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A locsolkodás hagyománya
Míg három évvel ezelőtt, 2008-ban nagyon
korán volt a húsvét (március 23-24.), idén nagyon későn – az akkorihoz képest több mint
egy hónappal később. Most ugyanis április
24-én lesz húsvét vasárnap. Ennél későbbi
húsvét legközelebb csak 2038-ban lesz, akkor 25-ére esik majd a feltámadás ünnepe.
(Egyébként is március 22. és április 25. az
ünnep két lehetséges határa.)
Ezen írásomban most a húsvéti ünnepkörből a locsolkodás szokását járom körbe,
mely egy ősi termékenységi rítus keresztényiesített formája. Eredetének egyházi magyarázata a keresztelésre utal, illetve arra, amikor a Jézus feltámadását hírül vivő
asszonyokat a sírt őrző katonák vízzel locsolták le.
Szeged vidékén a legények a lányokat a kúthoz hurcolták, egész vödör vízzel leöntötték, nehogy kelésesek legyenek. Ugyanez történt az Ipoly mentén, ahol a lányok
igyekeztek elbújni a fiúk elől. Akit ugyanis megtaláltak, azt a kúthoz vitték és vödörszám hordták rá a vizet.
A Dunántúlon azonban a múlt században még a locsolásnál is ismertebb volt a korbácsolás! Fejér megyében sibának nevezték a négyszögűre font korbácsot, amellyel
a legények megcsapkodták a leányokat. Ezt követően a lányok a korbácsra szalagot
kötöttek és borral kínálták a legényeket. A Bakonyban ugyancsak húsvéthétfőn jártak
korbácsolni. És a legérdekesebb, amikor a locsolkodás egybefonódott a korbácsolással: a Felföldön és a szlovák–magyar érintkezési területeken a suprikálás során
a lányok korbácsolták meg a locsolást végző legényeket. (Tehát akár falunkban is
megjelenhetett ez a szokás. Az általam megkérdezett idősek nem emlékeztek rá, de
ha valakinek még van róla tudomása, szívesen veszem beszámolóját.)
És ezúton üzenném minden általam meglocsolandó hölgynek, hogy noha aranyos
a suprikálás, ne az én hátamon kezdjük a szokás újbóli megteremtését!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Pataki Gábor
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Fejlesztési cél

Iskola felújítása, korszerűsítése
Valusek utca járda felújítása
Lassítók, fekvő rendőrök elhelyezése
Óvoda építése
Intézmények energetikai korszerűsítése
Komplex belvízvédelem, vízbázis védelme, árokrendszer kialakítása,
csapadékvíz-elvezetők felújítása, építése
Közvilágítás korszerűsítése (Múzeum u.)
Által-ér kerékpárút, települési önerő
Kerékpár út építése Vértesszőlős-Tatabánya
Templom és az orgona felújítása
Északi lakótelep tehermentesítő út
Útépítés Tanács út
Útépítés Hegyalja u.
Múzeum fejlesztése
Útépítés egyéb
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése
Vasútállomás épület felújítás
Vasúti zajterhelés csökkentése, zajvédő fal építése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Sorr.
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(a forrásigény E Ft-ban)

Fejlesztési stratégia, 2010-2014

553 000

1 085 000

532 000

30 000
32 000
0
80 000
0
0
160 000
50 000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100 000
80 000

pályázati

8,6
9,8
10,6
10,9
11,0
16,8
7,1
9,9
10,8
11,5
14,1
15,0
15,4
15,9

1,8
4,5
6,8
2,4
7,4

Pontsz.

230 000 (iskola és óvoda)
323 000

10 000
8 000
5 000
20 000
10 000
40 000
40 000
10 000
10 000
20 000
5 000
5 000
8 000
5 000

40 000
40 000
5 000
100 000
10 000
40 000
200 000
60 000
10 000
20 000
5 000
5 000
8 000
5 000

hitel
saját forrás

90 000
15 000
2 000
230 000
20 000

önerő

90 000
15 000
2 000
330 000
100 000

összesen

2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

2012

2011
2011
2011
2012
2012

Év

Dr. Nagy Sándor

A Hírmondó 2010. decemberi számában jelent meg a ciklus fejlesztési stratégiájának ismertetése. Sajnos a táblázat sorai
elcsúsztak, így számos adat tévesen jelent meg. A javított és pontosított táblázatot ezúton közöljük. A költség adatok nagyrészt előzetes becslésen alapulnak. A megvalósítás időbeli ütemezése a rendelkezésre álló források, a várható pályázatok
és a megvalósítás műszaki lehetőségei alapján került megállapításra. Természetesen ez terv, a jövőben több ponton is
módosulhat majd elsősorban az elérhető pályázati források és a rendelkezésre álló önerő függvényében, egyes projektek
kikerülhetnek ezért, újak is bekerülhetnek, illetve a megvalósítás sorrendje is változhat.

Vértesszőlős község fejlesztési stratégiája 2010-2014

Fejlesztések, felújítások,
karbantartások 2011 évben
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2011. március 10-i
ülésén elfogadta a 2011. évre elkülönített fejlesztési tartalék felosztását. Ezzel
párhuzamosan elindultak a karbantartási munkák, a többi beruházás folyamatosan kerül előkészítésre illetve megvalósításra.
Dr. Nagy Sándor

Fejlesztési tartalék 2011 (karbantartásokkal)
Az elfogadott költségvetésben már szerepel:
E Ft

Skála-térségi kerékpárút
2 350
Általér- menti kerékpárút
3 500
Kavics, Halastó és Sólyom u.
lakossági hitel
2 800
Múzeum-Petőfi u. pótmunka
3 500
Valusek u. járda tervek
313
Széchenyi u. csapadékvíz elvezetés
810
Általános iskola építés
59 919
Iskola építés, felújítás,
eszköz beszerzés
5 000
Templom felújítás
5 600
Művelődési Ház karbantartás,
eszköz beszerzés
354
Sportcsarnok karbantartás
88
Orvosi rendelő festése
300
Védőnői szoba festése
38
Temető csőtőrés javítás
38
Gépek beszerzése
(községgazdálkodás)
288
Fűkasza vásárlása
250
PC a TV stúdiónak
190
Kamat költségek
(márc. 31-ig, becsült)
6 500
Összesen:
91 838
A szabad forrás terhére		
Településrendezési terv módosítás
500
Könyvtár fejlesztése
1 000
Baromállás dűlő
2 000
Polgármesteri Hivatal felújítás
5 500

E Ft

Művelődési Ház felújítás
Orvosi rendelő karbantartása
ÖNO felújítás
Temető
Forgalomlassítók
(4 db, Petőfi-Múzeum u.)
Közterületek fejlesztése
(temető mellett)
Traktor+hókotró+sószóró
Tájház
Óvoda karbantartás
Múzeum pályázat előkészítése
Valusek u. járdafelújítás
KEOP pályázat előkészítése
Csapadékvíz elvezetés
Védőnő klíma
Sportcsarnok karbantartás
Patika karbantartás
Múzeum u. közvilágítás
korszerűsítés
Utak felújítása
Kispatak és Jókai u. felújítása
Energia Megtakarítási
Pályázati Alap
MFB hitel kamatok
Összesen:
Összes forrás:
Maradvány
2011 mindösszesen:

2 000
500
500
800
800
2 000
2 500
210
300
10 000
5 000
1 000
10 000
200
700
200
1 100
1 300
2 500
500
2 765
53 875
62 725
8 850
145 713
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2011. évre tervezett pályázatok
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2011. március 10ei ülésén elfogadta a polgármester beszámolóját a folyamatban levő és az idei
évben benyújtásra tervezett pályázatokról.
Természetesen ez a pályázatok kiírásának függvényében változhat, illetve más pályázatok benyújtására is sor kerülhet, amennyiben azok előnyösek az önkormányzat
számára.

2011. évre a következő pályázatok benyújtásáról született határozat:
•
•
•
•
•
•
•

Vértesszőlős – Skála térség közötti kerékpárút építése (KDOP)
Intézmények energetikai korszerűsítése (KEOP)
Közvilágítás korszerűsítés a Múzeum utcában (KEOP)
Települést bemutató film és kiadvány elkészítése (LEADER)
Parkolóhelyek létesítése a faluközpontban (EMVA)
Múzeum fejlesztése
Közterületi csapadékvíz elvezetés (KDOP)
Dr. Nagy Sándor

Pályázat
megnevezése

Benyújtás
dátuma

Kért támogatás összege

Megítélt
támogatás
összege

Státusz

Eddig befolyt összeg

Egyéb

KDOP-20084.2.1/B 115 464 740
47 088 183
elszámolás
„Belterületi utak 2008.11.11 142 464 740 Ft
Ft
Ft
fejlesztése”
Petőfi-Múzeum u.
elszámolás,
hiánypótlás
beadva

LEADER Kavics
Ösvény könyv

2009.11.16

EMVA Faluközpont felújítás
Művelődési ház,
Zöld felület,
Játszótér

2008.12.17 23 034 445 Ft 23 034 445 Ft folyamat-

Town Twinning
2010.07.01
Szüreti felvonulás
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2 479 680 Ft

2 080 000

elszámolás
ban

7 968,66 €

támogatva

0 Ft

18 427 556
Ft

734 491 Ft

A kevés
résztvevő
miatt a
támogatási
összeg
alacsony
lett

TIOP-1.1.1/07/1
- A pedagógiai,
módszertani
reformot támo- 2010.04.01 8 746 380 Ft
gató informatikai
infrastruktúra
fejlesztése

8 746 380 Ft

szerződésmódosítás
szállítói
beadva
finanszírozás
2011.02.
17.

KDOP 5.1.1.
Óvoda építés

2010.05.31 100 000 000 Ft

még nincs
eredmény,
értékelés
folyamatban

CIVILCOM egyesület „Szervezetek/intézmények
komplex számítástechnikai
infrastruktúra
fejlesztése”

2011.02.01

700 000 Ft

döntés előtt

tervezett

32 000 000 Ft

előkészítés

tervezett

93 000 000 Ft

előkészítés

KEOP
Közvilágítás
korszerűsítése
KEOP
Intézmények
korszerűsítése
ÖKO-Társ Alapítvány Temető
körüli parkosítás
Múzem u.
fejújítása
Csapadékvíz
elvezetés
Kerékpárút KDOP
Leader Falufilm,
Kiadvány
EMVA Faluközponti parkolók
létesítése
EMVA Vasútállomás parkolója
és kerékpáros
pihenő

tervezett

benyújtás
ősszel

tervezett

forrás
keresése

tervezett
tervezett
tervezett

benyújtás
július 28-ig
várhatóan
júniusban

tervezett

várhatóan
ősszel

tervezett

várhatóan
ősszel
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Pályázati lehetőség
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
Vértesszőlős területén bejegyzett civil szervezetek, egyesületek számára
A támogatás célja: a helyi civil szervezetek egyesületek közösségi programjainak
támogatása, a jelentős (30 főt meghaladó) közösségek működésének segítése.
Pályázók köre: jelen pályázat keretében
Vértesszőlős község területén bejegyzett,
közösségi célok megvalósítására létrejött és
annak érdekében működő – nem vállalkozási
szférába tartozó – szervezetek nyújthatnak be
pályázatot. A bírósági bejegyzés igazolásán túl
pályázóként az a szervezet, egyesület fogadható el, aki rendelkezik legalább egy lezárt év
pénzügyi beszámolójával.
Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban
az a szervezet, egyesület mely:
a) az önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel szemben lejárt
esedékességű tartozása van,
b) egyéb lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozás, közüzemi tartozása van,
c) mely nem rendelkezik legalább egy lezárt
év pénzügyi beszámolójával.
Támogatás formája: Közösségi érdekeket
szolgáló, közösségi programok megvalósítását elősegítő támogatás. A 30 főnél nagyobb
tagságot igazoló egyesületek esetében igény
szerint működési támogatás is igényelhető.
Támogatás mértéke: Közösségi programok
megvalósítása esetén a program költségvetésének maximum 50 százaléka, egy pályázó
részére maximum éves szinten 300 ezer forint
nyújtható. A működési támogatás esetén a
szervezet, egyesület éves költségvetésének
maximum 70 százaléka támogatható, mely
összeg 1 000 000 forintnál nem lehet magasabb. Az Önkormányzat éves költségvetésében
határozza meg a támogatási célra fordítható
keretet, melynek kiosztását követően újabb
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források csak külön testületi döntés alapján
csoportosíthatók át erre a célra.
Támogatásra rendelkezésre álló 2011. évi
keretösszeg: 2 500 000 forint (1,5 M+1 M)
Pályázat tartalma: A pályázó a kiírás mellékletét képező adatlappal és a hozzákapcsolódó
mellékletekkel és nyilatkozatokkal pályázhat
támogatási forrásra. Benyújtást követő 30
napon belül vállalja az Önkormányzat a pályázó
tájékoztatását pályázatának sikerességéről. Az
eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül
sor a támogatási szerződés megkötésére, azzal
egyidejűleg a támogatás pénzügyi rendezésére.
A pályázatok benyújtásának határideje
folyamatos.
A pályázathoz szükséges adatlap és nyilatkozat az önkormányzat honlapjáról (www.
vertesszolos.hu) letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető. A pályázat kizárólag ezen dokumentumokon adható
be. A pályázatot 1 példányban zárt borítékban
a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni:
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.. A borítékra
rá kell írni „Pályázat civil szervezetek, egyesületek támogatására”
Hiányosan benyújtott pályázat estén 8 napos határidővel hiánypótlásra van lehetőség.
Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően
a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra
kerül. A benyújtott pályázatot Vértesszőlős
Község Önkormányzati Képviselő-testülete
bírálja el, aki a támogatásban részesülővel
szerződést köt.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban (tel.: 34/379-091, e-mail: polg.
hivatal@vertesszolos.hu) kérhető.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2011. évre meghirdeti
a „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatot.
A kulturális bizottsággal együttműködve kerül kiírásra a pályázat.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a
megmérettetésre, és szeretnének benevezni a versenyre

„Tiszta udvar, virágos ház” feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
• Az önkormányzat felajánlott keretös�szege a díjazásokra: 200 000 forint.

A pályázat kiírása:

A bírálat szempontjai:

• Azon házakat, portákat fogja felkeresni
a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket a megadott határidőig.
• A pályázat során kategóriákat nem
képzünk, mivel a pályázat kiírásában a
ház virágosítása és a környezet rendben tartása szerepel,
amely független kell, hogy
legyen az építés, beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő
korokban épült házaknál figyelembe vegye a környezet
összhangját, az adott épület
„értékeit”.
• A folyamatosságot kívánjuk elérni, és
rendszeressé tenni azáltal, hogy nem
csak egyszer fogja a bíráló bizottság
megtekinteni a jelentkezők portáját, hanem több alkalommal is.
• A bíráló bizottság legalább 3 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről
előzetes értesítést a pályázónak időben
küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók
készülnek, melyeket a pályázók - saját
ingatlanukról - külön kérésre megtekinthetnek
• A jelentkezési határidő: 2011. április
15.
• Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz
rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető

• A ház karbantartottsága és a kert rendezettsége.
• A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága.
• Az udvar rendezettsége, tisztasága.
• Növényzet, virágosítás.
A pályázókat egy – a civil
szervezetek által delegált
és önkormányzati képviselőkből álló – bíráló bizottság fogja előre egyeztetett
időpontban a bírálat idejére
felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és
a költségigényesség, hanem az egyéni
ötletek, a saját munka, a tenni akarás és
a lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben
és a Vértesszőlősi Hírmondóban is ismertetésre kerül, valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény,
valamint a nyertes porták.
Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat augusztus 20-án a Falunapon,
kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve
leadható a Polgármesteri Hivatalban,
valamint letölthető honlapunkról /www.
vertesszolos.hu /, illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés. Minden jelentkezést visszaigazolunk.
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28. magyar éttermét
nyitotta meg a Burger King
A hivatalos megnyitón Dara Zsolt, a
Fusion Befektetési Zrt. vezérigazgatóhelyettese elmondta, cégük fontosnak
tartja a fiatalok fejlődésének támogatását, ezért három oktatási intézménynek ajánlottak fel sportszervásárlási
támogatást.
Községünk polgármestere hangsúlyozta
örömmel üdvözli, hogy a helyi gazdaság
fejlődik, hiszen ez a teljes közösség számára hasznos lehet.
Ezután Dara Zsolt átadta a vértesszőlősi,
a tatabányai Móra és Dózsa iskolák képviselői részére az egyenként 100 000 forintos támogatást, amelyet sporteszközök
vásárlására fordíthatnak az intézmények.
A nemzeti színű szalag átvágása után
a két polgármester versenyre kelt egymással, egy gyors tanfolyam után, azonos idő alatt készítették el a gyorsétterem egyik szendvicsét.

2011. évi víz- és csatornadíj
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön a 2011. évi víz- és csatornadíj az alábbiak szerint alakul:
		
Alapdíj fogyasztási helyenként
Fogyasztási díj
Lakossági fogyasztók vízdíjai:
Nem lakossági fogyasztók díjai:
bekötési vízmérő átmérője
13-20
25-32
40-50
60-100
             150-200
Lakossági fogyasztók csatorna díjai
Nem lakossági fogyasztók csatornadíjai:
bekötési vízmérő átmérője
13-20
25-32
40-50
60-100
             150-200
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215 Ft/hónap

328 Ft/m3

215 Ft/hónap
645 Ft/hónap
1935 Ft/hónap
7097 Ft/hónap
17 419 Ft/hónap
175 Ft/hónap

328 Ft/m3
328 Ft/m3
328 Ft/m3
328 Ft/m3
328 Ft/m3
247 Ft/m 3

175 Ft/hónap
   875 Ft/hónap
1750 Ft/hónap
7875 Ft/hónap
17 500 Ft/hónap

247 Ft/m3
247 Ft/m3
247 Ft/m3
247 Ft/m3
247 Ft/m3

Vállalkozók találkozója
Az Önkormányzat szervezésében immár ötödik alkalommal került megrendezésre a „Vértesszőlősi Vállalkozók találkozója” a helyi Művelődési
Házban.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte
a megjelent vendégeket és tájékoztatást
adott a 2010. évi fejlesztésekről, a 2011. évi
költségvetésről valamint az Önkormányzat
2010-2014. évi ciklusra szóló fejlesztési stratégiájáról. Elmondta, hogy jelentős beruházások várhatóak az elkövetkezendő években a pályázati lehetőségek kiaknázásával,
de a további nagy beruházásokhoz (óvoda
építés) hitel felvételére is szükség lesz.
A rendezvény egyik vendég előadója,
az Önkormányzat pályázatíró cégének
vezető tanácsadója volt, aki a 2011. évi
várható támogatásokról, finanszírozási
lehetőségekről tájékoztatta a vállalkozókat. A következő előadó a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség projekt menedzsere volt, aki a vidékfejlesztési pályázati lehetőségekről informálta a vendégeket.

Ezt követően a Jászai Mari Színház,
Népház Show Formációs Táncegyüttesének nagyszerű előadását láthattuk,
akik műsorukkal nagy sikert arattak és
a komoly témák után, kellemes szórakozást, kikapcsolódást biztosítottak a megjelenteknek.

Majd a polgármester úr ünnepélyes
keretek között köszöntötte 2010. év 10
legnagyobb adózóját.
A rendezvényt vacsora és kötetlen beszélgetés zárta.
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LOMTALANÍTÁS
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján
külön térítés nélkül idén is lehetőségünk van a nagyobb méretű és mennyiségű
lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes
anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy 2011. április 2-án (szombaton)
vagy április 3-án (vasárnap) helyezzék ki a hulladékokat,
így azok csak néhány napig maradnak a közterületen.
A szállítás időpontja: 2011. április 4. (hétfő).
(Kérjük, hogy ezen a napon már ne helyezzenek ki hulladékot!)
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a díjmentes lomtalanításra,
ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük el
az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!
Polgármesteri Hivatal

Sírhelydíjak változásai 2011. április 1-jétől
Sírhelydíjak
		

(Ft)

Egyes felnőtt sírhely (25 évre)
Kettős felnőtt sírhely (25 évre)
Hármas felnőtt sírhely (25 évre)
Négyes felnőtt sírhely (25 évre)
Urnasírhely (25 évre)
Gyermek sírhely (25 évre)
Kripta 2 személyes (60 évre)
Kripta 4 személyes (60 évre)
Urnafülke (25 évre) márványlappal

16 000
26 000
36 000
46 000
10 000
10 000
40 000
60 000
15 000

Temető fenntartási
hozzájárulás
A temetkezési szolgáltatók
kivételével a temetőben
vállalkozásszerűen munkát
végzők naponta:

3000

Létesítmény,
berendezés használati díj
Temetői létesítmény használata
(temetésenként)
10

12 000

A temető üzemeltetője által
biztosított szolgáltatások díja
Hűtés:
Halott hűtés
(megkezdett naponként)
Sírhelynyitás:
Felnőtt sír kiásása (síronként)
Urnasír kiásás (síronként)
Gyermeksír kiásás (síronként)
Visszahantolás:
Hant igazítás, felesleges
föld elszállítás, környezet
rendezése (síronként)
Üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevétele:
Szertartásfelügyelet
(temetésenként)

1100
16 500
5500
8250

4400

5280

Faültetés
Március 19-én a délelőttre meghirdetett tavaszi közösségi faültetésre a
zord idő és a munkanap ellenére, egy
maroknyi, de annál lelkesebb csapat
jött össze.
Képviseltette magát az általános iskola
néhány diákjával, az Őszirózsa nyugdíjas klub, részt vett a Művelődési Ház
munkatársa, önkormányzati képviselő,
megjelentek szülők gyerekekkel. Dr.
Nagy Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételét, majd kis
csapatokra váltak szét és a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak segítségével
néhányan a Vértes László parkba indul-

tak az alpolgármester asszonnyal, az
iskolások az Egészségház mögötti területet vették célba, míg a többiek az Országzászló tér mögött és a vasút közötti
részen ültették a facsemetéket a polgármester úr vezetésével. Itt a csapatok
egyesülve átmentek a Sportcsarnokhoz,
ahol közösen fejezték be a munkálatokat. Közel 50 hárs, juhar, kőris facsemete
került így a közterületekre kiültetésre. Ezúton szeretnénk minden közreműködőnek megköszönni, hogy a borús hideg
ellenére is csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz!

FÁS S Z Á R Ú H U LL A D É KO K B EGY ŰJ T É S E

2011. április 9-én (szombaton) és április 10-én (vasárnap)
Kérjük, hogy az ingatlanok elé helyezzék el a tavaszi kerti
metszési hulladékokat (gallyak, venyigék).

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
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13000189
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.
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A képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2011. évi települési szilárd hulladékszállítási díjakról tájékoztatás
A szolgáltatást végző AVE Tatabánya Zrt. ajánlata alapján a testület a korábbi évek szellemének megfelelően differenciált összegű emelést fogadott el a kisebb ill. nagyobb edények
esetében, ezzel is ösztönözve a lakosságot a szelektív gyűjtők használatára. A testület
elfogadta 12/2010.(XII. 10.) Kt. rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(XII. 20.) Kt. rendelet módosításáról.
A lakosság által fizetendő díjtételek: 75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 204
Ft + ÁFA, 80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 218 Ft + ÁFA, 110 literes
edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 335 Ft + ÁFA, 240 literes edény egyszeri ürítése
díjbeszedéssel: 701 Ft + ÁFA, kiegészítő műanyag zsák: 270 Ft + ÁFA/db.
2. Az adórendelet felülvizsgálata
A testület a helyi rendeletet két ponton módosította: az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
adó mértékét 1000 Ft/nap összegben állapította meg. A másik módosítás a telekadó
mentesség felsorolásnál az „épület” meghatározása. A testület elfogadta 13/2010.(XII.
10.) Kt. rendeletét a helyi adókról.
3. 2011. évi csatornadíj megállapítása
Az ÉDU Vízmű nem tudta közölni a jövő évi díjakra vonatkozó javaslatát, mert azt a
minisztérium még nem hagyta jóvá.
4. A 2011. évi testületi és bizottsági munkatervek elfogadása
A testület 2011. évre vonatkozó munkatervét elfogadta.
5. Egyebek
a) Az M27 Absolvo Consulting Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítása. A képviselőtestület az M27 Absolvo Consulting Kft-től az Arrabona ajánlatcsomag átdolgozását kérte,
melyről a következő ülésen születhet döntés.
b) VSE Asztalitenisz Szakosztály kérése. A képviselő-testület egyetért a KEM Asztalitenisz
Szövetség, az önkormányzat és a VSE Asztalitenisz szakosztály közötti három oldal megállapodás 2011. december 31-ig történő meghosszabbításával. A megállapodás 1. pontjában
módosításra kerül az eredeti 800 ezer forint használati jog 600 ezer forintra, továbbá a megállapodás 4. pontjában rögzítésre kerül a tavaszi-őszi 1-1 vasárnapi sportcsarnok használat.
c) A sportcsarnok üzemeltetése. A testület megbízta a polgármestert, hogy a sportcsarnok
üzemeltetésének kérdéséről a VSE vezetőségével egyeztessen.
d) Az Általános Iskola tantárgyfelosztása. A tantárgyfelosztás elfogadása nem tartozik a
testület hatáskörébe. A fenntartó feladata az engedélyezett létszámkeret megállapítása,
illetve a szakos ellátottság megvalósulása. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület elfogadta,
azt a testület tudomásul veszi.
e) Tájház-köz elnevezése. A képviselő-testület a tájház mellett lévő 77/2. hrsz-ú belterületi
közutat Tájház-köz elnevezéssel látja el. A testület megbízza a jegyzőt, hogy a közterület
elnevezés átvezetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
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f) Bérleti díjak megállapítása. A képviselő-testület az alábbiak alapján állítja meg az intézmények bérleti díját 2011. január 1-jétől: Művelődési Ház: lakodalom: 12 000 Ft/alkalom
+ rezsi +takarítás. Üzleti célú (magán) nagyterem: 2000 Ft/óra (0-24 óra időtartamig).
Vásározók: 24 000 Ft/nap (24 óra időtartamon túl), 4 órán túli használat esetén: 100
000 Ft óvadék letétele. Klubszoba: 1000 Ft/óra, 4 órán túli használat esetén 50 000 Ft
óvadék letétele. Sportcsarnok: sportcélú igénybevétel esetén: helyiek részére 3000 Ft/
óra,nem helyiek részére 3600 Ft/óra. Üzleti célú (magán) igénybevétel esetén: 5000 Ft/óra
(0-24 óra időtartamig) 100 000 Ft/nap (24 óra időtartamon túl). Üzleti célú (magán) – a
teljes Sportközpont – igénybevétele esetén (kivétel nagy füves pálya): 150 000 Ft/nap, 4
órán túli használat esetén: 100 000 Ft óvadék letétele. Tájház: pince, pajta, vizesblokk,
udvar igénybevétele esetén: 1500 Ft/óra, 10 000 Ft/nap, 4 órán túli használat esetén
50 000 Ft óvadék letétele. A helyi civil szervezetek – az általuk szervezett, bevételt nem
eredményező – rendezvényei mentesek a bérleti díj megfizetése alól. A takarítást a civil
szervezetek a gondnokkal egyeztetve saját költségen oldják meg.
g) Az önkormányzat intézményeinek létszám racionalizálásának áttekintése. A teljes
előkészítés még folyamatban van – új hivatali dolgozó felvétele, mezőőri szolgálat megszüntetése – erről a következő ülésen dönt a testület.
h) Lakásépítési támogatásról szóló rendelet, illetve lakásépítési kölcsön iránti kérelem.
A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy a munkáltató által nyújtható lakásépítési
kedvezményekre vonatkozó szabályzatot dolgozza ki és azt terjessze a testület elé.
i) TTKT társulási megállapodás módosítása. A képviselő-testület a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadta.
j) Gazdasági program. A képviselő-testület az önkormányzat 2010-2014. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programját, valamint fejlesztési stratégiáját elfogadta.
k) Önkormányzati dolgozók év végi jutalmazása. A képviselő-testület az önkormányzati
intézmények dolgozói év végi jutalmazása érdekében a meglévő 3,6 millió forintot bérmaradványt – a fejlesztési tartalék terhére – 5 millió forintra egészíti ki. Az összegből az
intézmények havi bértömegük arányában részesülnek. Az intézményvezetők gondoskodnak
a jutalmak intézményen belüli elosztásáról.
l) Szarvas utca forgalmi rend módosítás. A képviselő-testület a Szarvas utca forgalmi
rendjét a Magyar Közút Zrt-től megkért szakvélemény alapján a továbbiakban is kétirányú
forgalommal biztosítja azzal, hogy a köz két végén „Megállni tilos” jelzőtáblát helyez el.
A későbbiekben az utca közepe táján, a kapubejáróval átellenes oldalon tereprendezés
segítségével biztosítani lehetne a félrehúzódás lehetőségét. Ennek kialakítása a kérelmező
finanszírozási képességeitől is függ.
m) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tárulási megállapodás módosítása.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Dömös Község Önkormányzata is csatlakozzon
a Duna-vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, s egyben elfogadja a
Társulási Megállapodás módosítását. A testület megbízta a polgármestert, hogy a társulási
megállapodás módosítását írja alá.
n) dr. Farkas Noémi ügyvéddel a szerződés meghosszabbítása. A testület megbízta a
polgármestert, hogy az ügyvéddel egyeztesse a jövő évben várható feladatokat, s ennek
függvényében kerüljön sor a szerződés meghosszabbítására.
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o) Téli síkosság-mentesítés. A téli síkosság mentesítésre ajánlatot kértünk az AVE-től, a
Zöldút Kft-től, az Extreme Park Kft-től. Egy esetben már kellett a síkosság mentesítésről
gondoskodni, azt eseti megbízással a tavalyi szerződés alapján az Extreme Park megoldotta.
Konkrét ajánlatot azonban még nem adtak. A végső igazi megoldás az lenne, ha saját géppel
tudnánk megoldani a sózást, hó-eltakarítást. Az árajánlatok alapján a jövő héten kell majd
dönteni ebben a témában.
p) Mezőőri állás megszüntetése. A mezőőri állás megszüntetésével kapcsolatosan az
egyeztetéseket megtette, december 31-vel kerülhet sor a megszüntetésre, végkielégítés
fizetésére nem kerül sor. A mezőőri tisztségről szóló rendeletet december 31-vel kell
hatályon kívül helyezni. Még apróbb egyeztetések szükségesek a fegyverrel kapcsolatban,
ezért a következő ülésen hozzon végső döntést a testület.
q) Önkormányzati vagyonbiztosítás. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonbiztosítását a benyújtott módosított ajánlat alapján a Grupama Biztosítóval köti meg.
6. Beszámoló a két ülés közötti időszakról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
A két írásos beszámolóban foglaltakat a testületi tagok tudomásul vették.

A képviselő-testülete 2010. december 16-án megtartott
ünnepi ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A téli hó-eltakarítási feladatokra benyújtott árajánlatok áttekintése
A képviselő-testület a téli síkosság-mentesítési feladatok ellátására a benyújtott árajánlatok
alapján az Extreme Park Kft-t bízta meg. A testület megbízza a polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére.
2. A 2011. évi csatornadíj elfogadása
A szolgáltató még nem küldte meg a jövő évi díjakra vonatkozó ajánlatot, mert a központi
jogszabály nem került elfogadásra.
3. Az Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása
A képviselő-testület az Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását – egységes
szerkezetben foglalva – a szakértői vélemény alapján elfogadta.
4. Az önkormányzat intézményeinek létszám racionalizálásának áttekintése
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.
5. Egyebek
a) Samu TV üzemeltetés. A képviselő-testület a Samu TV üzemeltetésére 2011. január
1-jétől határozatlan időre, 2 hónapos felmondási idő kikötésével Skrován József vállalkozót bízta meg, havi 29 ezer forint díjazással. A testület megbízta a polgármestert, hogy
a vállalkozói szerződést a pályázóval kösse meg.
b) Markó Andrea tiszteletdíjról lemondás. A képviselő-testülete elfogadta Markó Andreának, a településfejlesztési bizottság külső tagjának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
a 2010. és 2011. évi tiszteletdíjáról lemond. A tiszteletdíj a járulékokkal együtt beépítésre
kerül a költségvetésben a működési költségek – virágosítás – költségsoron.
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c) Polgármester és alpolgármester év végi jutalmazása. Tekintettel arra, hogy a javaslat
nem kapta meg a szükséges szavazatot, határozat nem született.
d) Törvényességi felhívás tárgyalása. A képviselő-testület elfogadja a törvényességi
felhívásban foglaltakat. A törvényellenes 172/2010. (X. 14.) Kt. határozatot visszavonja
a testület, és a polgármester munkarendjét a következők szerint határozza meg: A polgármester munkaideje heti 40 óra. Hétfőn és szerdán 7-16 óráig, kedden és csütörtökön
7-15 óráig, pénteken 7-13 óráig tart.
e) Ünnepi köszöntő. Dr. Nagy Sándor polgármester a közelgő karácsonyi ünnep alkalmából
köszöntötte az ünnepi testületi ülésen megjelent civil szervezeti vezetőket, díszpolgárokat, bizottsági külső tagokat, intézményi dolgozókat. Köszönetet mondott az egész éves
lelkiismeretes munkáért, a civil szervezetek közösségépítő tevékenységéért, a közösségi
rendezvények szervezéséhez nyújtott segítségért. Az új esztendőre mindenkinek jó egészséget, sikeres együttműködést kívánt.

KEDVES VÉRTESSZŐLŐSI TESTVÉREINK!
Örömmel számolunk be arról, hogy ez év március 15-ei istentiszteletünkön együtt
ünnepelhettünk római katolikus testvéreinkkel.
Egyúttal hívjuk Önöket és szeretteiket márciusi, április alkalmainkra is.
Március 27. Böjt 3. vasárnapja

Zenés istentisztelet Laskay Zsoltné és tanítványai
közreműködésével; igét hirdet Fekete Ágnes lelkész,
a Református Félóra szerkesztője.
Április 3. Böjt 4. vasárnapja
Az istentisztelet vendég igehirdetője
Tarr Kálmán lelkész, a Kálvin Kiadó volt igazgatója.
Április 10. Böjt 5. vasárnapja
Vendég igehirdetőnk Németh Péter
balatonkenesei lelkipásztor.
Április 15. fél 5.
Húsvéti szöszmötölő játszóház a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainak közreműködésével.
Április 17. Virágvasárnap
Családi istentisztelet, utána szeretetvendégség.
Április 21. Nagycsütörtök, 18 óra Az utolsó vacsorára emlékezünk istentiszteltünkön.
Április 22. Nagypéntek, 18 óra
Jézus szenvedéstörténete, passióolvasás.
Április 24. Húsvét vasárnap 7 óra A feltámadás ünneplése a temető keresztjénél.
Április 24. Húsvét vasárnap fél 11. Ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Április 25. Húsvét hétfő fél 11.
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Istentiszteleteink helyszíne a vértesszőlősi Művelődési Ház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Zenei est
2011. március 4-én a nyugdíjas klubbal közös zenei estet szerveztünk a
Művelődési Házban.
A korábban meghirdetett Fishers Choir
Campany kórus betegségek miatt nem
tudta vállalni a fellépést és helyettük a
tatabányai Bárdos Lajos vegyes kórus
lépett fel.
A zenei együttes könnyed, vegyes kari
művekkel szórakoztatta a hallgatóságot.
A műsor folyamán olyan szép fülbemászó dallamokat hallgathattunk, mint a
Gyertyafény keringő, Walzer, Santa Lucia, Esti dal, Baráti kör, Tavaszköszöntő,
Szelek szárnyán stb.
Külön öröm volt látni és hallani a kórus
tagok között a Samufalvi Óvoda óvónőjét Zsidek Juditot és községünk lakóját
Szentkúti Ákost.
A Szeimann Zsuzsanna és Murányi
Ferenc karnagyok vezetésével fellépő
együttes nagy sikert aratott a közönség
körében, akik a műsort követően sütemény és tea elfogyasztása mellett töltötték az est hátralévő részét.
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Kiállítás
2011. március 11én 17 órakor kiállítás nyílt Tomasik
István szivar, régi
cigaretták és öngyújtó gyűjteményéből.
A kiállítás megnyitóján elsőként a kiállító és a kultúrház
nevében köszöntöttük a szép számban
megjelent érdeklődőket, meghívott személyeket. A köszöntés után István arról
mesélt, hogy mikor és hol kezdte el gyűjteni az első darabokat. Örömmel mutatta be
azokat az öngyújtókat, amelyek számára a
legkedvesebbek. Szinte minden egyes darabnak van valamilyen története. Büszkén
mutatta két kedvencét: azt, amelyiket Szamos főorvos úrtól kapott illetve azt, amelyiket 40. születésnapjára.
A bemutatás után egy kis üdítős, pogácsás állófogadásra invitálta István azokat, akik eljöttek és megtekintették „ kis”
gyűjteményét.

„Ami az egyik embernek szemét, a másiknak kincs.”

BOLHAPIAC

a Művelődési Házban
2011. április 9-én szombaton!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete hagyományteremtő céllal díjmentes lehetőséget biztosít a helyi lakosság számára, hogy minden
hónap második szombatján délelőtt 9.00–12.00 óra között használt eszközeit az
érdeklődő lakosság számára értékesítse, elcserélje. Várunk mindenkit, akinek
van otthon megunt, de más számára még használható holmija, ami lehet bármilyen használati tárgy, ruházat, könyv, játék, konyha- vagy lakás felszerelési
tárgy, újság, képeslap, tálak, bögrék, kancsók, kisbútorok és bármi más, ami a
padláson, kamrában útban van.

Jelentkezni a 06 30 578 5116-os telefonszámon lehet.

Színházlátogatás

Kedves Gyerekek!

A kultúrház április közepére színházlátogatást szervezett az Operettszínházba a Szép Nyári Nap c. musicalre.

A közelgő húsvét alkalmából a Művelődési Házban kreatív foglalkozást
szervezek számotokra.

Erre az előadásra mind az 53 db jegy elfogyott. Többen is jelezték, hogy szerettek volna még ők is eljönni az előadásra.
Ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét megszervezem ezt a színházlátogatási lehetőséget.
2011. június 15-én lenne a következő alkalom. A jegyek 5000-5500 Ft-os
áron kaphatók.
Érdeklődni a 06 30 640 8934-es telefonszámon lehet.

Időpontja: 2011. április 12. (kedd)
15.00 órától.
Ha van kedvetek különböző húsvéti
dekorációk elkészítéséhez, tojások festéséhez, akkor gyertek el és készítsük
el közösen az ünnephez kapcsolódó
munkadarabokat. Az elkészített alkotásaitokat természetesen hazavihetitek.
A nagy munka után – a tavalyi sikeres
tojáskereső kalandtúrához hasonlóan –
az idén is megkeressük azokat a csoki
tojásokat, melyeket a húsvéti nyuszi elrejtett számotokra.
A foglalkozásra hozz
magaddal egy keményre főtt tojást!
A könyvtárba járó
gyerekeket is ide várjuk a Marika nénivel.
17

Folytatódik a főzőklub

Festmény kiállítás és vásár

Szeretettel várunk minden kedves hölgyet 2011. április 6-án 17.00 órától a főzőklub következő foglalkozására.

A Művelődési Házban 2011. április 9-én
9.00–17.00 óráig a Solart galéria szervezésében neves hazai festők zsűrizett
alkotásai közül választhatnak.

A foglalkozáson könnyen, gyorsan és olcsón elkészíthető tejszínes-gombás csirkemellet készítünk, melyet az összejövetel
végén közösen elfogyasztunk. A főzőklubon a főzés mellett lehetőség nyílik konyhai trükkök, fortélyok megismerésére is.

A helyszínen történő vásárlás esetén
10 százalék engedmény, készpénzes
vásárlásnál 15 százalék kedvezmény
illetve kamatmentes részlet részletfizetési lehetőség lesz.

Pályázatíró tréning

Kiállítás

A Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás szervezésében, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium „Esélykülönbségeket mérséklő kulturális
vidékfejlesztés” pályázatának eredményeként, a kistérségi kulturális
közkincs kerekasztal tagjainak március elején 3×1 napos pályázatíró
képzési tréninget szervezett.

A szőlősi származású Jablonszky Éva festmény
és fafaragással készült alkotásainak kiállítása
tekinthető meg a Művelődési Ház nagytermében március 25–április 17-ig a ház nyitva tartási ideje alatt.

Községünkből hárman vettünk részt
a tanfolyamon: Zoltánfi Zsuzsanna,
Törökné Pátrovics Erika és Hörömpöli
Tiborné. A képzés fő célja a tatabányai
kistérség kulturális szakembereinek
szakmai továbbképzése, pályázatírási
technikák elsajátítása, közös kistérségi
projekttervek összeállítása, a kistérségi közösségi összetartás erősítése volt.
A program jó lehetőséget biztosított
a tervezési és projektismereti készségek fejlesztésére, új ismeretek megszerzésére valamint a közös kistérségi
együttműködés továbbfejlesztésére.
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Március 8.
Különleges nap ez a Nőknek. Ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel fordul a hölgyek felé a másik nem. Így történt ez a Művelődési Házban is március
7-én is, ahol az önkormányzat vendégül
látta intézményeinek nődolgozóit,
Dr. Nagy Sándor férfi kollégáival, képviselőtársaival, pedagógusokkal együtt egy
szál virággal köszöntötte a megjelenteket.
A polgármester úr beszédében elmondta, hogy a kolleginákat köszönet illeti az
elvégzett felelősségteljes munkájukért,
kedvességükért, gondoskodásukért, türelmükért, mosolyukért, mely szebbé teszi a férfiak mindennapjait.

Természetesen az Idősek Klubjának
tagjairól és munkatársairól sem feledkezett meg a polgármester úr, 8-án egy
kedves köszöntővel és egy szál szegfűvel
üdvözölte, míg a klub férfi tagjai a virág
mellett verssel is kedveskedtek a klub
hölgy tagjainak és dolgozóinak, akik viszonzásul megvendégelték az őket megköszöntőket.
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BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján. A
gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről a
bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt. 2011. szeptember 1-jétől csak akkor van módunk új gyermek
fogadására (az eddig előjegyzésbe vett gyermekeken kívül), ha valaki a gyermeke elhelyezését megszünteti.
Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
• A szülők munkavégzése. • A szülők betegsége. • Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem
képes a napközbeni ellátást biztosítani. • A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek
napközbeni ellátását. (Igazolást mellékelte) • Az anya GYES-en van, de mellette munkát vállal. • Felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. • A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az
adott gyermek után más ellátást (GYED, GYES) a család számára nem folyósítanak. Kérem, hogy időben
jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden helyi igényt ki tudjunk elégíteni!

ÓVODAI BEÍRATÁS

2011. április 18–19. között
Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2011. december 31-ig betölti a 3.
életévét. Azon gyermekek, akik 2011. december
31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi
igényüket jelezhetik az intézményben, és óvodai
felvételükről a 2011/2012. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos
felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően
dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek egészségügyi kiskönyve • a gyermek lakcímkártyája,
TAJ kártyája • szülő személyi igazolványa vagy
lakcímkártyája.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvodai
felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2011.
április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
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Étkezési térítési díj
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
konyháján az étkezési térítési díj
2011. május 1-jétől az alábbiak
szerint változik:
Bölcsődés gyermek:

378 Ft

Óvodás gyermek:

310 Ft

Óvodai alkalmazott:

647 Ft

Iskolai gyermek
3× étkezés

389 Ft

Iskolás gyermek
1× étkezés

251 Ft

Iskolai felnőtt dolgozó:

647 Ft

Idősek Klubja:

647 Ft

Vendég étkező:

647 Ft

Iskolai hírek
Megemlékezés
az 1848-as forradalomról
Az általános iskola ünnepélye a művelődési házban került megrendezésre.
Az ünnepi műsort a 4. osztályosok adták elő, felkészítő tanáruk Szalczinger
Józsefné volt. A gyerekek a színpadon
lelkesen elevenítették fel március idusának történéseit. Hagyományainknak
megfelelően idén is vendégeink voltak
a rendezvényen a nagycsoportosok az
óvodából, akik nagy érdeklődéssel figyelték a műsort.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

2011/2012. tanévre

A beíratás, jelentkezés ideje:
2011. április 18. (hétfő) 8-16 óra között
2011. április 19. (kedd) 8-16 óra között
Beíratható mindazon gyermek, aki hatodik
életévét 2011. május 31-ig betölti és elérte az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét
2011. december 31. napjáig tölti be.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
• a szülő személyi igazolványát, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát • az állandó lakcímet vagy
tartózkodási helyet igazoló kártyát • az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt • a gyermek
TAJ kártyáját • 1 db fekete-fehér fényképet (35×45
mm-es, útlevél minőségű) és 550 forintot a gyermek diákigazolványának elkészítéséhez.
Kérjük, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait
nem fogja megkezdeni a 2011/12. tanévben akár
szülői kérésre, akár az óvodai szakvélemény
alapján.

Hívogat az iskola!
Februártól „óvodába járnak” a leendő első
osztályos tanító nénik, hogy kis tanítványaikkal megismerhessék egymást.
Minden csütörtökön ellátogatnak az óvodába,
hogy foglalkozásokat tartsanak az iskolába
készülő gyermekeknek. A programnak az a
célja, hogy átmenetet biztosítson az óvoda
és az iskola között, ne egyik napról másikra
kelljen óvodásból iskolássá válni. Ezt segítették
elő a nyílt órák is, amikor az ovisok és szüleik
megnézhették a tanító nénik óráit, megismerkedhettek az iskolaotthonos tanítási formával.
Március 9-én és
23-án szakemberek tartottak előadást a szülőknek
a z óvoda- iskola
á t m e n e t n e h é zségeiről, azok leküzdésének lehetőségeiről, valamint a
kompetencia alapú oktatásról. Eközben a
gyerekek a tanítónők vezetésével kézműves
foglalkozáson vehettek részt.
Reméljük, hogy programjaink elnyerték az
érdeklődők tetszését!
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Interaktív táblák az iskolában
A Vértesszőlősi Általános Iskola a TIOP pályázaton 8 746
380 forintot nyert. (A pályázat pontos címe: Társadalmi
infrastruktúra operatív program 1.1.1, alcíme: a pedagógiai módszertani reformot
támogató infrastruktúra fejlesztése.)
Az összegből 5 interaktív táblát és hozzá
5 notebookot kaptunk, melyből kettőt a
régi épületben az alsó tagozatosoknak
helyeztünk el, hármat pedig itt az új épületben a felsősök vehettek birtokukba.
Ezen kívül 13 új számítógéppel és egy új
szerverrel gazdagodtunk, mellyel az informatika szaktantermet bővítettük.
Természetesen a táblához emberek is
kellenek, akik szakértelemmel használják. Erre egy 10 órás alapképzést kaptunk. Mint ahogyan az élet más területén
is a gyakorlat teszi a mestert, így a tábla
használata további tájékozódást és tanulást igényel. A mai gyermekeket ismerve,
biztos vagyok benne, hogy ők legalább
olyan hamar, ha nem hamarabb elsa-

játítják ezen új eszközök alkalmazását.
A projekt hozadéka még, hogy az önkormányzat az eszközök védelmére új riasztórendszerrel látta el intézményünket. És
természetesen a gyerekek felelősségtudatát is növeli, hiszen nekik is meg kell
érteniük: ahhoz, hogy könnyebben juthassanak el a tudáshoz, ezek a korszerű,
drága táblák óriási segítséget adnak, de
ezt nekik is óvni kell.
Már ők is tudják, hogy ennek a modern
technikának milyen előnyei vannak: látványosabb, sokszínűbb, mozgalmasabb,
játékosabb a tanóra velük, segítségükkel
egyszerűbben, rövidebb idő alatt sajátítható el a tananyag.
Paxy Éva igazgató

A Vértesszőlősi Általános Iskola az Önkormányzattal közösen március 11-én
megtartotta a társadalmi infrastruktúra operatív program, TIOP-1.1.1/07/12008-0536 „IKT fejlesztés Vértesszőlősön” c. pályázat nyitórendezvényét.
A megjelenteket Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte, Paxy Éva igazgató a
TIOP-1.1.1/07/1 és a TÁMOP 3.1.4 kapcsolatát mutatta be, ezt követően Skrován József tanár úr, az interaktív tábla gyakorlati
használatát szemléltette.

22

Környezettudatos
előadások az iskolában

Újra „Nagy Vagy”
vetélkedő!

A Régiók Fejlesztéséért Egyesület
munkatársa, Ujj Tamás „Fenntartható fejlődés népszerűsítése a Középdunántúli régióban” című nyertes
pályázatának keretében előadássorozatot tartott a Vértesszőlősi Általános Iskolában.

Ismét megmérettetjük magunkat április 2-án. A helyszín új, de változatlan
lelkesedéssel készülünk a tv felvételre. Celebünk Bárdosi Sándor birkózó
lesz és a csapatszínünk továbbra is a
világoskék.
A verseny helyszínére, a Budaörsi Sportcsarnokba egy busznyi szurkoló kísér el
bennünket. Ha valaki szeretne a felvételen
még részt venni, autóval is könnyen megközelíthető, de korlátozott számban még
a buszban is van hely. A verseny előtt a
gyerekeknek válogatót tartottunk, amolyan "háziversenyt", ahol a teljesítmények
alapján kerültek be a tanulók a csapatba.
A tv adás időpontját még nem tudjuk, majd
később tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Hajrá Vértesszőlős!

Az előadások öt csoportban kerültek
megrendezésre a harmadiktól a nyolcadik osztályig a tanulók részére. A
résztvevő diákok átfogó képet kaptak a
globális környezeti problémákról, és a lehetséges megoldásokról. Az előadáson
többek közt a fenntartható fejlődésről, az
ökológiai lábnyomról, a globális felmelegedésről, a közlekedés okozta károkról,
a fosszilis és a megújuló energiahordozókról, az ivóvíz hiányról, a hulladékhelyzetről, az energiatakarékosság fontosságáról hallhattak a diákok.

Î Kőműves munkát
Î Burkolást
Î Hőszigetelést
Î Egyéb építőipari
munkákat vállalok
rövid határidővel.
Gyenes László
Vértesszőlős, Domb u. 4.

Telefonszám:

Fizetett hirdetés.

Az előadások magukba foglaltak egy
interaktív vetélkedőt melynek keretében
a diákok gyakorlatban is bizonyíthatták
tudásukat és rátermettségüket. Az Egyesület minden résztvevő diák számára
kiadványt, és élelmiszercsomagot biztosított.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
alap társfinanszírozásával valósult meg.

06 20 935 7232 • 06 34 379 435
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Sport hírek
Asztalitenisz

Tájékozódási futóverseny

Lejátszotta első három tavaszi mérkőzését a VSE asztalitenisz csapata.

A 2011-es Vértesszőlősi Egészség Program keretében népszerűsítő tájfutó parkverseny kerül megrendezésre.
Helyszín: Vértesszőlősi Általános Iskola
és a játszótér területe. Időpont: 2011. április 8. pénteken délelőtt az iskola tanulóinak. 2011. április 9.
szombaton délelőtt
családoknak, érdeklődőknek.
Információ:
Gillichné
Federics Éva
(védőnő)
Telefon:
06 30 331 7696

Fizetett hirdetés.

Az első fordulóban még „bealudt” a csapat és
Pilismaróton 11:7 arányú vereséget szenvedett
a remek napot kifogó hazaiaktól. A párosok
nagy küzdelemben elmentek és óriási csatában
becsúszott egy nem kalkulált egyéni vereség
is. Ez volt a csapat első veresége a bajnokság
során.
A második fordulóban Annavölgy következett. Itt az esélytelenebb hazaiak nem kis
szerencsével otthon tartották az egyik pontot.
Annavölgy – Vértesszőlős 9:9.
A harmadik fordulóban a VSE a Tardosi
Hegylakók csapatát fogadta. A két csapat
között már régebbről igen jó, baráti viszony
alakult ki. Ők az előző fordulóban azt a Pilismarótot verték meg óriási meglepetésre,
akiktől mi kikaptunk az első fordulóban. Nem
tudni mennyire komolyan, de azt mondták
győzni jöttek. Nos erre esélyük sem volt, mert
a két páros győzelmünk után még tíz egyéni
győzelem következett és magabiztos 12:6-os
végeredmény született. A meccs után zsíros
kenyér parti keretében tovább mélyítettük a
két csapat barátságát. A megye B csoportja:
1. Kisbér 16 pont 2. Leányvár I. 15 pont 3.
Pilismarót 15 pont 4. Vértesszőlős 14 pont.
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A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 százalékát a korábbi években Egyesületünknek ajánlották fel.

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

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

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

A GYERMEKSZEM közhasznú ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
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

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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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 ingyenesen!

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

Könyvkötészet
Web: http://web.t-online.hu/csyk

• Szak do l go z at ok
• di p l o m a mu n k á k
• könyvek, folyóiratok, újságok kötése igényes kivitelben
• kiadványszerkesztés • nyomdai munkák
2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 4.
Tel.: (34) 379-061 • Mobil: (30) 361-4679
E-mail: csyk@t-online.hu

Z-SZER Kft.

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Vértesszőlős

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

Á pr ilisi

A KC I Ó !

*

A tavasz beköszöntével bőrünk a hosszú,
változékony időjárású
tél következtében fakó,
petyhüdt, vitamin és
tápanyaghiányos.

MIN
A
T
I
C-V
BA
BOM

Ébressze fel bőrét az új,

C-VITAMIN BOMBA
kényeztető kezeléssel,

mely a bőrt nemcsak feltölti és érfalait erősíti, hanem tisztítja, ránctalanítja is, sőt, halványító hatású
meglévő foltok esetén!!!
A kezelés időtartama 80 perc, ára 4500 Ft
*Az akció ideje 2010. április 1–április 30.

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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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
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