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Lesz-e negyven napos eső?
Mozgóünnep mivoltából adódóan mivel idén relatíve korán volt a húsvét, ezért
már május végén érkezett pünkösd, júniusra így csak egy főünnep maradt, az
úrnapja. Az úrnapja katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az
Úr Testének és Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban pünkösd vasárnap után két héttel tartják. Gyökerei a XIII. századig nyúlnak vissza.
Az első adatok magyarországi megünneplésére 1292-ből és 1299-ből valók.
Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz: az úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a kora nyárt a természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe.
Népszokásokban és hagyományokban azonban igen gazdag hatodik hónapunk,
amelynek régebben a Rák, Napisten, illetve Szent Iván havaként is ismert volt. Ha ebben a hónapban nyitott szemmel (és a népszokásokra fogékonyan) járunk, akkor sok
mindent megtudhatunk az elkövetkező időszakról. Például azt, hogy folyamatosan
esőt kapunk-e a nyakunkba, vagy szép, napsütötte, száraz idő várható. Mindezt június 8-án, Medárd püspök emléknapján. A legenda szerint a püspök egy erkölcstelenül
mulatozó társaságot negyven napos esővel mosott szét. A népi megfigyelés szerint
ha ezen a napon esik az eső, a következő negyven nap csapadékos lesz, ha nem
akkor negyven napos szárazság következik. Tizenharmadikán, Páduai Szent Antal
napján az asszonyok Szegeden liliommal a kezükben mentek templomba, ugyanis
ezt a virágot ott szentaltalvirágnak (is) hívják. A hajadon leányok pedig őt kérték, hogy
segítsen nekik férjet találni. Ha két nappal később a szőlő erre a napra elvirágzik, jó
bortermés várható Szent Vidnek köszönhetően.
Hihetetlen leírni, de június 21-étől már egyre rövidülnek majd a nappalok – pedig
olyankor még alig kezdtük el a nyarat. Ekkor van ugyanis az év legrövidebb éjszakája.
És aki már egyszer is nézett bele június végén a naptárba, tudja, több Pál-napot is
tartunk. Ennek az a magyarázata, hogy június 26-án Jánost és Pált ünnepeljük, ők a
IV. században vértanúhalált halt testvérpár voltak – ők a viharok megfékezői. Három
nappal később pedig Pétert és Pált, azaz Jézus apostolait, akik pedig ezen a napon
szenvedtek vértanúhalált.
Pataki Gábor

A képviselő-testület 2012. április 19-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2011. évi költségvetésről szóló beszámolót.
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította a 2011. évi
költségvetésről szóló 1/2011. (II.11.) sz. rendeletét (zárszámadási rendelet)
3. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 12/2012. (IV.
20.) rendeletét a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
4. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött a 2012. évi költségvetés fejlesztési tartalékának felosztásáról.
5. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 13/2012. (IV. 20.)
rendeletét a „Vértesszőlős Díszpolgára” cím, valamint a „Vértesszőlősért Emlékplakett”
alapításáról és adományozásának rendjéről.
6. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 14/2012. (IV. 20.)
önkormányzati rendeletét a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról.
7. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2011. évi belső
ellenőrzéséről szóló jelentést.
8. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Mária Rádió
kérelmét.
9. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 15/2012. (IV.
20.) rendeletét a település Hulladékgazdálkodási Tervéről.
10. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kíván a továbbiakban
pályázatírásra átalánydíjas szerződést kötni az M27 Absolvo Consulting Kft-vel (csak
eseti szerződéseket).
11. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza Sipos Lászlóné
2800 Tatabánya, Károlyi M. u. 21. sz. alatti lakost a 2012. évi búcsú megrendezésével.
12. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a Tatabányai
többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
13. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az EU támogatott fejlesztések
utófinanszírozásának lehívásáig döntött 30 M Ft folyószámla hitel felvételéről.
14. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete 80 000 Ft támogatást nyújt
a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete számára.
15. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy engedélyezi a polgármester számára gazdasági társaságban vezető tisztségviselői feladat
ellátását.
16. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester kérésére a
LED-314 frsz.-ú személygépkocsira az üzembentartói megállapodást visszavonta.
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17. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét
módosította.
18. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 16/2012.
(IV. 20.) rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
19. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízta a polgármestert,
hogy ajánlatot kérjen a Magyar Telekom Nyrt.-től az általa bérelt torony bérleti díjának
egy összegben történő előre fizetéséről, illetve hogy kérjen ajánlatot a cégtől villamos
energia és gáz-szolgáltatásra is.

A képviselő-testület 2012. május 17-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta az ESZI 2011.
évről szóló beszámolóját és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a Szociális- és
Egészségügyi Bizottság 2011. évről szóló beszámolóját.
3. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2011. évről szóló
szociális-, gyermekvédelmi- és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót.
4. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a védőnő 2011.
évről szóló beszámolóját.
5. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Samufalvi Óvodában és Bölcsődében – a beiratkozott gyermekek létszámára tekintettel
– 2012. szeptember 1-jei hatállyal újabb, negyedik óvodai csoportot kíván létrehozni.
Az óvoda épületében a negyedik óvodai csoport számára hely már nem biztosítható, ezért a
tulajdonában lévő, vértesszőlősi 455 hrsz-ú, Ady E. u. 2/D. szám alatti ingatlanában (ÖNO)
telephelyet kíván létesíteni a csoport elhelyezése céljából. Megbízza Törökné Pátrovics
Erika intézményvezetőt, hogy az érintett hatóságokkal előzetesen egyeztessen, hogy az
ingatlan – megfelelő átalakítást követően – alkalmas-e az óvodai csoport elhelyezésére.
Megbízza a polgármestert, egyeztessen az ingatlant jelenleg használó, Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézménye vezetőjével az ESZI Vértesszőlősi Segítő
Szolgálata másik ingatlanban történő elhelyezésének lehetőségéről. Felkéri a polgármestert,
hogy az 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak alapján kérje fel a KEM
Kormányhivatalt közoktatási szakértő kijelölése érdekében.
6. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapodást kötött a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.
7. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 17/2012. (IV.
18.) rendeletét a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról
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8. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a 18/2012. (IV. 18.)
rendeletét egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
9. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0132
kódszámú „Vértesszőlős Község Önkormányzata intézményeinek energetikai korszerűsítése: Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai korszerűsítése” elnevezésű
projekt közbeszerzési eljárása során összesen 19 079 350 forint fedezetet biztosít.
10. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0047 kódszámú Vértesszőlős Általános Iskola, Orvosi Rendelő és Idősek Klubja, valamint Gyógyszertár”
elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása során összesen 48 631 207 forint fedezetet biztosít.
11. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvos 2011. évről szóló
beszámolót elfogadja.
12. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az EU támogatott fejlesztések
utófinanszírozásának lehívásáig az önerő biztosítására a korábban igényelt folyószámlahitel helyett 33 448 930 M Ft támogatás előlegező hitel felvételéről döntött.
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Tisztelt Lakosság!
A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kormányhivatal útján tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy hívják fel a lakosság figyelmét az avar- és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok fokozott betartására, a közelgő meleg,
száraz nyári időszakra tekintettel. Az avar- és tarlóégetéssel összefüggésben a tűzoltóságokat számos esetben riasztják tűzesethez, a kiszáradt aljnövényzet rendkívül
gyúlékony és gyorsan terjed, veszélyeztetve így a lakott területeket és az erdőket is.
Tájékoztatom Önöket, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetés tilos, kivéve, ha az önkormányzat rendeletében eltérően rendelkezik.
A képviselő-testület által alkotott 9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet lehetővé
teszi az avar – és kerti hulladék égetését, ezeket azonban szigorú feltételekhez köti.
A rendelet alapján 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 16.00 és 20.00 óra között, szombati
napokon 8.00 és 12.00 óra között lehetséges.

Az ingatlanok előtti
közterületek kaszálásáról
A közterületek használatáról szóló
11/2009. (IX.11.) sz. rendeletünk 11. §-a
alapján szabálysértést követ el és
30 000 forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható az ingatlan tulajdonosa, ha az
ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület), illetve
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról (hó és
jégmentesítéséről), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, valamint
a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) nem,
vagy nem megfelelően gondoskodik.
Ez természetesen minden ingatlanra,
tehát minden utcára vonatkozik.
Az elmúlt években az önkormányzat
különös gondot fordított a nagy forgalmú, kiemelt jelentőségű utcák – Valusek

Avar- és kerti hulladék égetése

u., Múzeum u., Petőfi és Arany u. –
rendben tartására, kaszálására, hiszen
ezek az utcák meghatározzák a településképet.
Mivel sok esetben az ingatlan tulajdonosok nem tettek eleget vagy későn e
kötelezettségüknek, nem várhattuk meg,
hogy a fő útvonalak magasan növő gyomokkal és fűvel gondozatlan képet mutassanak.
Ezen utcákat az önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli, kérjük az érintett
ingatlan tulajdonosokat, hogy ne várják
meg az önkormányzat munkáját, hanem időben kaszáljanak.
E munka egyébként jelentős leterheltséget jelent munkatársainknak és elvonja a munkaerőt a valóban önkormányzati közterületek ápolásától és egyéb
közterület fenntartási munkáktól.
Kérjük, hogy ez ügyben együttműködni szíveskedjenek!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Fentiek alapján október 1-jéig a kerti hulladékok nyílt téri égetése községünkben tilos!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Önkormányzati
adóhatóság közleménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában magánszemélyek esetén az 1000 forintot, egyéb adózók esetében a
10 000 forintot elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon
közzéteheti.
Fentiek alapján adóhatóságunk magánszemély adózó esetén a 10 000 forint,
egyéb adózó esetén az 100 000 forint adóhátralékkal rendelkező adózók listáját
az esedékességet követő 90 napot követően, – első alkalommal 2012. június 15én – a Polgármesteri Hivatalban lévő hirdetőtáblán közzéteszi.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Díszpolgári felhívás
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, hogy tegyenek javaslatot az idén
kitüntetendő 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 2012. június 13-ig juttassanak el a
Polgármesteri Hivatalba.
Szabó Mária,
a Kulturális- és Nemzetiségi Bizottság elnöke

Rendőrség lakossági felhívása!
Bizonyára többek előtt ismeretes, hogy Vértesszőlősön elszaporodtak a lakásbetörések. Az elkövetők mielőbbi felderítése érdekében, kérjük a lakosságot, ha bármilyen információval rendelkeznek a betörésekkel kapcsolatban,
hívják Stavarsz Kornél Körzeti megbízott rendőrt a 06 30 496 9324 mobilszámon, vagy a rendőrséget a 107-es telefonszámon.

Országos szemétgyűjtő akció volt
2012. április 23-án
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal rendezte meg hagyományos országos szemétgyűjtő
akcióját április 23-án. A rendezvény az
elmúlt öt évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.
A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben
sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb
megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak
mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a
cég szemléletváltozást elérni. Az akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
az elmúlt hét alkalommal mintegy 270 ezer
önkéntes csaknem 40 ezer köbméternyi
szemetet gyűjtött össze országszerte.
A szemétgyűjtési akció célja, hogy a
fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá
kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer
– többségében – fiatalember, akik részt
vesznek a szemétgyűjtésben, később

jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb
környezetük megóvására. Sajnos ehhez
az akcióhoz Vértesszőlősön nagyon kevesen csatlakoztak a lakosság részéről,
de akik eljöttek szinte évről évre ugyanaz
a maroknyi, de lelkes kis csapat. Ők a polgármesteri hivatal dolgozóival közösen
indultak neki, a főút megtisztítításának.
Az általános iskolát külön köszönet illeti,
mert közel 60 tanulóval és az őket kísérő pedagógusokkal vettek részt ebben a
példamutató kezdeményezésben.
Az önkormányzat a tavalyi évben a legforgalmasabb helyekre szemetes edényeket helyezett ki, a helyi médiákban
tájékoztatja folyamatosan a lakosságot
arról, hogy az AVE Tatabánya ZRt. tatabányai szemétlerakójába 200 kg/háztartás/év mennyiségben, személyi igazolvány bemutatása mellett, ingyenesen
elhelyezhető a szemét (AVE Tatabánya
ZRt. Tatabánya Dubnyik völgyi hulladéklerakó 2800 Tatabánya, Dubnyik u. 1.
Tel.: +36 34/511-390 Nyitva tartás: hétfőpéntek 7.00-18.45).
Kérünk mindenkit, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek és ne a lakókörnyezetünket szennyezzék!
Z.Zs.

Természetesen a bejelentőnek joga van ahhoz, hogy kérje adatainak zártan való
kezelését.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy jobban figyeljenek egymásra és szomszédaikra.
Amennyiben bármilyen, gyanús eseményt, vagy személyeket vélnek látni, a fenti
elérhetőségek egyikén jelezzék a rendőrségnek, ezzel is segítve munkánkat.
Stavarsz Kornél
körzeti megbízott rendőr
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Iskolai hírek
„Dobré slovo – Jó szó” verseny
Komáromban
Iskolánk két 6. osztályos tanulója nemzetközi szavalóversenyen vett részt
Szlovákiában.
Több magyarországi szlovák nyelvet
oktató általános iskola is elfogadta a
meghívást erre a hagyományos rendezvényre, amely a Nyitra megyei magyar
iskolák szavalóversenyének döntője volt.
A színvonalas versenyben, mely a híres
Selye János Gimnáziumban zajlott, Zách
Boglárka 3. helyet, Anderla Angelika pedig 6. helyet szerzett. Mindkét tanulónkat
oklevélben és könyvjutalomban részesítette a zsűri.
A rendezvény neve a „Dobré slovo – Jó
szó” volt, mely a magyarok és a szlovákok közeledését szolgálja. A jelmondat
Ján Kostra szlovák költő versének a
címe. Ez a költő nagy tisztelője volt a magyar költészetnek, és több magyar poéta
versit fordította szlovákra.
Zách Boglárkának és Anderla Angelikának gratulálunk az elért eredményhez!
Urbanics Vilmos
felkészítő tanár

DÖK-nap
Idén április 21-én rendeztük meg a Diákönkormányzatunk napját.
A hosszú tél után már nagyon vágytunk
a szabadba, egy jó kis gyalogtúrára, de
előbb még a diák-király megválasztására
került sor. Idén ketten indultak a hőn áhított koronáért: a 8. osztályból Kurucsai
Ágnes és a 7.-ből Szádeczky Boglárka.
Az iskola tanulói a két jelölt közül Bogit
választották, így ő helyezhette fejére a
koronát. A ceremónia után a diákok közül sokan Joci bácsi vezetésével a Ka8

csás-tóra mentek, ahol egy izgalmas
horgászversenyen vettek részt. A többiek túracipőt húztak a lábukra, hogy az
éledő természetben, s az Által-ér csodálatos vízi világában gyönyörködve
a tatai Öreg-tóhoz tegyenek egy túrát.
A tóparton már várt ránk a büfé: jól esett
a lángos, a palacsinta és a fagyi. Már a
delet is elütötte a templom harangja,
mire visszaérkeztünk az iskolába.
A diáknapon a másodikosok és a
harmadikosok osztályfőnökeik szervezésében, illetve vezetésével érdekes
kiránduláson vettek részt Budapesten.
A Planetáriumba tettünk látogatást, hogy
egy kalandos űrutazásra induljunk. A kupola csillagos ege alatt sokan szájtátva
hallgatták az előadást a Napról, Földről,
a bolygókról, csillagképekről. Nagyon
látványos, színvonalas műsornak lehettünk szemtanúi.
Az elsősök és a negyedikesek egy érdekes animációs filmet tekintettek meg,
majd amikor az idő jobbra fordult, fociztak egy jót, és a játszótéren játszottak.
Gombásné Bartal Zsuzsa és Szűcs Imre
munkaközösség-vezetők

Iskolai gála
Május 11-én került sor Vértesszőlősön, a Művelődési Házban iskolánk
gálájára.
A Szülői Munkaközösség kezdeményezésére vállaltuk, hogy ezen a napon
izgalmas előadássorozattal várjuk az
érdeklődő vendégeket. A gyerekek már
hetek óta készültek a fellépésre, s most
izgatottan várták, hogy bemutassák tudásukat a szülők előtt.
Paxy Éva igazgató nyitotta meg a gálát,
majd rövid köszöntője után a műsor házigazdája, a nyolcadikos Szlávik Bence
konferálta fel a produkciókat.
9

Először az alsó tagozatosok léptek
a „világot jelentő deszkákra”. A tanítónők gazdag programot állítottak össze:
szlovák versek, játékok színesítették
az előadásokat. Janikovszky Éva: Kire
ütött ez a gyerek? című története. Lázár Ervin híres Négyszögletű kerek erdőjéből a versmondó verseny került megjelenítésre. Az első osztályosok a Ki az
okosabb? és Az egerek és a macska
című jelenetet adták elő. Zokni-bábokat húztak a másodikosok a kezükre,
s a Shrek című filmből adtak elő egy
zenés számot. Az alsó tagozatosok a
Legyetek jók, ha tudtok című énekkel
búcsúztak a közönségtől. Az utolsó
produkció keretében az iskolában működő modern tánc szakkör tanítványai
mutatkoztak be.
Rövid szünet után a felső tagozatosok következtek, akik inkább a színházi
előadásokra koncentráltak. Először az
ötödik osztályosok énekeltek el Urbanics
Vilmos tanár úr harmonika kíséretével
egy szlovák dalcsokrot, majd Velencei
Virág, szintén ötödikes tanuló játszotta el
Beethoven világhírű zongoradarabját, a
Für Elise-t.
Következhettek a színdarabok. A hetedik osztályosok Karinthy Frigyes: Tanár
úr kérem című művéből adtak elő egy
rövid jelenetet. A hatodikosok az Álom,
míg az ötödikesek a Mikszáth regényből
készült A beszélő köntös című darabot
adták elő. A gálát Szádeczky Boglárka
hetedik osztályos és Farkas Márk nyolcadik osztályos tanuló szalontánc bemutatója zárta.
A szülői munkaközösség a gála bevételét a gyerekek javára fordítja.

Kortársak Versmondó Találkozó
Iskolánk április 27-én 6. alkalommal rendezte meg a Kortársak Versmondó Találkozót általános iskolás tanulók részére.
A találkozóra magyar költők verseivel
10

lehetett nevezni. Az idei évben Lackfi
János alkotásaiból kértünk egy művet,
továbbá egy szabadon választott kortárs
magyar költő művét.
Lackfi János a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékének adjunktusa. A 29 díjat nyert költő sajnos
nem tudott jelen lenni a versenyen, de
költeményei sok látogatót, szavalót vonzottak iskolánkba. Kilenc iskola képviseltette magát verseket szerető diákjaival
rendezvényünkön, s két zsűri előtt szálltak versenybe egymással. Négy korcsoportban osztottunk díjakat.
Az 1-2. osztályos korcsoportban 1.
helyezést ért el Páncél Emőke, a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola tanulója,
2. lett Dombai Péter, a Vértesszőlősi Általános Iskolából, a 3. díjat pedig Bodnár
Barnabás vitte el Tatabányáról, a Dózsa
iskolából.
A 3-4. osztályosoknál az 1. és 2. helyezett a mi iskolánk tanulója lett: Egri
Mátyás és Vida Stella, 3. pedig Végvári
Jázmin, a tatabányai Kodály iskolából.
Az 5-6. osztályosok közül első helyezett
Farkas Krisztina lett a Tarjáni ÁMK-ból,
második Koós Cintia Vértesszőlősről,
harmadik pedig Schlagmüller Alexandra
a tatabányai Jókai iskolából.
A 7-8. osztályosoknál az 1. díjat
Szádeczky Boglárka, a mi iskolánk tanulója, a 2-at Ruzsa Viktóra, a Tarjáni ÁMKból és a 3-at Szlávik Bence, szintén a mi
tanulónk nyerte el.
A verseny jó hangulatban telt el, kicsik
és nagyok is megtalálták a hozzájuk leginkább illő költeményeket. Széles választék állt előttünk kortárs magyar költőink
műveiből, így lehetőség nyílt arra, hogy
megismerhessük az élő magyar szépirodalmat is.
Reméljük, hogy a jövőre tervezett verseny is hasonlóan sikeres lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kiss Gyöngyi

A Kortársak Versmondó Találkozó díjazott versenyzői

A 90 éves Forisek Istvánné
Panni nénit köszöntöttük
Miniszterelnöki és polgármesteri emléklappal, virággal és egy üveg borral köszöntötte Dr. Nagy Sándor és Muk Istvánné 90. születésnapja alkalmából Panni nénit, aki szemüveg
nélkül olvasta fel a polgármester úr és Orbán
Viktor miniszterelnök úr
jókívánságait, majd elszavalta Arany János:
Családi kör c. versét.
Panni néni gyermekei Szabó Józsefné és Forisek
Ferenc elmondták, hogy
délután családi körben,
unokákkal,
dédunokákkal kiegészülve ünneplik
tovább édesanyjuk születésnapját. Ez úton is nagyon sok örömet, további
jó egészséget kívánunk az
ünnepeltnek!
Z.Zs.
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Textilszobrászat (Paverpol)
Április 19-én a Művelődési Ház kézműves tanfolyamot szervezett azok számára, akik szerettek volna megismerkedni egy új képzőművészeti technikával.
A foglalkozáson a paverpol technika fogásait lehetet elsajátítani.
A paverpol termékcsalád újdonságként került Magyarországra,
forradalmasítva a képzőművészetben rejlő lehetőségeket.
A Paverpol attól népszerű, hogy
egy drótváz, egy textildarab és
alufólia segítségével hozható
létre egyedi műalkotás. Olyan
levegőre száradó speciális keményítő és ragasztó anyag, melyet textil, papír, selyem, fa, kő
és egyéb természetes anyagra
lehet felhordani. Előnye a gyors
száradási idő. Készíthető belőle
– mint a képek is mutatják – dombormű, szobor, bármilyen dekorációs anyag.

Irodalmi est
A költészet napjához kapcsolódóan
került sor Veréb Mária vértesszőlősi
költőnő irodalmi estjére április 20-án
17.00 órai kezdettel.
A szép számmal megjelent hallgatóság felé az írónő gondolatait Horváth
Sándor és tanítványai tolmácsolták.
A versek elhangzása után a közönség
kötetlen beszélgetéssel, zsíros kenyér és
tea elfogyasztásával folytatta az estét.

Anyák napi játszóház
Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük. Ebből
az alkalomból május 4-én délután a
Művelődési Házban kézműves foglalkozást tartottunk.

A gyerekek szív alakú dobozt festhettek
piros és fehér színűre, amelyre piros szívecskéket ragasztottak. A szívecskékbe
„Anya és én „ felirat került. Origami haj12

togatással papírvirágot készítettünk, melyet összeragasztás után hurkapálcikára
erősítettünk. A nagymamák számára térhatású virágot nyírtunk, hajtogattunk, ragasztottunk. A képen látszik, hogy a gyerekek milyen szorgosan dolgoztak, hogy
szeretteiknek minél szebb ajándékot készíthessenek

Kiállítás
Május 8 és 24 között volt látogatható a
kultúrházban a TATAI KISTÉRSÉG ÉS
VÉRTESSZŐLŐS MADÁRTÁVLATBÓL
című kiállítás, melyen VARGA NORBERT légifotós felvételeit tekinthették
meg az érdeklődők.
Varga Norbert 1992 óta siklóernyőzik, de
emellett számos extrém sportot kipróbált
már. Szerencsére, szerencsénkre maradt
a fellegekben. Madártávlatból örökíti meg
többünk számára is az elérhetetlen-megélhetetlen élményt, a fentről rácsodálkozás élményét. Légifotóinak mindegyike a
haza iránti szeretetét tükrözi. Megörökítette már a Dunakanyar, a Pannonhalmi
borvidék, a Balaton felvidék, a Balaton, a
Zempléni hegység, Komárom-Esztergom
megye szépségeit, de fotózott Erdélyben,
a Felvidéken éppúgy, mint Franciaországban vagy Olaszországban.
Számos kiadványban találkozhatunk
képeivel pl: Tata naptárakban, tudományos lapokban, emellett több intézményt
is díszítenek Norbert fotói. (A jövőben
községünk Művelődési Házát is.)
Varga Norbert nemcsak kiváló fotós,
egyedi személyiség, hanem igazi lokálpatrióta is. Tatán, a Fényes fürdő területén édesapjával közösen, a Katonai forrás megtisztítására és eredeti állapotba
történő visszaállítására törekednek.
Varga Norbert életcéljának tekinti,
hogy minél többen rácsodálkozhassanak hazánkra, környezetünk megkapó
és utánozhatatlan szépségére.
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Másodszor is sorsoltunk

Által-ér völgyi kerékpárút
A Tatát, Vértesszőlőst és Tatabányát
összekötő Által-ér völgyi kerékpárút kiegészítő infrastruktúrája kialakításának támogatására a KomáromEsztergom Megyei Sportszövetségek
Szövetsége (KEM SZÖSZ) által kibocsájtott kerékjegyek második sorsolását a Vértesszőlősi Polgármesteri
Hivatalban tartották meg. (2011.05.10.)
Horváthy Lóránt, a KEM SZÖSZ elnöke,
Tata alpolgármestere köszöntötte a sorsoláson megjelent vendégeket, köztük
Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés
elnökét, Zoltánfi Zsuzsannát,
Vértesszőlős alpolgármesterét,
Ablonczy Dánielnét és Szutter
Leventét, Tatabányai önkormányzati képviselőit és Horváth Zoltánt, a megyei természetbarát szövetség elnökét.
– Örömünkre szolgál, hogy
milyen nagy az érdeklődés a
kerékjegyek iránt, hogy men�nyire akarják már a három település lakói, hogy elkészüljön a
várva várt kerékpárút – mondta
Horváthy Lóránt, aki hozzátette: a mostani
sorsolás díjai értékesebbek, mint amik az
elsőn voltak, és ez az egyre gyarapodó
támogatóknak köszönhető. Az év végi,
harmadik sorsolásra már öt kerékpár meg
van, ami gazdára talál majd, de várhatóan
még többen csatlakoznak a KEM SZÖSZ
és a három település kezdeményezéséhez. Vagyis bringás nyeremény dömping
várható a közös, tatabányai és tatai átadó
ünnepség alkalmával. Tehát már most érdemes vásárolni az újabb kerékjegyeket.
Popovics György hangsúlyozta, hogy
a kerékpárutaknak mekkora jelentősége
van, hiszen nem csak környezetkímélő
14

szerepe van, de az egészségmegőrzésnek is szerves része, ezért megyénkben
támogatni kell a kerékpárutak építésére
irányuló kezdeményezéseket.
Hasonló véleményen volt Ablonczy Dánielné és Szutter Levente, akik elmondták, hogy egyre többen kérdezik tőlük:
mikor lehet már biztonságosan bringázni
Tatabánya és Tata között. Annyit megnyugtatásul: az idén el kell készülnie a
száz százalékos pályázati pénzből az Által-ér völgyi kerékpárútnak.
A házigazda Vértesszőlőst képviselő
Zoltánfi Zsuzsanna kiemelte, hogy a kerékpárút reményeink szerint
jót tesz a turizmusnak, az idegenforgalomnak, egyébként
a település bekötő úttal csatlakozik majd az Által-ér völgyi
kerékpárútra.
A szerencsekerékben 1813
kerékjegy sorszámát forgatta
nagy szakértelemmel Horváth
Zoltán, az akció mozgatórugója.
A fődíjat, a megyei természetbarát szövetség által felajánlott márkás kerékpárt a
zöld színű, 0152 sorszámú kerékjegy
tulajdonosa nyerte. A szintén értékes felnőtt rollert, amelyet a vértesszőlősi önkormányzat ajánlott fel, a zöld 2767 sorszámú kerékjegyet vásárló viheti haza.
A további nyertes számok, kékek
(500 forintos jegyek), 0164: fejvédő és
Által-ér-völgyi kerékpárút emblémájával ellátott fotó. 1452: kerékpár első
lámpa és póló. 0192: zárható kerékpáros doboz és emblémás póló. 1475:
kerékpáros hátizsák és póló. 0213:
váztáska és póló. 0044: Tatabánya város díja plusz póló. 1476: Tatabánya
város díja plusz póló. 1052: Tata város

díja és póló. 1480: Tata város díja és
póló.
Zöldek (200 forintos kerékjegyek),
1538: kerékpáros táska és póló. 0174:
napszemüveg és póló. 1605: napszemüveg és póló. 2481: kerékpáros
táska és póló. 0301: kerékpáros mez
és póló. 1339: Tatabánya város díja
és póló. 1724: Tatabánya város díja
és póló. 2277: Tatabánya város díja
és póló. 0602: Tata város díja és póló.
1378: Tata város díja és póló. 1780:
Tata város díja és póló. 1766: Tata város díja és póló.
A nyeremények 2012. július 15-ig vehetők át.
A most és az előzőleg Tatabányán kisorsolt kerékjegyek részt vesznek a harmadik sorsoláson is, amelynek időpontja
az Által-ér völgyi kerékpárút átadásakor
lesz az év végén.

A nyeremények keddenként és csütörtökönként 16.30-18.00 óráig átvehetők a
KEM SZÖSZ székházában (Tatabánya,
Fő tér 4.). Előzetesen lehet érdeklődni
Baranyáné Szirmai Editnél (06 34 510
502) és Péntek Sándornál a 06 30 437
9572-es telefonszámon.
A második kerékpárjegy sorsolásra a
nyereményeket felajánlották: Popovics
György, a megyei közgyűlés elnöke,
Schmidt Csaba, Tatabányai polgármestere, Michl József, Tata polgármestere,
dr. Nagy Sándor, Vértesszőlős polgármestere, Jel Kft. (Tatabánya), M-Bike Kft.
(Tatabánya), Szigetvári István (Tata), KEM
SZÖSZ, a megyei természetbarát szövetség és a megyei kézilabda-szövetség.
2012. május 14-től a Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatalban is lehet támogatójegyet vásárolni 200 és 500 forint értékben!
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Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése
Tisztelt Érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 47/2012.(V.11.) VM rendelet az
EMVA Mikrovállalkozások létrehozása
és fejlesztése című pályázati kiírás.
A támogatási kérelmeket postai úton,
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez lehet benyújtani 2012. június 1-jétől június 30-ig.
Az alábbiakban rövid összefoglalót
olvashatnak a pályázat tartalmáról:
• Pályázhatnak: már működő vagy induló mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek.
• Támogatás vehető igénybe: eszközbeszerzésre, építési munkákra, felújításra,
bővítésre, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségirányítási rendszer
bevezetésére, egyéb kiadásokra és
szoftver licencek ellenértékére.
• Minőségirányítási rendszer, egyéb
kiadás és a szoftver önállóan nem szerepelhet egy támogatási kérelemben.
• Támogatás intenzitása: 60 százalék
• Maximum igényelhető támogatás:
16 000 000 forint
• Kisléptékű infrastruktúra esetében
maximum 10 000 000 forint, minőségirányítási rendszer kiépítése esetében
maximum 2 500 000 forint igényelhető
• A költségvetést az MVH által rendszeresített Gépkatalógus és Építési Normagyűjtemény alapján kell összeállítani
• Amennyiben nem találhatóak meg
ebben a két gyűjteményben a költségek, tételek, abban az esetben két db
hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlat csatolása szükséges (az
árajánlatoknak szigorú tartalmi szempontjai vannak, melyet a rendelet is
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felsorol, ezért felhívjuk a figyelmet ennek
pontos áttanulmányozására!)
A támogatási kérelemhez mellékelni
kell:
1. Pénzügyi terv (MVH formanyomtatványa).
2. Gépekről, eszközökről műszaki leírás.
3. Két árajánlat (ha nem ÉNGY és Gépkatalógus).
4. Teljes bizonyító erejű magánokirat
arról, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani az ingatlanon, és
a fenntartási időszak végéig használni,
abban az esetben, ha nem saját tulajdonú ingatlanon valósítja meg a fejlesztést.
5. Térképmásolat.
6. 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap.
7. Építési engedélyköteles beruházás
esetén: ügyfél nevére szóló jogerős
és érvényes építési engedélyt, vagy
igazolást a hatóságtól az eljárás
megindításáról+tervdokumentáció
(építész tervező aláírásával)
8. Nem építési engedélyköteles beruházás esetén: igazolás az illetékes építés
hatóságtól+tervdokumentáció (építész
tervező aláírásával)
Amennyiben a felsorolt dokumentumok
valamelyike hiányzik, vagy nem megfelelően került csatolásra, nincs lehetőség
hiánypótlásra! – ezért felhívjuk a figyelmet valamennyi dokumentum áttekintésére a pályázat benyújtása előtt
Amennyiben kérdésük van a pályázati kiírással kapcsolatban, keressék a
munkaszervezetet a már ismert elérhetőségeken (34/589-849, vagy munkaszervezet@vercse.hu , Schuszter
Margit 70/431-4918) vagy honlapunkon: www.vercse.hu

Köszöntés
A Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete képviseletében, Ispán Mónika Anyák
Napja alkalmából egy szál szép kálával köszöntötte az Idősek Napköziotthonában az
édesanyákat, nagymamákat, akik meghatódottan és örömmel vették át ezt a kedves
ajándékot.

Z.Zs.

Rangos elismerés
Május 8-án ünnepelte a világ 187 Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti
Társaságának több mint 100 millió
önkéntese és hivatásos munkatársa
a Mozgalom Világnapját, mely Henry
Dunantnak – a Vöröskereszt Mozgalom alapítójának születésnapja. Az ő
munkásságának köszönhető a Vöröskereszt Mozgalom megalapítása mellett a Genfi Egyezmények létrejötte is.
A május 10-én megtartott ünnepségen
a Magyar Vöröskereszt Tatabányai Megyei Székházban kitüntetéseket és dicsérő okleveleket adtak át.

Tatabányai Megyei Székházban kitüntetéseket és dicsérő okleveleket adtak át,
ahol Bajczik Lajosné a mozgalomban
eltöltött aktív 45 évének elismeréseként
a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés
ezüst fokozatában részesült. Bajczik
Lajosné Éva 1987-től dolgozott Vértesszőlősön védőnőként nyugdíjazásáig
és még utána is sokáig helyettesített.
1966-tól tagja a Magyar Vöröskeresztnek, 1987-től a helyi alapszervezet titkára
volt 2011-ig. Ehhez a rangos elismeréshez gratulál Vértesszőlős Község Önkormányzata, további jó egészséget és
aktív nyugdíjas éveket kívánva!

A sokéves hagyománynak megfelelően május 10-én a Magyar Vöröskereszt

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2012.
(III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és
(2) bekezdésében, valamint a 115. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
– Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesszőlős
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. §

E rendelet hatálya a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményei
által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, az ellátást igénybe vevőkre, az ellátás igénybevételének feltételeire, az ellátásért fizetendő térítési díjakra terjed ki.

2. Alapellátások
2. §

(1) A szociális étkezés intézményi térítési díja:
Az ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja:
(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

465 Ft/nap (ÁFÁ-val)
145 Ft/nap (ÁFÁ-val)
835 Ft/óra
8460 Ft/hó

3. §

(1) A hadigondozott (árva, rokkant) személy mentes a személyi térítési díj alól.
(2) A népkonyhán történő étkezés igénybevétele térítésmentes.

3. Szakosított ellátások
4. §
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja
a) Szent Teréz Idősek Otthona
Átlagos ápolás esetén
Szolgáltatási önköltség:
Intézmény térítési díj:
Demens ellátottak esetén:
Szolgáltatási önköltség:
Intézmény térítési díj:
Ápolási szükséglet nélküli ellátás esetén
Szolgáltatási önköltség:
Intézmény térítési díj:

4706 Ft/fő/nap
2970 Ft/fő/nap

havi 141 180 Ft/fő
havi 89 100 Ft/fő

4706 Ft/fő/nap
2765 Ft/fő/nap

havi 141 180 Ft/fő
havi 82 950 Ft/fő

4706 Ft/fő/nap
4706 Ft/fő/nap

havi 141 180 Ft/fő
havi 141 180 Ft/fő

5237 Ft/fő/nap
4390 Ft/fő/nap

havi 157 110 Ft/fő
havi 131 700 Ft/fő

b) Szent Margit Idősek Otthona
I. Emelt szintű ellátásnál
Szolgáltatási önköltség:
Intézmény térítési díj:
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I./a Emelt szintű ellátásnál 4 órás ápolási igénynél
Szolgáltatási önköltség:
5237 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
3500 Ft/fő/nap
Átlagos ápolás esetén:
Szolgáltatási önköltség:
5237 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
3500 Ft/fő/nap
Demens ellátottak esetén:
Szolgáltatási önköltség:
5237 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
3295 Ft/fő/nap
Ápolási szükséglet nélküli ellátás esetén
Szolgáltatási önköltség:
5237 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
5237 Ft/fő/nap

c) Szent József Központ Fogyatékosok Otthona

Szolgáltatási önköltség:
6941 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
5000 Ft/fő/nap
d) Szent György Központ Fogyatékosok Otthona
Szolgáltatási önköltség:
8701 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
6760 Ft/fő/nap
e) Hajléktalanok Otthona
Szolgáltatási önköltség:
5332 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
3595 Ft/fő/nap

havi 157 110 Ft/fő
havi 105 000 Ft/fő
havi 157 110 Ft/fő
havi 105 000 Ft/fő
havi 157 110 Ft/fő
havi 98 850 Ft/fő
havi 157 110 Ft/fő
havi 157 110 Ft/fő
havi 208 230 Ft/fő
havi 150 000 Ft/fő
havi 261 030 Ft/fő
havi 202 800 Ft/fő
havi 159 960 Ft/fő
havi 107 850 Ft/fő

5. §

(1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó Idősek klubja
Az idősek klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.
(2) A Szent József Napközi Otthon és Foglalkoztató intézményi térítési díj
a) gyermekek étkeztetés térítési díja
440 Ft/nap
A napközi otthonban a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.
b) nem gyermek ellátott esetén tartózkodás díja
2470 Ft/nap
étkezés díja
440 Ft/nap
(3) Mentálhigiéniás Klub intézményi térítési díja: étkezés
670 Ft/nap
A mentálhigiénés klubban a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.
(4) Családi Napközi
Szolgáltatási önköltség:
7651 Ft/fő/nap
Intézmény térítési díj:
6545 Ft/fő/nap
		
60 Ft/óra
Étkezés:
260 Ft/nap
(5) A nappali melegedőn biztosított ellátás igénybevétele térítésmentes.
6. §
(1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja:
a) Hajléktalanok Átmenti Szállása
Szolgáltatási önköltség:
1837 Ft/fő/nap
havi 55 110 Ft/fő
Intézmény térítési díj:
560 Ft/fő/nap
havi 16 800 Ft/fő
b) Gyermekek Átmenti Otthona
Szolgáltatási önköltség:
9121 Ft/fő/nap
havi 273 630 Ft/fő
Intézmény térítési díj:
7385 Ft/fő/nap
havi 221 550 Ft/fő
c) Családok Átmenti Otthona
Szolgáltatási önköltség:
3434 Ft/fő/nap
havi 103 020 Ft/fő
Intézmény térítési díj:
szülőnek:
1700 Ft/fő/nap
havi 51 000 Ft/fő
gyermeknek:
1700 Ft/fő/nap
havi 51 000 Ft/fő
d) Időskorúak Gondozóháza
Szolgáltatási önköltség:
4972 Ft/fő/nap
havi 149 160 Ft/fő
Intézmény térítési díj:
3235 Ft/fő/nap
havi 97 050 Ft/fő
(2) A éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás igénybevétele térítésmentes.

Az ellátások igénybevételének feltételeiről, eljárási szabályokról részletesen olvashatnak
a www.vertesszolos.hu oldalon, vagy a polgármesteri hivatalban tájékozódhatnak.
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Így is őrizzük a hagyományokat
A májusfa állítása régmúlt időkre nyúlik vissza, amikor is az udvarlók ezzel a gesztussal kedveskedtek választottjuknak. Az Idősek Klubjának tagjait is
meglepte idén egy májusfával Tomasik István, aki
Hegedűs Béla segítségével hagyományosan lovas
kocsival szállította a helyszínre a kiválasztott fát.
A klub tagjai vidám zeneszó mellett díszítették fel
az ajándékba kapott májusfát. Köszönet mindenkinek a segítségéért, aki valamilyen módon hozzájárult ehhez a szép gesztushoz.
Idősek klubja dolgozói

A XXI. MAGYAR MAZSORETT BAJNOKSÁG
RÉSZLETES PROGRAMJA
2012. JÚNIUS 1. PÉNTEK
12.00–19.00 Regisztráció
16.00 POM Senior
		szólóformációk
17.10 SHOW Senior
17.20 MIX Cadett
		 és Junior Mini formációk
17.30 MIX Csapat
18.40 Eredményhirdetés

2012. JÚNIUS 2. SZOMBAT
7.00–8.00 Regisztráció
8.30 Megnyitó
9.00–12.15 Defilé – Menettánc
		 Múzeum u.
13.30 POM Cadett
		szólóformációk
14.30 BAT Cadett és
		 Junior szólók – selejtezők
16.20 BAT Cadett
		 és Junior Duó-Trió
17.15 BAT Cadett
		 és Junior Mini formációk
18.10 BAT Senior Szóló
18.20 BAT Cadett
		 és Junior Szólók – döntő
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19.20 FLAG Senior
		 Mini formáció
20.00 Eredményhirdetés

2012. JÚNIUS 3. VASÁRNAP
8.30 POM Junior
		szólóformációk
9.10 BAT Senior
		 szólóformációk – selejtező
11.55 BAT Senior Szóló
		 – középdöntő
13.30 MIX Senior Mini formáció
13.40 BAT Senior
		 Szólóformációk – döntő
14.55 POM Színpadi
		csapatverseny
16.00 BAT Színpadi
		csapatverseny
18.30 Eredményhirdetés
19.00 A Bajnokság
		 ünnepélyes zárása

A verseny helyszíne az Általános
Iskola tornapályája és a Múzeum u.
alsó szakasza. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Pappné Bedei Sarolta VSE Mazsorett Szako.
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Anyák Napja a Könyvtárban
Az elmúlt évi sikeres rendezvényben bízva idén is készültem a gyermekekkel az
Anyák Napja megünneplésére. Nagy örömömre szolgált, hogy a gyermekek – a kemény mag – pozitívan álltak a lehetőséghez és kiválasztották a verset amivel készültek édesanyjuk, nagymamájuk köszöntésére. Sajnos nehéz olyan időpontot meghatározni ami mindenkinek jó lenne, most is a ballagás akadályoztatott némelyeket.

Május 5-én szombaton délelőtt gyönyörű tavaszi időben tarthattuk az ünnepséget.
A gyermekeket próbáltam éneklésre buzdítani nem sok eredménnyel, ígértem, a következő alkalomra felfrissítem az eseményhez illő dalok tárát. A modern technika sem
volt segítségemre, az interneten korábban kiválasztott dalokat nem tudtam "becsalogatni" a könyvtárba.Kissé zavarba jöttek a szerepléstől a gyermekek, de az első zavaron túltették magukat és ügyesen elmondták a megtanult verset. Rorbacher Regina
édesanyját, Magyar Vivi és Vera, valamint Scsibrán Peti szintén édesanyját, Kutenics
Gábor, Dombai Peti és Kelemen Dorka édesanyjukat és nagymamájukat köszöntötték és átadták a meglepetés ajándékot. A szivecskés, virágos dekorációnak most is
sikere volt, minden gyermek kedvére válogathatott és hazavihette.
Zsigó Lászlóné könyvtáros

III. paprIkáskrumplI főzőverseny
és rönkfűrészelő verseny
Szeretettel meghívunk mindenkit
– aki szeret a természetben, családi-baráti társaságban lenni, főzni, és enni –

a 2012. június 23-án 10.00 órakor,

a Majálisban tartandó főző- és rönkfűrészelő versenyre.
Főzőeszközökről (bogrács, tányér, kanál, pohár, stb.) és az étel alapanyagáról a résztvevők,
tűzrakó-helyről, tűzifáról, a verseny értékeléséről a rendezőség gondoskodik.

Nevezési díj NiNcs, NevezNi és érdeklődNi júNius 16-ig lehet a szervezőkNél az alábbi elérhetőségekeN:

E-mail: otthoncargoplaza@t-online.hu • Tel.: 06 30 579 4484 • 06 30 2377 977
Programválaszték: játszótér, homokozó, libikóka, favonat, tombolahúzás, gyerekvetélkedők, kispályás foci
22

Templom felújítás
A Vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség tavaly önerőből (adományokból) sikeresen felújította a helyi
Kisboldogasszony Templom toronysisakját. A község egyetlen műemlék
épületének felújítása folytatódik. Az
EMVA kulturális örökségvédelmi pályázatán nyert bruttó 15 millió 420 ezer
forintból az egyházközség a templom
alsó szigetelését, és a vízelvezetést alakíttatja ki. Az utófinanszírozású pályázat
generálkivitelezője a közbeszerzési el-

járás keretében kiírt kivitelezési pályázat nyertese, a vértesszőlősi Bán KFT.
A munkálatok már megkezdődtek, és
előreláthatólag a nyár közepére be is fejeződnek. Az egyházközség további tervei között a templom belső repedéseinek
javítása, és belső felújítása is szerepel.
További információk:
Zahara Norbert templomatya,
képviselő 06 30 276 8557
Szamos Boglárka rendezvényszervező, egyházközségi tag: 06 20 911 8944

Égáz-Dégáz tájékoztatása gázszünetről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az az FGSZ Földgázszállító
Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren 2012. június 26. 8.00
és 2012. június 26. 14.00 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében Társaságunk a
fentiekben leírt időszak alatt a gázellátást nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk működési területére vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a www.ed-fa.hu
internet oldalunkon is.
Segítő együttműködésüket megköszönjük és bízunk benne, hogy a gázszolgáltatási szünet nem okoz fennakadást a település életében.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
GYŐRI KIRENDELTSÉG
Tatabányai Üzemegység
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
Telefon: 06 34 513 513
Fax: 06 34 513 570
www.cgaz-dega2-roldgazeloszto.hu
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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

Eredetiség vizsgálat

FUTÓMŰ-,
KLÍMA-,
ÁLTALÁNOS-,
ÉS GUMI
SZERVIZ

Jöjjön hozzánk szervizelni bármilyen autóval!
11 000 Ft
Áfával!

15 000 Ft
Áfával!

Személyautó (benzines)
Személyautó (diesel)
10W40 olaj (4 l)
5W40 olaj (4 l)
olajszűrő
olajszűrő
munkadíj
munkadíj
SZERVIZ
átvizsgálás
átvizsgálás

AUTÓ SZÁRAZ
Tatabánya Kertváros, Alkotmány út 58.

Szerviz: 06 34 425 270 • Alkatrész: 06 34 331 360
E-mail: info@drycar.hu
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Önkéntesek
segítették
az
Önkormányzat
munkáját
A Vértes László utca
néhány
lokálpatrióta
lakója, a forgalmas főút
Takarék
Szövetkezet
melletti virágágyását
kigazolta, ezzel is segítve az Önkormányzat
közterületek fenntartási, ápolási munkáját. Ők
hárman Zsigó Lászlóné, Vakula István
és Kovács Lajosné
példaértékű
módon
felvállalták ennek a területnek a gondozását,
ahová a későbbiekben,
ahogy az időjárás megengedi évelő, virágzó
növényeket ültetnek,
amit a szomszédos Takarék Szövetkezet dolgozói fognak locsolni.

Kedves vértesszőlősi reformátusok!
2012. május 20-tól a megszokott időben 9.00 órától,
de már nem a megszokott helyen (Művelődési Házban),
hanem a Református Közösségi Házban tartjuk istentiszteleteinket és egyéb alkalmainkat is.
Május 27-én 9.00 órától a pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön kerül sor a konfirmációra.
Május 28-án 15.00 órától pünkösdi piknikre várunk mindenkit, aki szeretne velünk önfeledten ünnepelni.
Kedves vértesszőlősi gyerekek!
Hívunk gyermektáborainkba, töltsük együtt a nyári vakációt!
Július 16–21. (hétfőtől szombatig) Városlődön az erdei iskolában táborozunk. Lesz tábor Vértesszőlősön is? Igen, augusztus
13–17. újra várunk benneteket hétfőtől péntekig. Milyen korosztálynak? Az óvodásoknak és általános iskolásoknak is. Mit
csinálunk? Lesz játék, vidámság szöszmötölő! Hívjátok el a
testvéreiteket és a szüleiteket is! Hol? Református Közösségi
Ház, Gagarin u. 10. Sőt! Július 23-tól– 27-ig (hétfőtől péntekig)
egész héten a játszótéren is ott leszünk fél tíztől! Gyertek!
Vértesszőlősi Református Missziói Gyülekezet

Önkéntes munkájukat
ez úton is szeretnénk
megköszönni!
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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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000
Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén kedvezményesen!

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok
Hétfőn, szerdán és pénteken:
16.00–18.00 óra
Kedd és csütörtök:
9.00–11.00 óra
Ügyelet: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!
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A KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGETBEN VÉRTESSZŐLŐSÖN!!!!
2012 nyarán is várja az 5-14 éves korú gyerekeket a
Kisködmön Gyermeksziget Vértesszőlősön a Valusek u. 77. szám alatt.
Június 25-től augusztus 17-ig reggel 8 és délután 4 óra között
várja Sanyi bácsi a régi és új Kisködmönösöket!
Lovaglás, íjászat, kézművesség, közös zenélés,
kenuzás a tatai Öreg-tavon!

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél

Rendelési idő:

EGÉSZ NYÁRON NYÁRI TÁBOR

További információ:
Telefonon: 06 70 237 7733 vagy/és weboldalunkon: www.kiskodmon.hu
• 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
• Gyémántfejes mikrodermabrázió (bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió (bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• A világ vezető allergiamentes
végleges szőrtelenítő módszere
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
• Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus
okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Megérkezett
ék
tt az é
év újd
újdonsága:
az extra érzékeny, allergiás bőr
természetes csodaszere, az illatmentes

ÉRZÉKENY EXTRA
TERMÉKCSALÁD
cickafarkkal és útifűvel.

A részletekről érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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