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Az anyák napja
Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja is. És ha valójában belegondolunk, a világ legszebb
hivatása szülőnek, apának és anyának lenni.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza. Angliában az 1600-as években a húsvétot
követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze
dolgozó szolgálók még szabadnapot is kaptak, hogy hazamehessenek egy napra édesanyjukhoz. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
anyák napját.
Az interneten kering egy történet egy nőről, akitől
a hivatalban megkérdezték, mi a foglalkozása. „Anya
vagyok”, válaszolta. A hivatalnoknak elkerekedett a
szeme, de egyből megértette, mire gondol a nő, aki így folytatta:
„A munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az ember-szakmákban. Gyakran dolgozom naponta 14, de inkább 24 órát. Ebben a munkában jóval
több a kihívás, mint más, „átlagos” foglalkozások esetén. A jutalom pedig inkább a
megelégedettség, a gyermekek mosolya és sikerei, mint pusztán a pénz.”
Május első vasárnapján ünnepeljük hát meg mindannyian azt a munkát, aminek mi
vagyunk a gyümölcsei. Köszöntsük fel egy verssel, egy virággal, egy énekkel édesanyánkat, vagy mondjuk el érte egy imát, ha ma már csak egy bárányfelhő szélén
ülve tekint le ránk. (És persze ne feledkezzünk el az édesapákról sem, akiknek nincsen külön napjuk, de nélkülük anyák napja sem lehetne!) Mert az irántuk érzett szeretet az, ami a munkájuk „fizetsége” lehet – és bizony, ez többet jelenthet számukra
bármely vaskos bankszámlánál! Éljenek sokáig az édesanyák!
Pataki Gábor

Fásszárú hulladékok begyűjtése
Idén tavasszal első alkalommal – kísérleti jelleggel – az önkormányzat akciót hirdetett a házikerti metszési, fás
szárú hulladékok begyűjtésére.
Ezzel egyrészt az ingatlanokon az égetés
feleslegesség válik és központilag gondoskodunk a hulladékok ártalmatlanításáról. A jövőben a begyűjtött és aprított
hulladékot közintézményeink fűtésére
kívánjuk majd felhasználni. Szerencsés
esetben a házikertekből és a közterületekről gyűjtött faapríték mennyisége
éves fűtési igényünk 20-30 százalékát is
fedezheti majd.
Az idei első gyűjtési akció során a vártnál jóval nagyobb mennyiségű hulladékok kihelyezése történt meg, amelyek
összegyűjtése komoly feladatot jelent.
A kis térfogatsúlyú anyag gazdaságosan
csak tömörítős tehergépkocsival szállítható, melynek óradíja jelentős, és a nagyméretű ágak beetetése rendkívül hosszadalmas volt. A saját kistehergépkocsival
történő szállítás rendkívül munkaerő- és
időigényes, csak a közmunkaprogramba
illesztve gazdaságos. Ellenkező esetek-

ben a begyűjtés költségei meghaladják
a faanyag értékét.
Kérjük, hogy a jövőben a gyors és hatékony begyűjtés érdekében a következő módon helyezzék ki a fás szárú
hulladékokat:
• Csak metszési, fakivágási hulladék
kerüljön közé.
• Lenyírt fű, falevelek ne kerüljenek
a hulladékba.
• Fémet (drót), műanyagot (fóliazsák)
ne helyezzenek ki.
• Örökzöldeket (fenyőfélék, tuják)
lehetőség szerint ne tegyenek ki.
• A nagyobb ágakat 1-1,5 méternél
rövidebbre vágják össze.
• Az ágak rendezetten, sorba legyenek
rakva a könnyebb felszedhetőség
miatt.
• A hulladékot ne helyezzék
a csapadék elvezető árkokba
A begyűjtés elhúzódása miatt szíves türelmüket kérjük! Jövőbeli együttműködésüket előre is köszönjük!
Dr. Nagy Sándor

Új, külsős
bizottsági tagok
Az áprilisi Testületi
ülésen a Pénzügyi- és
Gazdasági Bizottság
javasolta
Dr. Erdei Máriát és Nagy Csabát külsős tagjainak,
akiknek személyét a testület egyhangúan elfogadta,
megválasztásuk után került sor az ünnepélyes eskütételükre.
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Kavicsösvény túrán vett részt
a Vértesszőlősi Önkormányzat
16-án szombaton az önkormányzat intézményeinek dolgozói, családtagjaik és
a képviselő-testület néhány tagja – mintegy 50 fő – közös kiránduláson vettek
részt, melynek útvonala a tavalyi nagysikerű Kavicsösvény túrához igazodott.
A Tatabányai Múzeum fő muzeológusa
Kisné Cseh Julianna tárlatvezetése tette
érdekesebbé a kirándulást, amely a Turul
emlékműtől indult, ahol az Által-ér völgyéről hallhattunk előadást. Következő
megálló a Szelim-barlang volt, melyhez
a geológiai- és botanikai tanösvényen
jutottunk el. Innen a Ranzinger Vince
bányászmérnökről elnevezett kilátóhoz
gyalogoltunk. Itt megcsodálhattuk a kilátóból elénk táruló panorámát, majd
továbbindultunk a Magyar Nemzeti Mú-

zeum Előember bemutatóhelyére, ahol
egy rendhagyó tárlatvezetésben volt részünk. A megtett közel 10 kilométer után
az Őszirózsa nyugdíjas klub néhány tagja „szőlősi gulyással” várta a Művelődési
Házban a megfáradt résztvevőket.
A kirándulást és az ebédet az önkormányzat finanszírozta, azzal a céllal,
hogy az intézmények munkatársai, az
önkormányzati képviselők, egymást jobban megismerve egy emlékezetes közös
honismereti kirándulás keretében egy
kellemes napot töltsenek el együtt.
Ez úton szeretném köszönetemet kifejezni a túravezetésért Kisné Cseh Juliannának és az Őszirózsa nyugdíjasklubnak
a finom ebédért!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

A képviselő-testület 2011. január 27-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2011. évi költségvetési rendelet tárgyalása I. forduló
A személyi jövedelemadó helyben maradó része 4 millió forinttal kevesebb, mint tavaly.
A közoktatási normatívák emelkedtek, mert az ellátotti létszám nőtt. Az önkormányzat a
külterületi lakók után is kap normatívát, ez 347 bejelentett fő után jár. A helyi adókban
csökkenés várható, mert több nagy cég felszámolása van folyamatban, s a válság miatt is
kevesebb árbevétele van szinte minden vállalkozásnak. Az előző évben felvett támogatást
megelőző hitelt is át kell futtatni a költségvetésen. A pénzmaradvány 90 millió forint, ami
a hiteltörlesztés forrása lehet. A bevétel 539 732 000 forint, ami azonban növekedni fog
pályázati áfa kompenzáció miatt.
A költségvetés kiadása oldalán a legnagyobb tétel a bér és járulékok. A folyamatban lévő
beruházások, iskola építés idei költségeit kötelezettségvállalásként szerepeltetjük. Az előzetes
számítások szerint kb. 60 millió forint lesz a tartalék.
Az ülésen részt vett Michl József, Tata város polgármestere országgyűlési képviselő, aki
elmondta: a kormány törekvése, hogy az állami normatívák ne csökkenjenek, ugyanakkor
az önkormányzatoknak egyre nagyobb saját erőt is biztosítani kell a működésükhöz. Saj3
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nos az SZJA csökkenésére a jövőben is számítani kell, mert az adókedvezmények miatt
az adófizetők száma csökken. Törekvése a kormánynak, hogy az új pedagógus életpálya
bevezetésével a pedagógus béreket az állam vállalja, ezért a finanszírozás jelentősen
változni fog – várhatóan 2013-tól. Az új Széchenyi Terv bevezetésével a fejlesztések
finanszírozásán kíván változtatni a kormány. Itt a pályázatok elsősorban az energia
racionalizálás terén lesznek. Várhatóan egyszerűsödnek a pályázatok. A külterületen
lakók problémája szinte minden településen jelen van. Talán az lenne a megoldás, ha
a Baromállási dűlőt Tatabányához csatolnák közigazgatásilag, hiszen területileg is oda
van közelebb. Véleménye szerint el kellene itt kezdeni a tárgyalásokat, ha jogszabályi
változás szükséges, annak közvetítéséhez felajánlotta segítségét. Rendezési tervet érintő
kérdésben a két településnek egyeztetnie kell a jövőben, nevezetesen az 1. sz. főút
elkerülő útjának nyomvonalát illetően. Befejezésül jól összeállított, stabil költségvetést
kívánt az önkormányzatnak 2011. évre.
A képviselői tiszteletdíjat felülvizsgálata
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem javasolta idén a képviselői tiszteletdíjak megemelését. Ugyanakkor Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester tiszteletdíjának megemelésére
tett javaslatot, 100 ezer forintról 150 ezer forintra, amit a testület elfogadott.
A 2011. évi víz- és csatornadíj elfogadása
Új információ még mindig nem áll rendelkezésre, így még a döntés nem hozható meg.
Vállalkozói fórum előkészítése
A vállalkozói fórumra 2011. március 3-án 18.00 órakor a művelődési házban kerül sor.
A rendezvény költségeire a testület 300 ezer forint keretösszeget biztosít.
Egyebek
a) dr. Farkas Noémi ügyvéd szerződésének meghosszabbítása. A képviselő-testület az
önkormányzat jogi ügyeinek intézésére 2011. január 1-jétől határozatlan idejű szerződést
köt Dr. Farkas Noémi ügyvéddel. A megbízási díj havi 100 000 forint + áfa. A megbízási
szerződés tartalmazza az inflációs emelés lehetőségét. Egy-egy nagyobb volumenű munkára vonatkozóan (pl. adásvételi szerződések, peres eljárás) egyedi megállapodás köthető
megegyezés szerint külön díjazással.
b) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
módosítása. A képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 2-ai ülésén megszavazott társulási megállapodás módosítását elfogadja. A testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást az önkormányzat nevében írja alá. A képviselő-testület a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 2-ai
ülésén megszavazott – a társulási megállapodás részét képező – díjpolitikát elfogadja.
c) Döntés az M27 Absolvo Consulting Kft-vel kötött szerződés meghosszabbításáról.
A testület úgy foglalt állást, hogy a jelenlegi pályázatíró cégén – az M27 Absolvo Consulting Kft. – más pályázatíró cégektől is kérjen ajánlatot, azokat összehasonlítva a februári
ülésen döntsön csak a testület.
d) Befektetést ösztönző tanulmányok. A község fejlesztésbe még be nem vont területeinek
hasznosítására, befektetési lehetőségekre vonatkozóan az LT-Plan Bt. adott egy ajánlatot

tanulmányokra, melyek tartalmazzák azokat a területeket melyeket a későbbiekben ipari,
kereskedelmi célra hasznosítani lehetne. A dokumentáció elkészítése 400 000 forint + áfa
költséget jelentene. A javaslat nem kapta meg a szükséges számú szavazatot, határozat
nem született.
e) Dr. Forrai Zsolt rendőr alezredes kinevezésének véleményezése. A képviselő-testület
tudomásul veszi a megyei főkapitány értesítését arra vonatkozóan, hogy 2010. december
16-ai hatállyal a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetőjének Dr. Forrai Zsolt r. alezredest
bízza meg. A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy jelezze az új városi
kapitánynak: az önkormányzat szeretné, hogy a körzeti megbízott a lehetőség szerinti
legtöbb időt a községben legyen szolgálatban.
f) Sipos Lászlóné kérelme a búcsú megrendezésre. A testület úgy foglalt állást, hogy a
végső döntés meghozatala előtt más vállalkozóktól is kérjen ajánlatot. Ezeket összehasonlítva majd később döntsön a testület.
g) Bérleti szerződések felülvizsgálata. A képviselő-testület a Magyar Telekom Nyrt. részére
a 247. hrsz.-ú ingatlanon – Polgármesteri Hivatal udvarán – található torony használatára
vonatkozó bérleti szerződés díját 2011. január 1-jétől az infláció mértékével növelten
1 042 000 Ft/év összegben állapítja meg.
A Pharmaunió Bt-vel a gyógyszertár használatára vonatkozó bérleti szerződés díját 2011.
január 1-jétől az infláció mértékével növelten 65 600 Ft/hó összegben állapítja meg.
Dr. Tamam Ali Assaaddal a fogorvosi rendelő használatára vonatkozó bérleti szerződés
díját 2011. január 1-jétől az infláció mértékével növelten 8400 Ft/hó összegben állapítja
meg.
Benkovics Ferenc, Vértesszőlős, Kánya u. 14. sz. alatti lakossal a vértesszőlősi 236. hrsz-ú
360 négyzetméter nagyságú kert megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó bérleti
szerződés díját 2011. január 1-jétől az infláció mértékével növelten 3600 Ft/év összegben
állapítja meg.
Dr. Bogár István, Vértesszőlős, Sport u. 24. sz. alatti lakossal a vértesszőlősi 217/2. hrsz-ú
ingatlan (állatorvosi rendelő) használatára vonatkozó bérleti szerződés díját 2011. október
1-jétől 16 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Tomasik Róbert vállalkozóval, a Vértesszőlős, 1028/17. hrsz. ingatlan területéből bérelt
500 négyzetméter területre vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja. A bérleti díj
fejében továbbra is feltételként szabja, hogy az egész területet, tehát 10 000 négyzetmétert
évente legalább kétszer lekaszálja. A területet lezáró sorompóhoz egyedül csak a vállalkozó
részére biztosít kulcsot.
h) Csák Lajos ügye. A 2005-ben elfogadott rendezési terv kapcsán kialakult Csák Lajos
tulajdonát képező ingatlant érintő vitás kérdésben az ügy jelenleg a Legfelsőbb Bíróság
előtt van. A kért kártalanítás összege kb. 150 millió forint. El kell dönteni, hogy a jelenleg
hatályos rendezési tervet akarja-e az önkormányzat módosítani az eredeti állapot helyreállítása érdekében, illetve ha a szakhatóságok az érintett terület beépítésére vonatkozóan
ismételten elutasító szakvéleményt adnak, milyen lépéseket tehetünk. A testület kérte: az
önkormányzat ügyvédje írja le, hogy milyen jogi kimenetelre számíthatunk a vitás ügyben,
és ezt a következő ülésen ismertesse a polgármester.
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i) Tatabányai Múzeum kérése. A képviselő-testület a 91/2010.(V.20.) sz. határozattal elfogadott, de fel nem használt – Dr. Bogár István egy havi tiszteletdíja és járulékai – összeget
a Tatabányai Múzeum által benyújtandó pályázat támogatására fordítja a 092/2. hrsz-ú
területen folytatandó régészeti feltárásra.
j) CIVILCOM pályázat benyújtása. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a CIVILCOM Egyesület által meghirdetett szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra
fejlesztésére. A pályázaton igényelt támogatás összege 700 ezer forint, a saját erő összege
130 ezer forint. A testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
k) Belső ellenőrzési intézkedési terv. A képviselő-testület a belső ellenőrzés megállapításaira vonatkozó intézkedési tervet elfogadja. Az intézkedési terv a határozat mellékletét
képezi. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásában a könyvvizsgáló és a Pénzügyi- és
Gazdasági Bizottság is részt vesz.
l) Esélyegyenlőségi terv jóváhagyása. A képviselő-testület az önkormányzat esélyegyenlőségi tervét a melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri a testület az intézmények vezetőit, hogy
a terv, dolgozók általi megismertetéséről gondoskodjanak.
6. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.

A képviselő-testület 2011. február 10-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
A képviselő-testület a Sportcsarnok üzemeltetésére 2011. évben 3 076 000 forint dologi
kiadást tervez. A 2011. évi zárás során a teljesítést megvizsgálja, ha megtakarítás keletkezik, az önkormányzat ezzel az összeggel növeli a Vértesszőlősi Sport Egyesület 2012.
évi támogatását. A testület az 1/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelettel az önkormányzat
2011. évi költségvetését elfogadta.
2. A 2011. évi víz és csatornadíj elfogadása
A szolgáltató a javaslatát még nem küldte meg, így a díjak elfogadását ismételten el kell
napolni.
3. Egyebek
a) Döntés pályázatíró cég megbízásáról. A képviselő-testület az M27 Absolvo Consulting Kft-t bízza meg egy év időtartamra az önkormányzat pályázatainak megírásával. Az
ajánlatban szereplő éves díj a várhatóan 5 pályázat benyújtására vonatkozzon azzal, ha
az év végéig valamely projekt nem fejeződik is be, azt végig futtatják. A testület megbízta
a polgármestert a megállapodás megkötésével, valamint azzal, hogy az ajánlatban szerepeltetett kedvezmény a megállapodásban realizálásra kerüljön.
b) Intézmények energetikai korszerűsítése. A képviselő-testület kéri a Járai Mérnöki Irodát,
hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a közintézmények energetikai korszerűsítésé6

re készített tanulmányok átdolgozására árajánlatot és teljesítési határidőt nyújtson be.
A testület megbízza a polgármestert, hogy a Járai Mérnöki Iroda által javasolt KEOP 4.9.0
pályázati konstrukció mellett más pályázati forrásokat is kutasson fel.
c) Településrendezési terv módosítás. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a településrendezési terv módosításának előkészítése kezdődjön meg: • 064/9 és 064/17.
hrsz-ú területek eredeti állapotának (3 százalékos beépítési lehetőség) visszaállítására
vonatkozóan; • Dr. Tatár Sándor által kezdeményezett Helyi Építési Szabályzat módosítása
tárgyában; • A 085 hrsz-ú ingatlan besorolásának változtatására vonatkozóan. A testület
megbízza a polgármestert, hogy a fenti módosítások előkészítése érdekében adjon megbízást az LT-Plan Kft-nek.
d) Megbízás belterületi belvíz-mentesítési terv készítésére. A képviselő-testülete a magáningatlanokat is érintő belvíz-mentesítési terv készítésével egyetért abban az esetben, ha
az ingatlanok tulajdonosai készek a költségek felét fedezni. A testület megbízza a polgármestert, hogy az érintett területek lakóit levélben tájékoztassa, illetve kerüljön felmérésre
a lakossági szándék.
e) Döntés az 1. sz. főút Vértesszőlős-Skála térség közötti teljes szakaszának belterületbe vonásáról. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az 1. sz. főút Vértesszőlős és Tatabánya közötti teljes
szakaszának belterületbe vonásáról, illetve annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésről. Továbbá megbízza a polgármestert, hogy az elkészült kerékpárút engedélyezési
tervdokumentációja alapján készítse elő a projekt KDOP-4.2.2-11 pályázatra történő
benyújtását.
f) Vértesszőlős kilépése a Tatabánya és Környéke Turisztikai Egyesületből. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy kilép a Tatabánya és Környéke Turisztikai Egyesületből,
egyben kéri a TAKTE választmányát, hogy kilépési szándékát terjessze az Egyesület
közgyűlése elé.
g) Törvényességi észrevétel a tiszteletdíjjal kapcsolatban. Baudentisztl Péter: a képviselők
tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(X.29.) rendelettel kapcsolatban törvényességi észrevételt
tett a KEM Kormányhivatal. Az észrevétel szerint a tiszteletdíjak összege nem a jogszabályi
előírások szerint került megállapításra, mivel az nem szabályos, hogy aki több bizottságban
tag, annak bizottsági tagságonként járjon kiegészítés, illetve így a bizottsági tagságért járó
kiegészítés meghaladja a törvényben megállapított maximum 45 százalékos mértéket.
Hogy a tiszteletdíjakon ne kelljen változtatni, javasolja az egyházi kapcsolatokért felelős
tanácsnoki tisztség bevezetését, a Szervezeti és Működési Szabályzatba. Ezzel a bizottsági elnökéhez hasonlóan legfeljebb 90 százalékos kiegészítés adható és így már nem
ütközik a rendelet a magasabb szintű jogszabályokkal. Emiatt szükséges a tiszteletdíjakról
szóló rendelet, illetve az SZMSZ módosítása is, amivel a testületi tagok 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a testület megalkotta Vértesszőlős Község
Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2006. (XII. 5.) Kt. rendelet módosításáról.
Ennek megfelelően a képviselő-testület Zachara Norbert képviselőt egyházi kapcsolatokért
felelős tanácsnokká választja 2011. március 1-jétől.
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h) Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
A képviselő-testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításával – melyet a Társulási Tanács az 5/2011.(I.31.) határozatával már jóváhagyott
– egyetért. A testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását
jóváhagyó határozatot a Társulás munkaszervezetéhez juttassa el.
i) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása. A képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2011. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
j) A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési közösség új Széchenyi terv vidékfejlesztési modellpályázathoz csatlakozásról döntés. A képviselő-testülete kifejezi szándékát a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség vidékfejlesztési modellpályázathoz (energetikai együttműködés)
történő csatlakozáshoz. A 2011. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére Energia
Megtakarítási Pénzügyi Alapot hoz létre 2,5 millió forint értékben.
k) Ökotárs pályázat (Zöldövezet program 2010). A képviselő-testülete az ősszel várható
új Ökotárs pályázaton indulni szeretne a Pátria Faluközösségi Egyesülettel és más civil
szervezetekkel közösen. Ennek érdekében a temető melletti terület durva tereprendezésére
árajánlatok beszerzése szükséges. A munkák elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére
keretösszeg elkülönítése szükséges.
l) Rendelet a hivatali helyiségek kívüli házasságkötés engedélyezéséről. A testület a
3/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletét elfogadta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.
6. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.

Díszpolgári cím – 2011
Községünk önkormányzata folytatni
kívánja a hagyományt, hogy az arra
érdemeseknek díszpolgári címet ill.
Vértesszőlősért emlékplakettet adományoz, s ezt az augusztus 20-ai falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek
tagjait és a lakosságot, 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 elősegí-

tette 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 2011. május 15-ig juttassanak el a
Polgármesteri Hivatalba.
Szabó Mária
a Kulturális- és Oktatási Bizottság elnöke

Vendégségben Budapesten

Vé rad á s
2011. május 23. hétfő
15.00–18.00 óra

Véradás helyszíne: Művelődési Ház
Szeretettel várunk minden 18–65 éves,
min. 50 kg súlyú aktív és leendő véradót a
Művelődési Házba. Személyi igazolványt és
TAJ-kártyát feltétlen hozzanak magukkal
Önzetlen segítségét
minden beteg
nevében
köszönjük!
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HÚSVÉT KUPA
ASZTALITENISZ VERSENY
Április 30-án szombaton
9.00 órától a Sportcsarnokban.
Várunk mindenkit, aki szeretne egy jót
ping-pongozni vagy csak szurkolni
barátainak, ismerőseinek.
Jelentkezni lehet kedden vagy
csütörtökön edzésidőben,
vagy a zszil@freemail.hu email címen.
Versenyszámok:
igazolt férfi egyes, páros
amatőr egyes, páros
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A budapesti Szlovák Nagykövetség
minden évben húsvét előtt meghívja a
kisebbségi önkormányzatok képviselőit, hogy találkozhassanak egymással az ország minden részéről érkezett
szlovákok, bemutathassák hagyományos ételeiket, italaikat, süteményeiket – a rendezvény címe Gazdinka,
magyarul gazdasszonyka.
A népviseletbe öltözött vendégeket Peter Weiss nagykövet fogadta, a rendezvény díszvendége Silvia
Gašparovičová, a Szlovák Köztársaság
államfőjének felesége volt. A köszöntők elhangzása utáni ünnepi műsorban
nemzetiségi csoportok, előadók léptek

fel. Eközben zsűri értékelte a sok finomságot, amit a vendégek magukkal
hoztak. Az eredményhirdetés után mindenki vehetett a gyönyörűen elkészített
ízletes ételekből, süteményekből, megkóstolhatta az ebédre felszolgált szlovák gulyást.
Községünket Slezák Mihályné, Skrován
Józsefné, Szabó Istvánné Pannika és jómagam képviseltük. Örömünkre szolgált,
hogy Skrován Márika paprikovníkja (paprikás beigli) 3. helyezett lett! Ajándékait
ő is – csakúgy, mint a többi díjazott – az
Elnök Asszonytól és a Nagykövet Úrtól
vehette át.
Szabó Mária
a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagja
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Húsvétváró Vértesszőlősön
Még a Nap is felragyogott látván a színes kompániát a vértesszőlősi Tájház udvarán.
Történt, hogy április 20-án,
délután a Samufalvi Óvoda és
Bölcsőde dolgozói invitálták
az ünnepi díszbe öltözött Tájház szobáiba, és udvarára az
érdeklődő családokat, hogy
régi falusi hagyományokat felidézve várják a közelgő Húsvét
ünnepét.
Az intézmény tavaly szervezte
első Húsvétváró rendezvényét, a TÁMOP
3.1.4. innovációs pályázat keretében, hagyományápoló céllal. Már akkor is nagy
érdeklődés kísérte az eseményt, melynek sikere arra bátorította a programot
szervező két kolléganőt (Seregélyes Erzsébet, Borbélyné Paxy Erika óvodapedagógusok), hogy hagyományt teremtve
ez évben is megszervezzék Húsvétváró
rendezvényünket.
A program már délelőtt elkezdődött a
Vértes László parkban, ahol óvodásaink
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tojásgurító versenyen vettek részt. A gyerekek óriási ovációval kísérték a hímesek
útját, melyre még a környékbeliek is ös�szegyűltek, s immár együtt szurkoltak a
legügyesebb tojásgurító párért.
A Húsvétváró rendezvény délután a
Tájházban folytatódott, ahol a nyitott
színben az óvó nénik segítségével báránykás kosárkákat, koszorúkat, díszes
tojástartókat alkothattak ügyes kezű
óvodásaink, a konyhában pedig méhviasszal írott tojásokat készítettek. Míg a

kézműves munkában megfáradt szülők
a nap tüze mellett a kemence melegénél
pihentek, addig a gyerekek nagy örömükre az ólban vendégeskedő báránykákat simogatták. A díszbaromfik segítségével még az is kiderült, hogy nem a
nyúl tojja a húsvéti tojást. Ez úton is köszönjük a Nábob kft., és a Zoltánfi család
támogatását, hogy ez évben is benépesítették az állatsimogatót.
Ünnep azonban nem múlhat zene és
kalács nélkül, s így volt ez, ezen a délutánon is. Scsibrán Zoltán és óvodás
kisfia már kora délután felfűtötte a kemencét, hogy Zsuzsa asszony (Scsibrán
Zoltánné), Töltési Nóra kolléganőnk se-

gítségével megsüthesse faluszerte híres kemencés fonott kalácsait. A piruló
kalácsok illata egyre több érdeklődőt
vonzott a Tájházhoz, így Gyurkovics Erzsébet néptánc pedagógusnak volt kit
táncba hívnia, míg a Kincső zenekar húzta a talpalávalót. Mire egy-két cipő sarka
megkopott, s minden tojás díszt kapott,
a kalácsok is megsültek.
Ezen a délutánon mindenkinek jutott
kedvére való, s reméljük, a jó hangulat, a
közösen elfogyasztott kalács íze, sokáig
emlékezetes marad valamennyi kedves
vendégünk számára. Jövőre újra találkozunk!
Kellemes húsvéti ünnepeket
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Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hírei
Önkormányzatunk célkitűzései között
kiemelt jelentőségű a hagyományok
ápolása, őrzése, a fiatalabb generációkkal való megismertetése. Tavas�szal két nagyszabású rendezvénynek
is helyszíne lesz Vértesszőlős.

Településünkön kerül megrendezésre
a X. Komárom-Esztergom Megyei
Nemzetiségi Gyermekegyüttesek
Találkozójára május 21-én.
A rendezvényen 24 gyermektánccsoport lép fel, 450 gyermeket látunk
vendégül falunkban. A helyszín a Sportcsarnok, ahonnan színes nemzetiségi felvonulással kezdjük a programot.
10.30 órakor indul a menet a József
Attila utca–Jókai utca–
Tájház-köz–Tanács
utca
útvonalon, majd a
Te m p l o m o t
megkerülve vissza a
S p o r tc s a rnokhoz. Kérem,
tiszteljék
meg a résztvevő
csoportokat azzal, hogy
minél többen megtekintik felvonulásukat. A felvonulást követően délután
16.00 óráig tart a rendezvény, egymás
után mutatkoznak be a tánccsoportok.
A programot a helyi óvoda és iskola
gyermekeinek műsora zárja.
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a helyi önkormányzat,
óvoda, iskola, művelődési ház, sportcsarnok mellett az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub és a Pátria Faluközösségi Egyesület is részt vesz, segítségüket előre
is köszönöm! Kérem megértésüket az
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LEADER pályázatok lehetőségei

esetleges közlekedési nehézségekért,
mert a csoportok autóbuszokkal érkeznek falunkba. Az átöltözés is három
helyszínen történik (óvoda, iskola, művelődési ház), így az intézmények környékén a gyermekek miatt fokozottan
figyeljenek!

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Tervezői Csoportja és Elnöksége munkamegbeszélést tartott Tardoson április 12-én a nemrégiben átadott
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
épületében, vagy ahogy a tardosiak
mondják, a Közösségi Házban.

Június 4-én már második
alkalommal kerül megrendezésre
a Szőlősi lakodalmas.

A Tervezői Csoport tagjai délután 1
órakor kezdték meg a tanácskozást,
melynek legfontosabb pontjai a 10
LEADER célterület tartalmának, elszámolható kiadásainak és pontozásának
véglegesítése volt. A csoport tagok (köztük településünk polgármestere) már
közel 2 hónapja dolgoznak azon, hogy a
közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját felülvizsgálják, és ennek egyik része
a LEADER pályázati kiírások megfogalmazása. A munkaszervezet és a Tervezői
Csoport feldolgozta a fórumokon hallottakat, a fejlesztési igényként benyújtott
projekt-adatlapokat, és ezek figyelembe
vételével dolgozta ki a 10 LEADER célterületet, témakört. A fejlesztési ötletek,
tervek nem sokban térnek el a 2009-ben
meghirdetett LEADER pályázatoktól, így
sok esetben ezek az anyagok szolgáltatták az alapot a mostani, 2011-es kiírásokhoz. Így az idén július 15 és augusztus
15. között lesz lehetőség LEADER pályázatok benyújtására a Vértes-Gerecse Közösséghez a következő témákban:
• Vállalkozásfejlesztés: 1. Helyi termelők, kézművesek támogatása; 2. Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása; 3. Versenyképesség fejlesztés,
technológiai korszerűsítés a Vértes-Gerecse térségben.
• Közösségfejlesztés: 1. „Vércse kincse” értékek megőrzése, bemutathatósága; 2. „Vércse Kincsei” nyomában;
3. Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése.

Az előkészületek folyamatban vannak. A rendezvény helyszínei: Tájház,
Templom és környéke, valamint a Vértes László park lesz. A program 16.00
órakor kezdődik a Tájháznál, majd lakodalmas menettel érkezünk a helyszínre. Ez a rendezvény bekerült a
kiemelt rendezvények
közé a megyében
is, kérem, hogy
ennek megfelelően minél többen
öltözzenek
a hagyományos szőlősi
népviseletbe és
úgy vegyenek részt
a rendezvényen. Országos és
Régiós vendégeink is lesznek ezen a
programon, valamint néptáncosok is
színesítik a rendezvényt.
Szívesen fogadunk segítőket a program lebonyolításához, felajánlásokat a
helyi sajátosságú lakodalmas sütemények készítéséhez. Keressenek minket,
minden segítséget előre is köszönünk!
Részletes program kihelyezésre kerül a plakátokon és a falu weblapján is
megtekinthető lesz.
Törökné Pátrovics Erika
SZKÖ. elnök

• Tervek, tanulmányok: Vércse tanulmányok – fenntarthatóság, önellátás és
térségi összefogás.
• Térségen belüli együttműködés:
Vércse táborok.
• Rendezvény: Vércse események.
• Képzések: Vércse – humán erőforrás és kapacitásfejlesztés.
A felsorolt célterületeket még az Irányító Hatóságnak és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnak is jóvá
kell hagynia, így ezeket végleges formában legkésőbb május végén ismerhetik meg a pályázat iránt érdeklődők.
A LEADER keretösszeg közel 480 000
000 forint, melynek felét vállalkozásfejlesztésre csoportosította az elnökség, a
maradék forrás pedig a közösségi célú
fejlesztések, a rendezvények, a térségen belüli együttműködések, a képzések és tervek, tanulmányok jogcímek
között került felosztásra. Új elemként
jelenik meg az idei LEADER pályázatokban a kis értékű projektek, amelyek
egyszerű eljárással, azonnali döntéssel
már támogathatóak is lehetnek. Itt maximum 1 000 000 forintot igényelhet az,
aki közösségi célú fejlesztésben, vagy
vállalkozási célú fejlesztésben gondolkozik, a rendezvények esetében pedig
maximum 250 000 forint igényelhető.
Ezeknél a pályázatoknál nincs lehetőség hiánypótlásra, tehát a beadott
pályázati anyagot pontosan kitöltve,
minden mellékletével együtt kell benyújtani.
A felsorolt LEADER-célterületek kapcsán felmerült kérdéseikkel forduljanak
a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetéhez a honlapon megtalálható
elérhetőségek valamelyikén. Valamint a
Közösség weboldala (www.vercse.hu)
folyamatosan szolgáltat hasznos és érdekes információkat bárki számára.
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Iskolai hírek
Szülők-nevelők bálja

Diákönkormányzati nap az iskolában

2011. március 26-án került megrendezésre a Művelődési Házban a Szülői
Munkaközösség által szervezett bál.
Paxy Éva igazgató köszöntő szavai után
a 6. osztályos Szádeczky Boglárka és a
7-es Farkas Márk szalontánc-bemuta-

vitte el a pálmát. Az 5-esek bográcsosa lett a 3. helyezett, míg mi különdíjat
kaptunk az amerikai hagymás bab nevű,
különleges ízű ételünkért. Szerencsére
kisütött a nap, így nagyon kellemesen
telt el a délelőtt. Fociztunk, számháborúztunk, kötélhúzásban vetélkedtünk,
mindenki jól érezte magát.

Fémhulladékot gyűjtöttek
az iskolások

a 7. osztály tanulói

Nagy vagy! – sportvetélkedő
Iskolánk a tavaszi fordulóban is részt
vesz a TV2 által szervezett családi sportvetélkedőn. Aki meg szeretné nézni a
gyerekek vetélkedését, kapcsolja be május 15-én délelőtt a tévét, és szurkoljon
csapatunknak!
Hajrá Vértesszőlős!!!

tója következett. A gyerekek mindenkit
elkápráztattak ügyességükkel és tánctudásukkal. A mintegy nyolcvan vendég is
kedvet kapott a tánchoz, és a Joy Band
jó hangulatot teremtő zenéjére hajnalig mulattak. A tombolasorsoláson sok
ajándék talált gazdára. Egervári Judit, a
Szülői Munkaközösség elnöke elmondta, hogy 188 ezer forint a bál bevétele,
amelynek felhasználásáról a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket.
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Iskolánkban már ötödik alkalommal
választottunk diák-királyt. Ebben az
évben két jelölt volt: Kurucsai Ágnes
7. és Szalai Zita 8. osztályos tanuló.
A választás előtti hetekben a jelöltek
osztályai minden erőfeszítésüket beleadva kampányoltak, plakátokat, zászlókat készítettek és süteményeket sütöttek. Április 1-jén fél 9.00 órakor kezdtük
a szavazást, melynek eredményeképpen Szalai Zita lett a diák-királynő.
A borongós idő ellenére a Majálisba
mentünk, ahol a felső tagozatosok főzőversenyen mérhették össze tudásukat.
A zsűrinek nehéz dolga volt, mert az ételek nagyon finomak lettek! Első helyezett
holtversenyben a 6. és a 8. osztály lett:
egy paprikás krumpli és egy chilis bab

Hagyományteremtő szándékkal keltek
útra a Vértesszőlősi Általános Iskola felsős tanulói az önkormányzat teherautóján március utolsó hétvégéjén, hogy a
falut bejárva fémhulladékot gyűjtsenek.
Kettős cél vezérelte az önkormányzat
és az iskola akcióját: egyrészt a bevétellel támogatni fogják az iskola táborait,
másrészt így is fel szeretnék hívni a tanulók figyelmét környezetünk védelmére.
A program előzetesen meghirdetésre került a Hírmondóban, így a szervezők, Mátyási Piroska és Skrován József pedagógusok bíztak benne, hogy a gyerekek nem
üres kézzel térnek vissza a körútról. Ös�szesen 140 ezer forint értékű fémet gyűjtött
Badár Bence, Krupánszki Bence, Kohlrusz
Péter, Farkas Máté és Szilvás Renátó.
A következő akciót őszre tervezzük,
kérjük a falu lakóit, hogy jelezzék szeptemberben az iskolában, ha van fémhulladékuk! A pontos időpontról a Hírmondóból, valamint a falu és az iskola
honlapjáról tájékozódhatnak. (www.
vertesszolos.hu; www.szolosiskola.hu)
Sajnos a lomtalanítás során az iskola
számára felajánlott fémhulladék men�nyiség többszöröse került kihelyezésre.
Kérjük, hogy a jövőben inkább az iskolát segítsék, tehát ajánlják fel az előzetes felhívás alapján fémhulladékaikat az
iskola számára! Ez a felajánlók részéről
csupán a jelzést igényli, az iskola a háztól el fogja szállítani a fémhulladékokat.
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Tájfutás
A vértesszőlősi Egészségprogram keretében rendezett tájfutó verseny, az
iskolaudvar és a játszótér környékén, a
szeles idő ellenére sikeresen lezajlott.
A Tatai Tömegsport és Tájfutó HSE biztosította a versenyhez a felszerelést
és készítette el a térképet. 130 gyerek
ismerkedett meg a tájfutó parktérképpel és teljesítette a különböző pályákat.
A visszajelzések alapján a gyerekek élvezték a pontok keresgélését. Többen
magabiztosan egyeztették a térképen
ábrázolt jeleket a tényleges objektumokkal. Osztályonként a következők tanulók
teljesítettek legjobban:
1. osztály: A pálya 1. Dombai Péter
4.40. 2. Balaton Zsolt 5.21. 3. Szalay
László Patrik 5.52. 2. osztály: A pálya
1. Galgán Dorka 4.17. 2. Vida Stella Inez

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:

május 3. – május 17. – május 31.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
védőnő és a gondozónők
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Tarolt a vértesszőlősi gazda

4.40. 3. Konecsin
Lilian Beáta 5.00.
3. osztály: B pálya
C pálya Összetett
1. Borbély Lilla
6.21– 4.26 –10.47.
2. Besenyei Gábor
5.21– 6.33–11.54.
3. Pankaczi Petra
5.51– 8.00 –13.51.
4. osztály: B pálya C pálya Összetett 1. Konecsin László N. 5.43–6.20–12.03 2. Rohrbacher
Regina 6.24–6.19–12.43 3. Csizmadia
Lili 5.56–6.49–12.45. 5. osztály: B pálya
1. Schlepp Lili 4.58. 2. Slezák Luca 5.35.
3. Szolik Eszter Kata 6.55. 6. osztály:
B pálya 1. Gillich Dóra 4.11. 2. Szádeczky
Boglárka 5.12. 3. Vizkeleti Ákos 5.59.
7. osztály: B pálya 1. Szvitacs Fanni 6.58.
2. Farkas Márk 7.48. 3. Kecskés Orsolya
8.15. 8. osztály: B pálya 1. Krupánszki
Bence 4.30. 2. Faggyas Réka 4.35. 3.
Szilágyvári Donát 4.55.

Az 52 nevezett borból csupán egyetlen egy nem szerzett sem érmet, sem
oklevelet a tatabányai Turul Kertbarát Kör idei borversenyén, az is csak
azért, mert belövő borként került a poharakba, egyébként pedig bronz minősítést kapott volna.
A nemes versengést már 27. alkalommal rendezte meg március 19-én a
szervezet, az ünnepélyes eredményhirdetésre péntek este került sor a Puskin
Művelődési Házban.
A rendezvényt Wéber István elnök
köszöntője után hagyományosan dr.
Sz. Nagy László előadása nyitotta meg
„Tavaszi munkák a szőlőben” címmel.
A jelenlévők természetesen nemcsak
hallgatták dr. Sz. Nagy Lászlót, de érdeklődve kérdeztek is, hiszen – átültetve a
szólást – a jó gazda is holtig tanul…
A márciusi borverseny eredményeinek
kihirdetése előtt Wéber István elnök megismételte azt a sajnos közismert tényt,
hogy a tavalyi esztendő időjárása igen

mostohának bizonyult. Míg 2010ben 80 borral neveztek a gazdák,
addig idén 29-en
összesen 52 palackkal érkeztek.
A bormustra során 34 fehér- és
18 vörösbort vettek a kertbarát kör
önként vállalkozó
tagjai látásuk, szaglásuk, ízlelőbimbóik
górcsöve alá, s 14-et arany minősítéssel jutalmaztak. 27 bor nyert el ezüst,
8 bronz minősítést, kettő pedig oklevél
elismerést.
A legeredményesebb gazdának több
szempontból is a vértesszőlősi Schmidt
János bizonyult. Ő volt az egyetlen, aki
öt borával érkezett a megmérettetésre,
s a nedűkkel öt érmet is szerzett: három
aranyat, s két ezüstöt.
Szintén vértesszőlősi szőlősgazdaként
Reiner István 4 érmet vihetett haza.

Általános csecsemő tanácsadás
Minden csütörtökön 11.00–12.00 óráig
Rendel: Dr. Kaizer László

Védőnői fogadóóra:
szerda–péntek 8.30–10.30 óráig

Védőnői kismama tanácsadás:
csütörtök 8.30–10.30 óráig

Védőnői csecsemő tanácsadás:

Hiszek a napban – akkor is, ha nem süt.
Hiszek a szeretetben – akkor is, ha nem mutatkozik meg.
Hiszek Istenben – akkor is, ha nem szól.

A vértesszőlősi református közösség szeretettel várja
a jószándékú embereket a gyülekezet alkalmaira

kedd 8.30–9.30 óráig és 14.00–15.00 óráig
Gillichné Federics Éva

Minden vasárnap 10.30 órától istentisztelet a Művelődési Ház nagytermében.

Tanácsadásra, fogadóórára
a 06 34 787 292, vagy
a 06 30 331 7696-os
telefonszámon lehet bejelentkezni,
naponta 8.00–9.00 óráig.

Május 2-án és 23-án 17.00 órától Bárányka hittancsoport.

Minden pénteken 10.00 órától babakör a Művelődési Ház kistermében.
Június 6-án 10.00 órától családi istentisztelet, gyermekfoglalkozással.
Június 13-án 15.00 órától Pünkösdi Pikniket tartunk
a Vértes László Emlékparkban. Beszélgetünk, énekelünk, játszunk, sütögetünk.
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Jablonszky kiállítás

Borverseny

Vértesszőlős szülöttjének, Jablonszky
Évának nyílt önálló kiállítása a Művelődési Ház nagytermében, március
25-én a hegyközségi borvacsora részeként.

A 31. Borversenyét tartotta március
25-én a Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösségi Egyesület a helyi Művelődési
Házban.

A festőnő a Tájház utcafronti szobájában
született a falu akkori jegyzőjének lányaként. Az általános iskolát Vértesszőlősőn
végezte, majd Esztergomba került.
A Dobó gimnáziumban eltöltött évek
alatt kezdett rajz és grafikai alapismereteket tanulni. Sajnos művészeti tanulmányait – tőle független okok miatt – nem
tudta folytatni és így „civil” foglalkozást
választott.
Az évek múlásával fafaragássál és festészettel kezdett foglalkozni. Esztergomban a Prímás-szigeten ma is látható Éva
egyik alkotása, egy több méter magas
emlékfa.
A festészetben részben figurális alkotásokat, részben csendéleteket festett,
de a hangsúlyt főként a szabadtéri festészetre fektette tájképek formájában.
Többször állították ki műalkotásait
idehaza és külföldön. Önálló kiállításai
Szentendrén, Pozsonyban, Párkányban
és Zólyomban voltak.
Mostani kiállításával visszatért abba a
„kis-nagy” faluba ahol született és gyermekkorát töltötte. Szülőfaluja iránti szeretetét fejezi ki azokban a képekben,melyek
Szőlősről, a szőlősi pincesorról, a régi iskoláról… készültek.
A kiállított képek megvásárolhatók voltak, Éva kedves felajánlása volt, hogy a
befolyt összeg 20 százalékával a Hegyközséget szeretné támogatni.

A Borverseny
rendhagyó módon Jablonszky
Éva Vértesszőlősön született
festő és fafaragó kiállítás
megnyitójával
kezdődött, akit
a Művelődési
Ház kulturális
szervezője és
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntött.
A kiállított alkotások április 17-ig tekinthetők és vásárolhatók meg a Vértesszőlősi Művelődési
Házban a nyitvatartási időben, a bevételből befolyt összeg 20 százalékával a művész az egyesületet kívánja támogatni.
Majd a 31. Borverseny ünnepélyes
megnyitójával folytatódott a rendezvény,
ahol Horváth Mihály hegybíró szakmailag értékelte a verseny eredményét.
Szilágyvári Kálmán az egyesület elnöke
és a polgármester úr átadták a helyezettek részére a serlegeket, okleveleket,
különdíjakat. Ezt követően a vacsorával
és a hajnalig tartó táncos mulatsággal
folytatódott a program.
A 2009-es évjáratú borok 4 arany-, a
2010-es évjáratú borok 10 ezüst- és 16
bronzminősítést értek el.

Felajánlását köszönjük!

(A díjazottak teljes listája a következő oldalon.)
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Bűnmegelőzési tájékoztató

Irodalmi est

A kultúrházban 2011. április 14-én a
tatabányai Rendőrkapitányságról Galambos Gréta rendőr zászlós tartott
vagyonvédelmi lakossági fórumot.

A Művelődési Ház vendége lesz 2011.
május 6-án 17 órától Zsíros-Simon Mária író, költő, előadóművész.

Az érdeklődők az előadás elején tájékoztatást kaptak arról, hogy a megyében
elszaporodtak a vagyonvédelem elleni bűncselekmények. Konkrét számok
formájában láthattuk, hogy falunkban a
tavalyi év folyamán mennyi bűncselekmény történt, illetve ezek közül mennyi
volt betöréses lopás, csalás, okirattal
való visszaélés …stb. A betöréses lopások mellett a rendőrnő elmondott sok
„trükkös” lopási lehetőséget, amit a betörők alkalmaznak. Felhívta a figyelmet
a betörés elleni védelem fontosságára.
A jelenlévők számára a gyakorlatban is
bemutatott olyan egyszerű eszközöket,
melyekkel hatékonyabban védekezhetünk a kellemetlen behatolók ellen.

A sokak számára már ismerős hölgy ezúttal az anyák napjához kapcsolódóan
a családról, az édesanyákról,a nagymamákról, az idősek iránti tiszteletről, szeretetről tart előadói estet. Várunk mindenkit sok szeretettel.

Színház
A Művelődési Ház a nagy érdeklődésre való tekintettel újra színházlátogatást szervez a Budapesti Operettszínházba az Egy szép nyári nap c.
musicalre.
A Neoton slágerekre épült darab 2011.
június 15-ei esti előadására még három
darab jegy megvásárolható a kultúrban.
Érdeklődni lehet a 06 30 640 8934-es telefonszámon.
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Mit érdemes tudni a méhnyakrákról?

Húsvétoltunk
Az egyik legszebb tavaszi ünnepünkhöz kapcsolódóan a Kultúrházban is
több olyan foglalkozás volt, amely lehetőséget biztosított azok számára,
akik szívesen készítettek az ünnephez
kötődő kreatív munkadarabokat.

Az ügyes kezek szakkörre járó hölgyek
több foglalkozáson is készülődtek. Első
alkalommal a márványozás technikájával ismerkedve tojásokat festettek.
A második alkalommal húsvéti képeslapot készítettek ebossing technikával illetve tojáshéjjak és tollak felhasználásával.
A harmadik foglalkozáson további öt kü-

lönböző tojásdíszítési technikát tanultak.
Az utolsó alkalommal gyönyörű húsvéti
asztaldíszek kerültek ki kezeik közül.
A gyerekek számára április 12-én szerveztünk kreatív foglalkozást. A délután
folyamán a kicsik készíthettek húsvéti
kosárkát, főtt tojásból színes farktollú
tyúkanyót, báránykát, melynek pihe-puha gyapját vattával helyettesíthették valamint festhettek műanyag tojást pasztával és díszíthették szórt aranyporral.
A foglalkozás végén – a tavalyi kalandtúra ismétléseként – az idén is nagy várakozás előzte meg a tojáskereső túrát.
A Művelődési Ház területén eldugott
csoki tojások hamar gazdára találtak.
Az édességek elfogyasztása után a gyerekek örömmel vitték haza az általuk elkészített alkotásokat.

Gyermeknapi előzetes
A gyermeknaphoz kapcsolódva a Művelődési Házban 2011. május 30-án 10.00
órakor a budapesti MiaManó Színház Rémusz bácsi meséi című előadással
kedveskedik a község apróságainak.
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Magyarországon évente kb. 1200 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot,
és még mindig közel 450 nőt veszítünk el ezen rosszindulatú elváltozás
miatt. A méhnyakrák nem öröklődik,
hanem a szexuális úton terjedő humán
papillomavírus (HPV) rákkeltő típusai
okozzák. A HPV nagyon gyakori kórokozó, a nők akár 80 százaléka legalább
egyszer megfertőződik vele élete során.

ami a rákos megbetegedés előjele lehet.
A szűrés fontossága megkérdőjelezhetetlen, a kóros esetek körülbelül 20
százalékát azonban így sem lehet felfedezni. A pozitív lelettel való szembesülés
minden nő számára megrázó „élmény”,
akárcsak a műtéti beavatkozás.

Miért érdemes védőoltással
védekezni a méhnyakrák ellen?

Kinek javasolt a méhnyakrák
elleni vakcina?

• Az óvszer nem biztosít elegendő védelmet a HPV fertőzés ellen, mert a vírus
a nemi szervek körüli bőrfelületek érintkezésével is terjed.
• A fertőzés akár már az első szexuális
aktussal megtörténhet. Becslések szerint a fiatalok a szexuális aktivitás megkezdését követő 2-3 év alatt már megfertőződnek a vírussal.
• Egy korábbi HPV fertőzés nem alakít
ki védettséget a további HPV fertőzésekkel szemben, így a nők életük folyamán
többször is megfertőződhetnek.
• A méhnyakrák kialakulása hosszú
évekig tart, miközben tünetek többnyire
nem jelentkeznek.
• Míg a nőgyógyászati szűrés a kóros elváltozást képes kimutatni, addig a védőoltás eggyel korábbi lépésként már a rákkeltő HPV fertőzést képes megakadályozni.
• A védőoltás a méhnyakrákok túlnyomó
többségét képes megelőzni, azonban minden egyes méhnyakrákot okozó törzs ellen
nem véd, ezért fontos a védőoltás beadását követően is szűrésre járni.

A vakcina elsősorban a szexuális életet
még nem élő serdülő lányok részére javasolt, azonban a felnőtt nőknek is ajánlott, mivel minden szexuális életet élő nő
ki van téve a rákkeltő HPV vírussal történő fertőzés és újrafertőződés veszélyének. A szexuális életet élő nők esetében
a védőoltás feltétele a negatív citológiai
(méhnyak szűrési) lelet.

A szűrés a betegség idejében
történő felismerésében segít
A méhnyakrákszűrés szerepe az, hogy
időben felismerjük a kóros elváltozást,

A méhnyakrák megelőzésnek leghatékonyabb módja a védőoltás és a rendszeres szűrés együttes alkalmazása.

Tájékoztató
Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is az általános
iskola diáklányai az önkormányzat támogatásával kedvezményesen vagy ingyen kaphatnak
méhnyakrák elleni védőoltást. A kialakult kategóriákról az iskolatitkár ad felvilágosítást.
Velük párhuzamosan a helyi állandó lakcímmel
rendelkező 14-25 éves lányok/nők is felzárkóztató program keretében jelentős kedvezménnyel
juthatnak a méhnyakrák elleni védőoltáshoz.
A 3 adagos oltási sor kedvezményes ára a patikai
közel 90 000 forintos ár helyett 49 200 forint.
Az összeget három egyenlő részben (3×16 400
forint), az oltásokat megelőzően kell befizetni,
a Polgármesteri Hivatalban, vagy átutalással.
Az oltások gyakorlati kivitelezése két orvos
– Dr. Pluhár Szilvia és Dr. Kaizer László – ingyenes
munkájával fog történni. Minden szülő levélben
kap tájékoztatást.
Kérdéseikkel forduljanak Dr. Pluhár Szilviához.
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A Pátria Faluközösségi Egyesület hírei
Március 12-én egyesületünk közgyűlése elfogadta a vezetőség közhasznú
egyesületté válásra tett javaslatát.
Az ennek megfelelően módosított
alapszabályt benyújtottuk a bírósághoz.
Jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság kiegészítései alapján, az alapszabály átdolgozása folyik, melynek befejezése után 2011. május 10-én újabb
közgyűlést kell összehívnunk, a tagság
általi elfogadáshoz. Erre minden tagtársunk részére meghívót küldünk!
Március 26-án egyesületünk tagsága –
mintegy 40 fő részvételével – elvégezte a
Vértes László park tavaszi nagytakarítását, önként vállalt évenkénti rendezésünk
keretei között. A jó hangulatú, dolgos
délelőttöt vaddisznópörkölttel és beszélgetéssel egybekötött ebéd zárta.
Március 28-án hajnalban indult el Vértesszőlősről a Pátria segélyszállítmánya
Erdélybe! Az adománygyűjtés célja, a tavaly novemberben megrongálódott gyimesbükki iskola könyvtárának megújítása volt. A gyűjtési területet két részre
osztottuk: • Vértesszőlősi lakótársunk
Safranek László segítségével
– ki maga is tankönyvkiadó
vállalkozást működtet – kapcsolatot
kezdeményeztünk
könyvkiadókkal gyermekirodalom, tankönyv, kötelező olvasmányok témakörben. Itt az volt
az elképzelés, hogy mindazon
könyveket, melyeket a gyermekek a tanulásukhoz, egyáltalán
a magyar nyelv ápolásához
alapvetően használni tudnak,
azt igyekezzünk új példányok
által biztosítani. • Másrészt
lakósági felhívást tettünk közzé a vértesszőlősi Községi Könyvtáron keresztül,
használt, de könyvtári felhasználásra
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még alkalmas könyvek felajánlására.
A könyvkiadók falajánlásaiból mintegy
600 000 Ft értékben érkezett hozzánk új
könyv!
A lakósági gyűjtés is jelentős lett. A különféle könyvek száma 900 példány körül
mozgott! Itt szelekciót kellett végeznünk,
mert a könyvek egy része témáját tekintve elavult volt, vagy állapota szerint nem
volt már használatra alkalmas. A válogatás után 430 kötet került a dobozokba.
A kiválogatott és sajnos már nem felhasználható könyveket a helyi Samufalvi
Óvodának ajánlottuk fel. Az óvoda e köré
az anyagok köré szervezett egy papírgyűjtési akciót. A befolyt összeget (mely
a folyamatban lévő beszállítás és mázsálás miatt még nem ismerünk) az intézmény használhatja majd fel.
Egyesületünk 25 000 forintot szavazott meg a kiszállítás költségeire, amit
a DHL Magyarország Kft további 50 000
forinttal erősített meg. Lemázsáltuk az
adományt, amely 560 kilogramm súlyt
tett ki. Ehhez keresve járművet jutottunk
el egyesületi tagtársunkhoz Dobsa Attilához, aki szívesen vállalta, hogy segít a
szállításban, saját gépkocsijával.
2011. március 28-án hajnalban indult el az adomány az
egyesület elnöke Török Csaba
és Dobsa Attila kíséretében. A
13 órásra sikeredett út zökkenőmentesen zajlott le. Mivel a
nap már a végére járt, az átadást másnapra halasztottuk.
Reggel 9.00 órakor aztán végre behajthattunk az iskola udvarára, ahol rögtön hatalmas
gyereksereg vett minket körül. A nyolcadik osztályosok
segítségével megkezdődött a könyvek
feljuttatása ideiglenes tároló helyükre,
a készülő tornaterem emeleti szobájá-

ba. Később megtekintettük a tűz utáni
felújításon áteset épületet, meglátogattunk tanítási órákat, s így minden gyermekkel beszélhettünk pár szót. Örömmel adtuk át egyesületünk készpénz
adományát is, melyet a vezetőség,
illetve Dr. Bogár István önkormányzati
képviselő úr ajánlott fel az iskolának. A
délutánt helyi kapcsolataink ápolására
fordítottuk. Ennek keretében találkoztunk Málnási Demeter plébánossal,
akivel a nyári táborozás terveit osztottuk meg. Este beszélhettünk Tankó Tibor alpolgármesterrel valamint a helyi
képviselő testület két tanácsosával is.
A megbeszélés során megosztottuk
velük tapasztalatainkat a civil szervezetek működését tekintve, fő hangsúlyt
helyezve a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatára, mely Vértesszőlősön szerencsére jól működik.
Az eredményes találkozó végén az
alpolgármester úr felajánlott egy standot az ezer éves határon megszervezett
pünkösdi rendezvények alatt, amikor is
több ezer zarándok, magyar honfitársunk keresi fel Gyimesbükköt. A standon
a Pátria Faluközösségi Egyesület illetve a
Csángó Gyermekekért Egyesület mutatkozhat be, bemutatva eddigi kapcsola-

tunk eredményeit és jövőbeni elképzeléseit. Lehetőségünk lesz rá, hogy gyűjtést
folytassunk a gyermektáboroztatások
folytatásához is. Fáradtan, de az elért
eredmények tükrében nagyon boldogan
indultunk haza harmadnap reggel. Örültünk, mert ismét szorosabbra zárhattuk
kapcsolatunkat ezzel a tőlünk igen távol,
a mintegy 850 kilométer távolságban élő
magyar közösséggel.
Összegezve fentieket elmondható,
hogy a kezdeményezés sikeres volt. Természetesen tudjuk, hogy a széleskörű
támogatottság nélkül a program nem
valósulhatott volna meg, ezért köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult a könyvgyűjtési akció sikeréhez,
külön kiemelve Safranek Lászlót, Dobsa
Attilát, és Zsigó Lászlónét.
Április 15-én megtartott vezetőségi
ülésünkön a vezetőség a szeptemberi
kirándulás úti céljául 3 variáció közül a
Bikal Élménybirtok – Kaposvár – Szenna
Skanzen – Bőszénfa Szarvasfarm 2 napos programját fogadta el. A kirándulás
részleteiről, valamint a június 3-ai Nyárköszöntő rendezvényünk részleteiről
tagtársainkat személyes szórólapon tájékoztatjuk!
Török Csaba elnök

Könyvtári hírek
Sikeres volt a Művelődési Házzal közösen rendezett húsvéti kézműves délután.
A könyvtári tagok közül a Magyar testvérek Vivi és Vera, a Jenei testvérek Feri és
Gina, a Konecsin testvérek Bea és Lili, Dombai Peti, Scsibrán Peti, Csizmadia Lili,
Rorbacher Regina, Nagy Zoltánné az unokájával vett részt a programon és ügyeskedtek. A fiuk locsolóversek között válogathattak, remélem húsvétra megtanulják.
Május 3-án 18.00 órakor a könyvtárba járó gyerekekkel anyák napi ünnepségre
készülünk. Aki mostanában nem járt a könyvtárban és szeretné anyukáját köszönteni, sürgősen keressen meg. Kérem az anyukákat, nagymamákat ha tehetik jöjjenek el, ünnepeljünk együtt ezen a szép napon.
Zsigó Lászlóné könyvtáros
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Állategészségház, Vértesszőlős

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000

Egyesületünk az 1 százalék fogadásával továbbra is a falu közösségi életét,
a kapcsolódó események, intézmények segítését tartja szem előtt.

Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén ingyenesen!

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 százalékát a korábbi években Egyesületünknek ajánlották fel.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

A GYERMEKSZEM közhasznú ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

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

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2010. évben 196 349 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében: Paxy Éva iskolaigazgató

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:
17.00–18.00 óra
Más napokon:
időpont egyeztetéssel
Éjszakai ügyelet:
20.00–6.00 óráig
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A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként

a 2010. évben 148 914 forintot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az idei évben is ajánlják fel
a VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
„A Segítõkéz Vértesszõlõsért” Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgároknak a 2010. évben felajánlott SZJA 1 százalékért.

2010-ben 320 808 forintot utalt az adóhatóság számlánkra.

Ez az összeg a templom felújítására kerül felhasználásra. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
támogatásával hozzájárult az elmúlt évben a templom és orgona felújítására történő gyűjtésünkhöz.

Az adóbevallások közeledtével ismételten kérjük támogatásukat az 1 százalék felajánlásával.

Adószámunk: 18608490-1-11

Takarékszövetkezeti számlaszámunk: 63300037-13005995
Kuratórium
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
2010. évben 53 464 Ft-ot utalt az Adóhatóság

Adószámunk: 19147606-1-11

VAIO laptop

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13000189
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.

mindenkinek !

Megérkezett az új
VAIO YB-sorozat
• 2GB memória
• 320GB-os merevlemez
• AMD Radeon HD 6310
videókártya (512MB)
• 2 év jótállás

Új VAIO S-sorozat!
Nálunk már
kapható!

Megérkezett az új VAIO S-sorozat
• Intel® Core™ i5-2410M Processzor
• 3G SIM-kártya foglalat
• Akár 14 órás akkumulátor üzemidő

A promóció 2010. május 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Tatabánya
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329 990 Ft
Fo
˝ tér 16/b
06-34-315-051
sonycenter.hu

Z-SZER Kft.
Vértesszőlős

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

149 990 Ft

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert

Î Tisztító és kényeztető arckezelések
Î Ultrahangos kezelések
Î Hideg-, meleg arcvasalás
Î Gyémántfejes mikrodermabrázió
Î Tű nélküli mezoterápia
Î Ballagási-, alkalmi-, esküvői smink
Î Steril gyantázás
Î Tartós festések
Új szolgáltatás:

A VILÁG VEZETŐ, VÉGLEGES
SZŐRTELENÍTÉSI ELJÁRÁSA!
Bővebb információ személyesen, szalonomban!

Bővebb információk, időpont egyezteté

s:

06 20 80 283 08

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

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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Domino Web
feltöltőkártyás
mobilinternet-csomag

5990 Ft-ért

Internet
havi díj és
ozat
hûségnyilatk
nélkül!

¦ Extra 1 GB egyszeri belföldi leforgalmazhatóság, aktiválástól 7 napig
¦ T-Mobile Broadband Stick MF100 USB modem
¦ 1990 Ft kezdőegyenleg

www.t-mobile.hu

Szeretnél ilyen lazán netezni,
kötelezettségek nélkül?
Válaszd Te is Magyarország leggyorsabb szélessávú mobil adathálózatát és oszd meg a legjobb
sztorikat a barátaiddal azonnal! A Domino Web mobilinternet-csomagban minden együtt van, hogy
akkor netezhess, amikor csak akarsz! Töltsd fel Domino Web egyenleged, fizess csak akkor, ha
valóban internetezel, havi díj és hűségnyilatkozat nélkül.

PTH2215

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) számára kötelező éves adatszolgáltatás keretében, egységes mérési módszertan
alapján készülő mérések legújabb, közzétett adatai szerint lefedettségi területén a T-Mobile garantálja mobil szélessávú adathálózaton
(3G/HSPA) a legnagyobb jellemző le- és feltöltési sebességet.

Az ajánlat és az egyszeri extra 1 GB-ra vonatkozó akció 2011. április 1-jétől 2011. április 30-ig érvényes. A Domino Web csomag teljes ára 5990 Ft, mely magában foglal 1000 Ft belépési díjat, 1990 Ft felhasználható egyenleget, valamint T-Mobile Broadband Stick MF100 mobilinternet eszközt. Az akció további, teljes körű és részletes feltételei a T-Pontokban, Partner üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetők el: 1430, 06-1/265-9210.
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Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. • Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Fax: 34/510-675 • Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig

Kovács Péter „Petike”
freestyle foci világbajnok 2011

