pátrovics Erika SZNÖ elnök
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Steril gyantázás
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ szakoktató kozmetikus

GYÜMÖLCSSAVAS (AHA) kezelések
a legmakacsabb bőrproblémákra is,

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

most

10% kedvezménnyel!

A természetes gyümölcssavak fellazítják és eltávolítják
az elhalt hámréteget, ösztönzik a sejteket a megújulásra.

Hatásukra a bőr megfiatalodik,
eltűnnek a kisebb ráncok, pigmentfoltok.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos
Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS
2013. március 1-jétől az új közszolgálati
feladataim miatt a délelőtti rendelési
időben gyakran helyettesítés lesz, ezért
előjegyzés (bejelentkezés) szükséges.
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás

HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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Vértesszőlősön időpont egyeztetéssel rendelési időn kívül elérhető
további speciális szolgáltatások

• lágy szöveti sebészeti
beavatkozások
• szülészeti műtétek,
ivartalanítás
• műszeres diagnosztika: ultrahang,
EKG és Röntgen vizsgálatok
• éjszakai és sürgősségi ellátás
Mikrocsip akció

2013. január 1-jétől kötelező az ebek mikrocsippel történő megjelölése és regisztrációja.
• Ha oltással, kezeléssel vagy műtéttel egy időben kéri a mikrocsip
beültetését, a regisztráció költségét
átvállalom.

• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy a
regisztráció rendben van-e!
PET-SHOP HÍREK
Száraz tápok
1950 Ft/10 kg-tól
Bolhairtó cseppek
1910 Ft-tól
Bolhairtó nyakörvek 740 Ft-tól
Jutalom falatok
260 Ft-tól
Pórázak
1450 Ft-tól
Nyakörvek
540 Ft-tól
Ha állatorvosi ellátást követően legalább
kétféle terméket vásárol a patikában és a
pet-shopban, vagy háromféle terméket vásárol, az olcsóbbat ajándékba kapja.
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Értékesítés – Szerviz – Ügyfélszolgálat
2800 Tatabánya, Győri út 7–9. Vértes Center Bevásárlóközpont
Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

