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Március 8. – Nőnap
Márciust a katolikus naptárban „böjtmás” havaként találhatjuk meg, ősi
magyar neve, a „kikelet hava” pedig
jól mutatja, éled a természet!
Ebben a hónapban van mind a meteorológiai (elseje), mind a csillagászati
(huszonegyedike) tavasz első napja,
zsákjával megérkezik és – reményeink
szerint – meleget hoz Sándor, József és
Benedek, hazarepülnek a gólyák és újra
csicseregnek a madarak – ám februárhoz hasonlóan ismét egy olyan
ünnepről lesz szó e hónapban,
melyről az utóbbi években
ezen hasábokon még nem
esett szó: idén érkezhet a
nőnap!
A nemzetközi nőnap megítélése a
Valentin-napéhoz hasonló: van, aki tartja, van, aki ki nem állhatja, s van, aki egyszerűen tudomást sem vesz róla.
Természetesen vannak a napnak történelmi gyökerei, s méghozzá igen „harcosak”. Eredetileg a nőnap a hölgyek
egyenjogúságáért küzdő harcának állít
emléket, 1857. március 8-án New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari
munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért
és a munkaidő csökkentésért. Ezen tüntetést még sok másik követte (elnézést
kérve eltekintenék a történelem érettségi

jellegű felsorolástól), lényeg, hogy a XX.
század első évtizedétől kezdve ünnepeljük március 8-án a nőket.
Sokak szerint e nap a szocialista idők
„gyermeke”, s ez annyiban igaz is, hogy
a Rákosi-rendszerben átideologizálták, s
kötelező volt az ünneplése – sokaknak itt
ment el tőle a kedve…
Ám, ha a történelmi gyökerektől elszakadunk, s arra gondolunk, hogy
van egy nap a naptárban, egy a
365 közül, mely a „nőké”, akkor
más megvilágítást kap. Lehet,
hogy közeledik egymáshoz a
férfi és a nő szerepe, női emancipáció ide, kosztümös családfenntartó hölgyek oda – az évezredek alatt kialakult szerepek pár
évtized alatt nem változnak meg
gyökeresen. Hiszen Weöres Sándor is azt írta, „A nő: tetőtől talpig
élet.” S miközben az interneten keresgéltem az ide illő idézetet, rátaláltam a nő
egyetlen hibájára. Ez pedig nem más,
mint az, ha elfelejti, milyen értékes!
Mert bizony, Uraim, lehet, hogy mi vagyunk a „Teremtés koronái”, ám mit sem
érne ez a hölgyek nélkül. Emlékeztessük
hát e napon (és az összes többin) a számunkra legfontosabb hölgyeket egy szál
virággal, hogy milyen értékesek!
Pataki Gábor

Költségvetés 2011.
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 10-i
ülésén elfogadta az 1./2011. (II. 11.)
rendeletét a 2011. évi költségvetésről.
Az önkormányzatok finanszírozásában
évek óta az állami normatív támogatások
összességében sajnos folyamatosan
csökkentek. Az idei évben a csökkenés
valamivel kisebb, az állami finanszírozás
mintegy 1 százalékkal marad el a tavalyitól. Azonban a válság hatásai miatt
várhatóan a helyi adóbevételek is jóval
(mintegy 12 millió forinttal) csökkennek,
leginkább az iparűzési adó. Az adóhátralék mértéke az eddig legnagyobb szintre,
37 millió forint fölé emelkedett. Összességében tehát 3-4 százalék inflációval
számolva reálértéken a költségvetés
bevételei közel 5 százalékkal csökkenni
fognak idén.
A tavalyi évben elvégzett beruházásainkra (Múzeum-Petőfi u. felújítás,
Valusek u. parkosítás, Művelődési Ház
tető felújítás) igényelt pályázati támogatások hiányzó része (mintegy 75 millió
forint) remélhetően az első félévben beérkezik majd.
Az iskola felújításával reményeink szerint a beíratott gyermeklétszám folyamatosan emelkedni fog, mely a növekvő
állami normatíva bevételekkel segíti az
intézmény jobb finanszírozhatóságát.
A Képviselő-testület döntése szerint
2011. évtől a Sportközpont takarékosabb
üzemeltetése érdekében annak legfőbb használóját, a Vértesszőlősi Sport
Egyesületet érdekeltté teszi úgy, hogy
a működési költség megtakarítást 2012.
évben az Egyesület számára többlet támogatásként átadja.
A folyamatosan szűkülő pénzügyi
mozgástér a fejlesztési kiadások lehetőségek szerinti megtartása érdekében
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költségtakarékos működést, a kiadások
folyamatos ellenőrzését és csökkentését
igényli. Az idei évben a gáz után villamos
áram beszerzésünket is a szabadpiacról, az ELMIB Zrt.-től oldjuk meg. Ezzel
mintegy 20 százalék (rendszerhasználati díjak és adók nélkül) villamos energia
költség csökkenés érhető el.
A képviselő-testület az intézmények
alkalmazotti létszámát is áttekintette, ennek keretében a mezőőri szolgálat és a
Művelődési Ház gondnoki munkaköre is
(átszervezéssel) megszűntetésre került.
Az energiaköltségek további csökkentése érdekében idén pályázat (KEOP
4.9.0) kerül majd beadásra a középületek külső hőszigetelésére és nyílászáró
cseréjére. Ezzel várhatóan átlagosan 3050 százalék hőigény megtakarítás fog jelentkezni. Megújuló energiaforrás alkalmazásával (faapríték, pellet) a költségek
remélhetően a maradék igény további
20-50 százalékával csökkenthetők lesznek. A közvilágítás középtávon tervezett
korszerűsítésével (LED-lámpákra történő
csere) komoly energiaköltség lesz megtakarítható.
A nagyobb zöldfelületek rendezése
(Múzeum u., a temető környezete, stb.)
és azok gépi fűnyírása a munka hatékonyságát növeli és egyben a költségeket is jelentősen csökkenti.
Az önkormányzati finanszírozás tervezett átalakításával és a válságból való
lassú kilábalással az idei évi mélypont
után 2012. évben már remélhetően valamelyest növekedni fog a költségvetés
mozgástere. A helyi vállalkozások megerősödésével és újak betelepülésével
az iparűzési adó bevételek a következő
években folyamatos emelkedést mutathatnak.
A költségvetési rendelet szerint a bevételek főösszege: 544 693 000 forint.

Ebből működési célú: 279 345 000 forint.
Felhalmozási célú: 265 348 000 forint.
A kiadások főösszege: 544 693 000 forint.
Ebből működési célú: 279 345 000 forint.
Felhalmozási célú: 265 348 000 forint.
A költségvetés főösszege minden eddigi évet meghaladóan magas. Ez egyrészt az iskola bővítés és a Múzeum-Petőfi u. felújításának finanszírozása miatt
felvett támogatott hitelek idei részének
(mintegy 57 millió forint és 30 millió forint) valamint a pályázati támogatások
lehívásával (mintegy 75 millió forint) nö-

vekedett ugrásszerűen. A fenti tételeket
és az előző évi pénzmaradványt levonva
a tényleges tárgyévi fejlesztési (felhalmozási) kiadási főösszeg 90 millió forint
körüli lesz.
A 2011. évi költségvetés részletes táblázatai letölthetők honlapunkról (www.
vertesszolos.hu) az Önkormányzat/Gazdaság helyről.
A márciusi ülésen a fejlesztési tartalékba helyezett összeg felosztásával megindulhatnak az idei karbantartások, felújítások és fejlesztések.
Dr. Nagy Sándor

Fahulladék hasznosítási terveink
Településünkön a közterületek ápolása
során jelentős mennyiségű fahulladék
képződik évente. Ez a nyers, ágas-bogas faanyag régebben elégetésre került.
Az elmúlt években a képződött hulladékot vállalkozóval aprítattuk és a nyesedéket talajtakarásra használtuk fel.
A kertekben is az őszi-tavaszi metszési
munkák során nagy mennyiségű gally
keletkezik, melynek elhelyezése sokszor gondot okoz, elégetése nem engedélyezett.
Fejlesztési terveink szerint az év során pályázat (KEOP - 4.9.0.) kerül majd beadásra a közintézmények külső hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére, mellyel 30-50
százalék fűtési energiát takaríthatunk meg. A pályázati konstrukciók fontos eleme
a megújuló energiaforrások felhasználása. Ennek keretében az iskola és a körülötte
található középületek fűtésére nagy teljesítményű faapríték kazánt tervezünk üzembe helyezni. A távolabb eső épületek (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház) fűtése
pellet kazánokkal oldható majd meg.
A jövőben meg kívánjuk szervezni a közterületi fa hulladékok mellett a lakossági
kerti gallyak őszi-tavaszi begyűjtését is, mely aprítás után közintézményeink fűtését
igen alacsony ráfordítással biztosítaná, a jelenlegi költségek töredékéért.
A szomszédos kistérségek között a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség koordinálásával energetikai együttműködés rendszere formálódik, melyben kulcsfontosságú lesz a helyi alapanyagok, különösen a megújuló energiaforrások felhasználása. Ebben a stratégiában energia ültetvények és az aprítást végző helyi vállalkozók
is szerepet kapnak. Az együttműködés első lépéseként idei hulladékaink aprítása
díjmentesen történt meg a nagy teljesítményű (kb. 1000 t/nap) géppel.
Dr. Nagy Sándor
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Látogatás Muhr am See
testvértelepülésünkön
Testvértelepülésünk polgármestere,
Roland Fitzner 2010. év végén a Német
Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét vehette át Joachim Herrmann
bajor belügyminisztertől.
A méltatás szerint Roland Fitzner példaértékű munkássága alatt az általa vezetett település jelentős fejlődést ért el, infrastruktúrája nagymértékben kiépült és
megújult. Számos társadalmi szervezet
aktív tagja. Felkészültsége, munkássága
alapján jelentős befolyással rendelkezik
több térségi együttműködési szervezetében. 1969 óta önkormányzati képviselő,
1988 óta társadalmi megbízatású polgármester. Hobbiként nagyon sikeres postagalamb tenyésztő, több szakmai szervezet vezetőségi tagja.
Hans Buck egykori alpolgármester két
kitüntetésben is részesült. A település
fenntartásban végzett sokéves munkája
elismeréseként Köszönő Oklevelet vett
át, melyet a bajor belügyminiszter adományozott. Kőművesmesterként 35 éves
munkásságával az Ipari Kamara Arany
mesterlevelét is megkapta.
Mindketten jelentős szerepet játszottak testvérkapcsolatunk kialakításában, fenntartásában, melyért kö-
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szönettel tartozunk. Muhr am See-ben
régi hagyomány, hogy év végén, vagy
az újév elején a település civil szervezetei közös nagyszabású ünnepségen
ismerik el a legkiválóbbak munkáját,
teljesítményét és kitüntetések kerülnek
átadásra. 2011. február 11-én este Roland Fitzner, Hans Buck és sokak között
Josef Barta – „Szepi bácsi” – köszöntésére is sor került az idei ünnepségen.
A rendezvényen részt vett településünk 3 fős delegációja (Dr. Nagy Sándor,
Zoltánfi Zsuzsanna és Szabó Mária) is. A
megjelent díszvendégek között Dr. Nagy
Sándor is köszöntötte a kitüntetetteket
és méltatta érdemeiket. Messziről érkező
delegációnkat és az anyanyelvi köszöntést a kitüntetettek és a közönség szeretettel fogadták.

A képviselő-testület 2010. szeptember 9-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A féléves beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés módosítás elfogadása
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
211 648 000 forint bevételi teljesítéssel és 224 238 000 forint kiadási teljesítéssel
elfogadja, melyből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 631 000 forint bevételi teljesítés
563 000 forint kiadási teljesítés. A testület megalkotta a 7/2010.(IX.10.) Kt. rendeletet az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.12.) Kt. rendelet módosításáról.
2. Samufalvi óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
A képviselő-testület 2010. 09. 10-i hatállyal módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
Alapító okiratáról szóló 86/2002.(XI.14.) Kt. számú határozatát, és jóváhagyta annak
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
3. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 50.§ (4) bek. szerinti jelentés közzététele
Az államháztartásról szóló törvény értelmében az önkormányzati választást megelőző 30
nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzétennie az önkormányzat vagyoni
és pénzügyi helyzetéről, valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről,
amit ismertetett. A jelentés nyilvános, az a honlapra is felkerült.
4. Belső ellenőrzési tevékenység beszámolója
A képviselő-testület a belső ellenőrzés megállapításaira vonatkozó intézkedési tervet elfogadta.
5. Egyebek
a) Választási hirdetések közzétételének meghatározása. A képviselő-testület az október 3-i
önkormányzati választásokon induló jelöltek bemutatkozására, illetve politikai hirdetések
közzétételére lehetőséget biztosít a Hírmondóban, falu TV-ben, illetve a művelődési ház
terembérletének lehetőségével. Erről az érintettek értesítést kapnak, melyben a fizetendő
díjak szerepelnek
b) Általános Iskola átépítésére műszaki ellenőr kiválasztása. A testület az Általános
Iskola átépítése műszaki ellenőrzési feladataival a Plan Bau Kft-t bízza meg a módosított
árajánlatban szereplő bruttó 1 375 000 forint összegért azzal, hogy a Kft. a műszaki
ellenőr személyét nevezze meg az iskola átépítésre vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötéséig. Második helyen a GN-Cédrus Bt. jelöli meg a műszaki ellenőri feladatokra,
ha a Plan Bau Kft. valamilyen ok miatt a feladatot ellátni nem tudná.
c) Településrendezési tervet érintő kérdések. A rendezési terv módosításához szükséges
eljárás folyamatban van. Remélhetőleg az eljárás befejeződik úgy, hogy a testület még az
október 3-i választások előtt meg tudja hozni döntését a módosítások jóváhagyásáról.
d) Valusek utcai járda építése. A képviselő-testület megbízta a polgármestert azzal, hogy
a Valusek utca járdaépítésére – a Jókai utcától a Sport utcáig terjedő szakasz – meghívásos alapon árajánlatokat kérjen be olyan feltétellel, hogy a munka lehetőleg még idén
elkészüljön, de a fizetésre csak jövő tavasszal kerüljön sor. Az árajánlatok alapján a testület
a szeptember havi rendkívüli ülésen dönt a kivitelező személyéről.
e) Tájékoztatások. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy
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a Meredek utca műszakilag teljesen elkészült-e, műszaki és jogi szempontból átveheti-e
az önkormányzat a beruházótól anélkül, hogy később az önkormányzatnak bármiféle hátránya, költsége keletkezne az átvételből. Ugyancsak megbízta a testület a polgármestert
annak tisztázásával, hogy az Északi lakóterületen megépült játszóteret tulajdonjogilag az
önkormányzat átveheti-e a beruházótól anélkül, hogy később az önkormányzatnak bármiféle
hátránya, költsége keletkezne a tulajdonjog átvételéből.
f) TTKT kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi terv. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és
Tervét, továbbá a közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési, fejlesztési és
intézkedési tervet 2010-2018. időszakra vonatkozóan. A testület megbízza a polgármestert,
hogy a dokumentumok elfogadásáról szóló határozatot a TTKT-nak küldje meg.
g) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat. A képviselő-testülete csatlakozik az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz. A 2011. évi költségvetésben erre a célra 600 000 forint összeget
biztosít. Megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával, a jegyzőt pedig
a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő kihirdetésével.
h) Búcsú megrendezése. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a búcsú megrendezésére Sipos Lászlóné vállalkozó részére előzetesen megállapított 250 000 forint bérleti díjat,
amennyiben a vállalkozó a búcsú alkalmával a nyújtott szolgáltatásokat féláron biztosítja,
és a kitelepülő árusoktól sem szed bérleti díjat.
i) Iskola pedagógiai programjának elfogadása. A testület megbízta a polgármestert, hogy az
Általános Iskola pedagógiai programjának véleményezésével közoktatási szakértőt bízzon
meg. A szakvélemény birtokában dönt majd a testület a dokumentum jóváhagyásáról.
j) Swietelsky – kötbér. A testület megbízta a polgármestert, hogy a megállapodást a
Swietelsky Kft-vel kösse meg a pótmunkákról, a vis major miatti határidő módosításról,
továbbá az Extreme Park Kft-vel a Múzeum utcában humusz terítésről.

A képviselő-testület 2010. szeptember 30-án
megtartott rendkívüli ülésének napirendje, illetve döntései
1. A településrendezési terv módosítása
A képviselő-testület a település szerkezeti tervek módosítását határozta el több ponton az
alábbiak szerint: • A Múzeum utca és a 062. hrsz. földút összekötésére közút területet alakít
ki. • A 060/2. hrsz. telket erdő területből kertvárosias területbe sorolja át. • A Múzeum
utca folytatásával a különleges múzeum területből levágott közpark területet kertvárosias
lakóterületbe sorolja. • A múzeum területhasználatát legalizálva a különleges múzeumterületet megnöveli a közterület és a magántulajdonú mezőgazdasági terület rovására.
• Az Ady Endre utca sarkán, hrsz. 455 telken lévő zöldterület határait pontosítja a terv szerint. • Az Ady Endre utcánál kezdődő településközponti vegyes területet kertvárosias lakóterületbe sorolja át, és a tömbön belül megnöveli a falusias lakóterület rovására a 801/2. hrsz.
telekkel bezárólag. • Tatabánya közigazgatási határa mentén lévő kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület tömböt belterületbe vonja az 1. sz. főúttal együtt. • A Tata-VértesszőlősTatabánya kerékpárút vértesszőlősi szakaszát az Által-ér mentén módosítja az elkészült
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szakági tervek figyelembevételével. A kerékpárút 1-es főúti szakaszát a tervben rögzíti.
• A határozat mellékletét képezi „A településszerkezete részmódosításainak leírása” és a
„Településszerkezet terv módosítás – 2010.’ és 1-2. szerkezeti fedvénytervek. A testület
megalkotta a 8/2010.(X.1.) Kt. rendeletet a helyi építési szabályzatról szóló 15/2005.
(X.17.) Kt. rendelet módosításáról.
2. Az Általános Iskola pedagógiai programja
A képviselő-testület az Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását – figyelemmel
a közoktatási szakértő ajánlására is – elfogadta. A képviselő-testület támogatja a labdarugó
utánpótlás szervezését az iskolában. Felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy együttműködési megállapodást kössön ennek érdekében az IMI SZUSE vezetőjével. ha ehhez pénzügyi
fedezet kell, azt az intézményi költségvetésbe építse be. A képviselő-testület az Általános Iskola
pedagógiai programja módosításakor eltekint az általános eljárási rendtől, és eltérést enged abban
a tanulók értékelési formájára, illetve a nem szakrendszerű oktatás folytatására vonatkozóan.
3. Egyebek
a) A lakásépítés helyi támogatásáról szóló rendelet. A testület megbízta a jegyzőt azzal,
hogy 2010. december 31-ig dolgozza ki a helyi lakásépítési, vásárlási támogatásra vonatkozó rendelet-tervezetet és azt terjessze a testület elé.
b) Valusek utcai járdaépítés. A képviselő-testület továbbra is támogatja, hogy a Valusek utca
járdaépítés – az időjárás függvényében – még idén elkészüljön. A kivitelezésre a pályázatot úgy
kell meghirdetni, hogy a fizetés csak jövő tavasszal valósulhat meg, mert idén az egyéb pályázatok
utófinanszírozása miatt a fedezet nem áll rendelkezésre. A testület megbízza a polgármestert, hogy
a kivitelezésre a meghívásos pályázatot ilyen feltételek mellett hirdesse meg.
c) Széchenyi utcai csapadékvíz elvezetés. A képviselő-testület megbízta a polgármestert
azzal, hogy Széchenyi u. 24-30. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezetést az árajánlatban szereplő bruttó 663 000 forint, valamint a Tanács u. 111. sz. előtti útsüllyedés
helyreállítását bruttó 141 000 forint összegben rendelje meg a Bazalt Kft-től. A munkák
elvégzésére 2010. október hónapban kerüljön sor, míg a számlák kiegyenlítésének határideje: 2011. március 31. A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
fenti feltételek szerinti aláírásával.
d) Választási kampány. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Gerezdi Norbert
polgármester- és képviselő-jelölt választási kampányban közzétett szórólapja, illetve az
abban foglalt valótlan adatok sértik az önkormányzat jó hírnevét. A testület megbízta a
polgármestert, hogy a rágalmazás miatt büntetőjogi feljelentést tegyen az október 3-ai
választás lebonyolítását követően.

A képviselő-testület 2010. október 14-én
megtartott alakuló ülésének napirendjei illetve döntései
1. A Választási Bizottság beszámolója a választási eredményről, az új testület megalakulása, eskütétel, megbízólevelek átadása
A Választási Bizottság elnöke ismertette a választás végleges eredményét, majd a képviselők és a polgármester letette az esküt, és átvették a megbízólevelet.
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2. A polgármesteri program ismertetése
A polgármester ismertette programját, majd köszönetet mondott a korábbi testület tagjainak a négy év alatt végzett lelkiismeretes munkáért. Köszönetet mondott a polgármester
a bizottságok külsős tagjainak is, akik közreműködésükkel segítették az önkormányzat
munkáját.
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
A képviselő-testület Dr. Nagy Sándor polgármester illetményét 2010. október 4-től 483
125 forintban állapította meg.
4. SZMSZ módosítása (bizottsági elnökök és tagok megválasztása)
A jelenlegi új körülmények (főállású polgármester, egy alpolgármester, új bizottsági struktúra) miatt az SZMSZ módosítást a testület a megtette, és elfogadta a 9/2010.(X.15.) Kt.
rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2006. (XII. 5.) Kt. rendelet
módosításáról. A képviselő-testület a polgármester munkarendjét kötetlen formában állapította meg, de az lehetőség szerint igazodjon a polgármesteri hivatal munkarendjéhez.
A képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hozott létre, melynek elnöke:
Szűcsné Posztovics Ilona. Tagok: Dr. Bogár István, Dr. Pluhár Szilvia. A bizottság külső
tagjai később kerülnek megválasztásra. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Dr. Bogár István. Tagok: Szűcsné Posztovics Ilona, Zachara Norbert.Külső
tag: Markó Andrea, a másik külső tag megválasztására később kerül sor. A Kulturális és
Oktatási Bizottság elnöke: Szabó Mária. Tag: Zachara Norbert. Külső tag: Bedei Sarolta.
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Dr. Pluhár Szilvia. Tag: Szabó Mária. Külső
tag: Seregélyes Erzsébet. Markó Andrea és Pappné Bedei Sarolta külsős bizottsági tag
az esküt a képviselő-testület előtt letette.
5. Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
A testület az alpolgármester megválasztására ad hoc bizottságot választott, melynek elnöke
Dr. Bogár István, tagjai Szabó Mária és Zachara Norbert képviselők. A képviselő-testület
2010. október 14-től kezdődően – a képviselő-testület megbízásának időtartamára –
Zoltánfi Zsuzsanna képviselőt választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek,
aki a testület előtt esküt tett. A képviselő-testület Zoltánfi Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét bruttó 100 000 forintban állapította meg.
6. E g y e b e k
a) A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámbővítésével kapcsolatos döntés. A
képviselő-testület 2011. január 1-jétől egy fővel kívánja bővíteni a polgármesteri hivatal
köztisztviselői létszámát, és ehhez a 2011-es költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. Felkérte a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előkészítést kezdje meg.
b) Idősek Napja előkészítése. Az idősek napja október 29-én kerül megrendezésre a
Művelődési Házban, melyre a 70 év felettiek kapnak meghívást.
c) Az október 23-ai ünnepség megszervezése. Az ünnepség 23-án 10 órakor lesz, műsort
az iskola 8. osztályosai adnak.
d) Az iszapkárosultak támogatása. A képviselő-testület a vörösiszap katasztrófa által
okozott károk enyhítésére Kolontár Község Önkormányzatát 450 ezer forinttal támogatja.
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Felkérte a testület a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Kolontár Község Önkormányzatával, a támogatás mielőbbi folyósítása érdekében.

A képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendijei, illetve döntései
1. Külsős bizottsági tag eskütétele
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztott Seregélyes Erzsébet
a testület előtt az esküt letette.
2. A választási kampánnyal kapcsolatos tájékoztatás
Az önkormányzat, mint jogi személy nem tehet lépéseket, a polgármester, illetve képviselők
csak magánszemélyként tehetnek rágalmazás miatt büntetőjogi feljelentést.
3. A belterületi út pályázathoz támogatást megelőző hitel felvételéről döntés
A képviselő-testület a vértesszőlősi Múzeum út, Petőfi út és Arany út felújítása tárgyú
pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére hitelt kíván felvenni a K&H Bank Zrt. 2010.
október 20-án kelt ajánlatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint: Támogatás
megelőlegező hitelkeret. Hitelkeretösszeg: 115 000 000 forint. A hitel típusa: támogatás
megelőlegező rulírozó hitelkeret. Hitelcél: KDOP-4.2.1/B-08-2008-0031. Futamidő: maximum 1 év, lejárat: 2011. 10. 31. Kamatláb: 1 havi BUBOR + 2%. Kamatfizetési periódus:
havonta. Biztosíték: a megelőlegezni kívánt támogatás csendes engedményezése (KDOP4.2.1/B-08-2008-0031). Mellékkötelezettségek: A hitelkeret kötelezően előtörlesztésre
kerül a támogatási összeg kifizetésekor. Az önkormányzat folyamatos inkasszójogot biztosít
a KESZ számláján. Felkéri a testület a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a K&H Bank
Zrt-vel a hitelszerződést kösse meg. A hitelkeret igénybevételére – az egyéb források
felhasználása után lehetőség szerint – legfeljebb 70 000 000 forint összegben kerüljön
sor.
4. Egyebek
a) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása. A testület megalkotta 10/2010.(X.29.) Kt.
rendeletét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
b) Polgármesteri költségátalány megállapítása. A képviselő-testület a polgármester
költségátalányát az illetménye 25 százalékában állapítja meg 2010. október 4-től.
c) Alpolgármesteri költségátalány megállapítása. A képviselő-testület az alpolgármester
költségátalányát az illetménye 20 százalékában állapítja meg 2010. október 14-től.
d) Közterületek virágosítása. A pályázati pénzek késői érkezése miatt takarékos gazdálkodást kell folytatni, az őszi virágosítás elmarad, majd tavasszal újra napirendre kerül ez
a téma.
e) Karácsonyi díszkivilágítás. A képviselő-testület az adventi díszkivilágítás fel- és leszerelésének költségeire 400 000 forint + Áfa keretösszeget állapított meg. A testület megbízta
a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a munkára kösse meg.
f) A polgármester gazdasági társaságban való részvétele. A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy dr. Nagy Sándor polgármester a jövőben gazdasági társaságot
alapíthasson, illetve annak vezető tisztségviselője lehessen.
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A képviselő-testület 2010. november 11-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az
együttműködések eredményességéről
A képviselő-testület a civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta,
és köszönetét fejezte ki a közösség érdekében végzett munkájukért. Az önkormányzati
támogatás felhasználásáról a tételes elszámolást 2011. január 15-ig kell benyújtani a
pénzügyi és gazdasági bizottság által adott útmutatás szerint. Az elszámolással egyidőben
nyújthatják be igényüket a jövő évi támogatás iránt.
2. Beszámoló az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről és az adóztatási tevékenységről
A képviselő-testület az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről és az adóztatási tevékenységről szóló beszámolót tudomásul vette. A jövő évi tervezés miatt a pénzügyi és gazdasági
bizottság a december havi ülésre javaslatot dolgoz ki az adómértékekre vonatkozóan.
3. Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
A képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves beszámolóját 380
762 000 forint bevételi teljesítéssel és 384 282 000 forint kiadási teljesítéssel, melyből
a Szlovák Kisebbségi önkormányzat 1 531 000 forint bevételi teljesítéssel és 1 118 000
forint kiadási teljesítéssel elfogadja. A képviselő-testület megalkotta a 11/2010.(XI.12.) Kt.
rendeletet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.12.) Kt. rendelet
módosításáról.
4. A költségvetési koncepció elfogadása
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepció tervezetét jóváhagyta.
5. A következő évi bérleti díjak felülvizsgálata
Ez a napirend a decemberi ülésen kerül megvitatásra.
6. Egyebek
a) Biztosítások. A képviselő-testület az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítását a
2011. évre vonatkozóan a benyújtott ajánlat szerint a Generáli Biztosítóval köti meg azzal,
hogy a felelősségbiztosításnak az önkormányzati dolgozókra is ki kell terjednie, köztisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra egyaránt. Az önkormányzat megbízza a jegyzőt azzal,
hogy a biztosítási kötvény december 31-ig történő megküldésére, illetve a biztosítási díj
megfizetésére fokozottan ügyeljen.
b) Szegfű Richárd bérleti díja. A képviselő-testület megbízza az általános iskola igazgatóját,
mint részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjét azzal, hogy a büfé üzemeltetőjével
egyeztessen a bérleti díj módosítása ügyében.
c) dr. Tatár Sándor javaslata az iparűzési adó mértékére vonatkozóan. Ezzel a kérdéssel
a decemberi ülésen foglalkozik a testület.
d) dr. Kiss Csaba területvásárlási kérelme. A Képviselő-testület nem támogatta dr. Kiss
Csaba, Jókai u. 57. sz. alatti lakosnak azt a kérelmét, ami az 1909/2. hrsz-ú legelő mű10

velési ágú ingatlan megvásárlására irányul, tekintettel arra, hogy az nincs összhangban
az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel, továbbá a területre a környéken ingatlannal
rendelkezők közösségének is szüksége van. A testület azt megállapította, hogy az út
fejlesztése szükséges a közeljövőben.
d) Közmeghallgatás, lakossági fórum. A képviselő-testület 2010. december 3-án 17 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Házban. A testület megbízza a polgármestert,
hogy a helyben szokásos módon a közmeghallgatás időpontját tegye közzé.
e) Mezőőri szolgálat megszüntetése. A testület megbízta a jegyzőt, hogy a mezőőri szolgálat év végén történő megszüntetésének előkészítéséhez a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
f) Skála-térség kerékpárút véglegesítés. A képviselő-testület a Skála-térség kerékpárútjára
vonatkozó tanulmányterv alapján – az azóta bekövetkezett módosítások figyelembe vételével – megrendeli a Pannon Út Kft-től a Skála térségi kerékpárút engedélyezési és kiviteli
terveit. A terveket két szakaszra kell bontani: első szakasz a Ker-Est Rt. csomópontig,
a második szakasz a CBA csomópontig. A testület megbízza a polgármestert, hogy az
előzetes árajánlat alapján az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére a szerződést írja
alá.
g) Falu tévé üzemeltetése. A képviselő-testület pályázatot hirdet a helyi közösségi televízió
működtetésére 2011. január 1-jei kezdéssel. A testület megbízta a polgármestert a pályázati
kiírás helyben szokásos módon történő meghirdetésével.
h) Belső ellenőrzési terv 2011-re. A képviselő-testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás 2011. belső ellenőrzési tervét – Vértesszőlősre vonatkozóan – elfogadta. A testület
megbízta a jegyzőt, hogy az elfogadásról szóló határozatot a TTKT részére küldje meg.
i) Óvoda alapító okiratának módosítása. A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
Alapító okiratát módosítja, a kiegészítő tevékenységet a tevékenységi körből kivonja.
j) Polgármester nyelvpótléka. A képviselő-testület dr. Nagy Sándor polgármester részére 44
348 forint nyelvpótlékot állapít meg 2010. október 4-től kezdődően, amivel az illetményét
növelni kell. A testület megbízta a jegyzőt, hogy az illetmény kiegészítéssel kapcsolatban
szükséges intézkedéseket tegye meg.
k) Intézményi létszámok elemzése. A képviselő-testület megbízta a pénzügyi és gazdasági
bizottságot azzal, hogy az intézmények létszámelemzését a működési költségekben elérhető
megtakarítások érdekében végezze el, és javaslatát a december havi ülésen terjessze a
testület elé.
l) 70 éven felüliek karácsonyi csomagja. A képviselő-testület ebben az évben is megajándékozza karácsony előtt a 70 év feletti lakókat. Az ajándékcsomagok összeállításával
a szociális és egészségügyi bizottságot bízta meg. Az ajándékcsomagra 530 000 forint
keretösszeget biztosít a szociális ellátások terhére.
m) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat bírálata. A testület 14 pályázót részesített támogatásban, ami 10 hónapra vonatkozóan 560 000 forint költséget jelent az önkormányzatnak
a 2011. évben.
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Falusi disznóvágás
Január 29-én szombaton sok önkéntes
jött össze a csikorgó hidegben a vértesszőlősi tájház udvarán, hogy a hagyományőrző disznóvágáson segédkezzen: önkormányzati képviselők, a
polgármesteri hivatal, az óvoda és az
iskola dolgozói, a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat, a Pátria Faluközösségi
Egyesület vezetői, az Őszirózsa nyugdíjas klub tagjai.
A 235 kilós sertésnek 6 óra után pecsételődött meg a sorsa. Először hagyományosan, szalmával perzselték le a
hozzáértők a szőrét. Innen már minden
gördülékenyen zajlott, hiszen három éve
összeszokott a csapat. Hamarosan rotyogtak az üstök, főtt a káposzta, készült
a hurka, a kolbász. Senki sem tétlenkedett, így a tervezetthez képest hamarabb
jöhetett a kóstoló! Az érdeklődőket a
pecsenyén kívül még forralt bor és tea is
várta. Örömünkre szolgál, hogy németországi testvértelepülésünkről, Muhr am
See-ből három vendég látogatott el ezen
a napon Vértesszőlősre.

Február 17-én mint minden évben az Idősek Klubjában is megrendezésre
került a farsangi mulatság.
A finom fánksütéstől az ötletes mesebeli előadásig mindenben részt vettek az idősek.
Itt volt a király,kirélyné és egész udvarnépe,mely fogadta az arab sejket háremével és
legidősebb 86 éves ágyasával.Előadásra került a Néma Levente című bohózat,mely
nagy sikert aratott.Szívesen öltöztek különböző jelmezekbe a klub tagjai. Előadás
után a meghívott vendégekkel együtt elfogyasztották a finom farsangi fánkot.Mindenki nagyon jól érezte magát!
Tóth Antalné

Nagy sikere volt az idei rendezvénynek
is, ezért elhatároztuk, jövőre két hízót fogunk feldolgozni, hogy senkinek se kelljen azt mondanunk, elfogytak a finom
falatok!
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke
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Farsangi mulatság

Tollfosztás a Tájházban
Mit is jelent tollat fosztani, hogyan is
kell azt. És egyáltalán milyen tollról
beszélünk?
A mai kor gyermekei már nem is tudják,
hogy nagyanyáink, dédanyáink mivel
mulatták az időt télvíz idején, milyen jó
volt a szomszédokkal összeülni és tollat
fosztani. Közösen, együtt. És hol vannak
már a falusi tollal töltött párnák, dunnák?
Ma már csak nosztalgiázva gondolunk a múltra, de sokat tehetünk annak
érdekében, hogy a falvakban még élő
idősebb korosztálytól megismerjük elődeink szokásait és azt továbbadjuk a
felnövekvő generációnak. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évek óta megrendezi a tollfosztást a helyi Tájházban.

A régi hagyományok felelevenítése egyre több érdeklődőt vonz. Az asszonyok
közül többen a hagyományos szlovák
népviseletben vesznek részt a rendezvényen, ahol szlovák és magyar nyelven
folyik az anekdotázás, éneklés. A vidám
hangulatról a harmonikaszó és a finom
szőlősi bor is gondoskodik.
A munka után a háziak egy kis vendéglátással köszönik meg a tollfosztást.
13

A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Farsangi játszóház
A farsangi időszakhoz kapcsolódóan
a kultúrban is megemlékeztünk e népi
hagyományról. Február 15.-én játszóházat szerveztünk az óvodás és alsó
tagozatos gyermekek számára.
A gyerekek különböző árarcokat készíthettek. Az ügyes munkálkodás eredményeként szebbnél-szebb cica, oroszlán,
medve és bohóc álarc került ki a csemeték keze közül. A fiatalok kreativitását dicséri, hogy nem született két egyforma
díszítésű maszk.
A munkadarabok elkészítése után következett a „bolondos” tombolázás, melynek
az volt a lényege, hogy minden gyermek egy-egy tombolaszelvényt kapott. A tombolaszelvények egyben nyerőszelvények is lettek, hiszen annyi tombolatárgyunk volt,
ahány gyermek eljött a játszóházra. A „bolondos” részt pedig az jelentette, hogy aki
a számot húzta az bohócsapkát vehetett a fejére. A szerencsének köszönhetően minden kisgyerek nyereménytárggyal és álarccal gazdagodva tért haza.

Színházi előadás a Budapesti Operettszínházban
2011. április 13-ra az esti 19.00 órai előadásra színházlátogatást
szervezek a Budapesti Operettszínházba.
Az előadás címe: Egy szép nyári nap. A darab műfaja: musical
A főbb szerepekben Szulák Andreát, Csepregi Évát, Csonka Andrást, Náray Erikát, Faragó Andrást
láthatjuk. A színházba busszal mennénk, melynek költségét a jelentkezők létszámától függően tudjuk
megállapítani. A jegyek még korlátozott számban megvásárolhatók Hörömpöli Tiborné kulturális
szervezőnél a Művelődési Ház nyitva tartási ideje alatt. (hétköznapokon 15.00-19.00 között)
Bővebb információ a 06 30 640 89 34-es telefonszámon kérhető.

Márciusi kiállítás

Zenei est

2011. március 11-én 17.00 órakor

Tomasik István

2011. március 4-én 18.00 órakor lép
fel a Művelődési Házban a tatabányai

Minden érdeklődőt várunk szeretettel.

A zenei estre a belépés díjtalan.
Várunk minden zenekedvelő lakost.

szivar, öngyújtó és régi cigaretták
gyűjteményéből nyílik kiállítás
a Művelődési Házban.
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FISHER’S CHOIR & CAMPANY
női kórus kamarazenekarral.

Üvegfestő és kézi-, gépi hímző kiállítás
Gyönyörű alkotásokat csodálhattak meg azok az érdeklődők, akik megtekintették a
Művelődési Ház februári kiállítását.
Két tatai alkotó munkáiból
nyílt kiállítás február 10-én
17.00 órakor. Földesné Bálint
Ilona üvegfestő és Tóbiás Sándorné Iván Katalin kézi-, gépi
hímző mutatta meg számunkra
remekműveiket.
A megnyitó ünnepségre – várakozáson felül – nagyon sokan
kíváncsiak voltak. A kiállító terem kicsinek bizonyult az ünnepség idejére. A köszöntő és a két alkotó bemutatása után
a helyi nyugdíjas klub tagja, Ocskayné
Erzsi néni beszélt a hölgyekről. Elmondásából megtudhattuk,hogy Földesné
Icuka a kereskedelmi szakmát választotta. Tanulmányai során megcsodálhatta
Kótai Ernő dekorációit és Cs. Kiss Ernő
fafaragóművészi alkotásait. Gyerekkorától szeretett rajzolni, édesanyjától pedig
elsajátította a varrás és a kézimunkázás
fortélyait. Rendkivüli kézügyességére és
fantáziájára támaszkodva üvegfestéssel

kezdett foglalkozni, melynek eredménye
a kiállításon megtekinthető képek.
Tóbiásné Katika a tatai Eötvös József
Gimnáziumban érettségizett, majd kertészetben kezdett dolgozni. Mivel szerette
volna tovább képezni magát ezért egy
szakmunkás iskolában kézi-, gépi hímzést tanult. Magas szinten sajátította el a
különféle hímzéstechnikákat, megismerte a magyar tájegységek kultúráját.
Az életutak ismertetése után a két kiállító felajánlotta segítségét arra vonatkozólag, hogy ha valaki késztetést érez
arra, hogy elsajátítsa a gyönyörű munkák
készítésének fortélyait, akkor ők
szívesen segítenek. (Így ismertem meg a szép keresztszemes
hímzés szakszerű lépéseit)
A megnyitót követően a ház
belső kistermében a látogatók
és kiállítók egy kis sütemény és
üdítő elfogyasztása mellet kötetlen beszélgetéssel folytatták az
estét.
Másnap a foltvarró foglalkozáson ismét előtérbe kerültek a
kiállított munkák. A szőlősi „foltvarrósok” kíváncsian érdeklődtek a hímzési technikák után.
15

Iskolai hírek
Külső és belső megújuláson megy keresztül a Vértesszőlősi Általános Iskola.
Első „körben” a TÁMOP 3.1.4 uniós pályázat keretén belül a tantestület számos
módszertani-szakmai továbbképzésen
vett részt. Az iskola pedagógusai összesen 40 tanúsítványt szereztek és 1300
óra képzésben vettek részt. Ezt a szakmai, belső megújulást követte az önkormányzat azon döntése, hogy több mint
80 millió forintos beruházással a régi,
szinte már használhatatlan tanári épületet, az életveszélyessé vált külső tanulói
vizesblokkal együtt lebontatja és egy új,
korszerű, az európai viszonyoknak megfelelő épületszárnnyal bővíti az iskolát.
Ez az új épületrész már szerkezetkész
állapotban van és reményeink szerint a
2011/2012-es tanév megnyitójára már a
megszépült iskolaudvaron kerülhet sor,
ahol a tanulók és a tanárok birtokba vehetik az új iskolaszárnyat. Ezzel sok évtizedes vágyunk válik valóra.

Iskolaotthonos oktatás a Vértesszőlősi Általános Iskolában,

De addig sem áll meg az élet. A TIOP
pályázaton nyert 5 interaktív táblával gyarapodott intézményünk, melynek segítségével a tudás átadása és a gyerekek
motiválhatósága megnő. Ennek érdekében pedagógusaink 10 órás tanfolyamon
ismerkedtek meg a tábla használatának
alapjaival. Sajnos a mai világban az értékeink védelme elengedhetetlen dolog,
ezért az intézmény fenntartója korszerűbb
biztonsági berendezést szereltetett be.
Az iskola vezetése bízva a külső-belső megújulás sikerében a gyermekek
létszámának növekedését reméli. Ezt
is hangsúlyoztuk egy minden részletre
kiterjedő, látványos szülői értekezleten,
melyet a leendő elsős szülőknek tartottunk a község óvodájában.
Fentiek is mutatják, hogy abban az
esetben, ha egy iskola és az önkormányzat sikeresen és konstruktívan együtt tud
működni, az a falu és az iskola fejlődését
eredményezi.
iskolavezetés

Verseny eredmények
A tatabányai Péch Antal Középiskola
Fizikász címmel fizikavetélkedőt hirdetett általános iskolásoknak.
Két internetes forduló után a tíz legjobb
csapatot hívták versenyre. A Faggyas
Réka, Sanzavecz Anita és Badár Bence
8. osztályos tanulók által alkotott csapatunk a 3. helyen végzett. Jutalmuk a
tatabányai Modern Üzleti Tudományok
Főiskoláján rendezett Science Park kiállításon való ingyenes részvétel volt. Köszönjük a gyerekeknek és felkészítőjüknek,
Skrován József tanár úrnak az eredményes szereplést!
A tatabányai Bolyai Általános Iskola matematika tanulmányi versenyén Szádeczky
Boglárka 6. osztályos tanuló 3. helyezett lett. Gratulálunk tanítványunknak és felkészítő
tanárának, Paxy Évának.
iskolavezetés
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ahol megvalósul a gyermek egyénre szabott tehetséggondozása,
felzárkóztatása!
Amit kínálunk:
• Könnyebb iskolatáska (csak hétvégi házi feladat)
• Egész napos felügyelet kéttanítós rendszerben
• Több lehetőség a beszélgetésekre, problémák meghallgatására
• Szabadidő változatos kihasználása/kreatív foglalkozások
• Mindennapos mozgás
• Napi háromszori étkezés
A pozitív eredmények megjelenéséhez egy év folyamatos munkára és együttműködésre van szükség (gyerek, pedagógus, szülő). A program csak 100 százalékos szülői támogatással tud indulni.

Kapcsolódó programok:
Ovis szülői értekezlet:
2011. február 16-án 17.00 órakor a vértesszőlősi Samufalvi Óvodában.
Hívogat az iskola előadássorozat:
1. 2011. március 9. 17.00 óra
Az óvoda-iskola átmenet nehézségei
Előadó: Furákné Mózes Lilla
2. 2011. március 23. 17.00 óra
A kompetencia alapú oktatás megvalósulása
a Vértesszőlősi Általános Iskolában
Előadó: Répás Ildikó
Bemutató órák óvodásoknak az általános iskolában:
2011. március 21-én, hétfőn a 4. osztályban az 1-2. órákban (8.00-9.40)
2011. március 22-én, kedden az 1. és 2. osztályokban az 1-2. órákban (8.00-9.40)
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Szülők-nevelők bálja
2011. március 26-án 19 órakor
a Művelődési Házban kerül megrendezésreaz idei szülők-nevelők bálja.
Belépőjegyek 1500 forintért,
támogató jegyek 500 forintért kaphatók az iskolában.
A bevétel az iskolai Gyermekszem Alapítvány számlájára kerül.

Zenél a Joy Band!
Mindenkit szeretettel vár a Szülői Munkaközösség!
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Farsangi bál az iskolában
Sok kisgyerek várta izgatottan a farsang idejét, hisz mindannyian szerették volna már magukra ölteni jelmezeiket, elnyerni a díjakat.
Az öltözőben előkerültek a sminktáskák, a kiegészítők, az anyukák, apukák
és nagymamák által készített ötletes
kreációk. A büfében a szülői munkaközösség tagjai árusították a szendvicseket és az ínycsiklandó finomságokat,
hogy a bevételből a diákönkormányzatot támogassák.
Végre elérkezett az alsó tagozatosok
felvonulásának ideje, s megláthattuk
a Hupikék törpikéket, a nindzsákat és
hercegnőket, Shreket, Fionát és a Kandúrt, Hófehérkét törpéivel és a gonosz

Sítáborban voltunk

boszorkánnyal, Micimackót és a Tigrist, Doktor Bubót és „munkatársait”.
A zsűrinek nehéz feladata volt, de megszületett a végeredmény, s a nyertesek
megkapták jutalmukat.
Ezután mutatták be a nyolcadikosok
a palotás táncot, amely a felsősök bálját nyitotta meg. A nézők tapssal jutalmazták a szép ruhákban, ügyesen
táncoló lányokat és fiúkat. A jelmezesek is bemutatkoztak: jött egy viking,
Kleopátra, egy légyölő galóca léggyel,
török basák és hastáncosaik, volt „bazi
nagy roma lagzi” Irigy Hónaljmirigy
módra, slágerlista show.
A bált a tombolasorsolás és hangulatos diszkó zárta.
Szabó Mária

Iskolánk húszfős gyerekcsapata volt
tanítványokkal és szülőkkel kiegészülve január 22-én indult el az ausztriai
Lachtalba, hogy részt vegyen egy hatnapos sítáborban.
A hosszú út után, mikor elfoglalhattuk
szállásunkat, örömmel állapítottunk meg,
hogy sokat javultak a körülmények tavaly
óta. A reggelik és a vacsorák is sokkal
finomabbak voltak. Sajnos nemcsak a
sífelszereléseinket vittük magunkkal a
táborba, hanem jónéhány bacilust vagy vírust, így páran lázasan töltötték napjaikat.
Azonban a résztvevők nagy része egészségesen és vidáman szelte léceivel vagy
snowbordjaival a havas lejtőket. Minden kezdő szépen megtanulta a síelés alapjait, a
haladók is kedvükre választhattak a különböző nehézségű pályák közül. Tudásukat
és ügyességüket az utolsó előtti napon síversenyen bizonyíthatták, jókedvüket este
a játékos vetélkedőn.
Mindent összevetve ismét egy eredményes, jó hangulatú tábor élményével lettünk
gazdagabbak, s ezúton is köszönjük községünk önkormányzatának a fejenként 15
ezer forintos hozzájárulást, amelyet az iskolánkba járó gyerekek kaphattak meg.
Szabó Mária

Könyvtári hírek
Január 26-án az elsős és harmadikos, 27-én a másodikos és negyedikes gyermekek látogattak el a Könyvtárba a Magyar Kultúra Napja alkalmából, mintegy 60-an.
Örömömre szolgált a gyermekek tájékozottsága, a Himnusz ismerete. Többen ismerősként köszöntek, van aki azóta iratkozott be a Könyvtárba. Érdeklődéssel hallgatták
a könyvtár adta lehetőséget, az olvasás élményét, a könyvtár működési rendszerét.
Mindenki megtalálta a számára érdekes könyvet.
A Pátria Faluközösségi Egyesület könyvgyűjtési akciójához csatlakozva közölhetem, hogy sikeres volt.
Szeretném megköszönni az adományozóknak a több száz könyvet, akik a következők:
Krupánszki Gyuláné, Ocskay Józsefné, Nagy Zoltánné, Kákonyi Ferencné, Gödri László,
Mohai Jenőné, Tóth Mihályné, Horváth Imréné, Lantai Ágnes, Anderla Jenőné (Széchenyi utca), Zoltánfi Zsuzsanna, valamint a „Názáret” Szociális Szolgáltató Lakóotthon.
Zsigó Lászlóné könyvtáros
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A Nyugdíjas Klub tájékoztatója
a 2010-es év munkájáról, anyagi helyzetéről
Taglétszámunk 168 fő, vezetőségi tagjaink
száma: 9 fő. Bevételeink: 213 400 forint tagdíj,
135 forint kamat, 32 250 forint Bende Kft.
támogatása, 250 000 forint önkormányzati támogatás. Az összes bevétel: 495 785 forint. Kiadásaink: 3800 forint Életet az Éveknek tagdíj,
9588 forint beteglátogatás, 374 033 forint négy
vacsora, 32 500 forint Pápa fürdés, 46 000
forint bemutató Győr, 4400 forint virág, 9070
forint iroda fenntartás, képeslapok, koszorú.
Összes kiadás: 479 111 forint. Maradvány
2009. évről: 69 894 forint + 2010-es évről 16
674 forint. Összes maradvány: 86 568 forint.
Klubunk az éves munkaterv alapján működik. Természetesen figyelembe vesszük a
községi, intézményi és más civil szervezetek
programjait és azok rendszeres résztvevői,
segítői vagyunk.
Munkatervünk összeállításához kikérjük
a tagság javaslatait, igényeit. Igyekeztünk
olyan programokat szervezni, hogy mindenki
találja meg a számára megfelelő szórakozási
lehetőséget.
Továbbra is legfontosabb feladatunk a jó közösségi szellem megtartása a baráti kapcsolatok ápolása, egymás segítése, hagyományaink
megőrzése, továbbadása, környezetünk védelme, a kulturált szórakozás, kikapcsolódás,
ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése.
Fontos feladatunknak tekintjük továbbra is a
kapcsolataink megőrzését önkormányzatunkkal, intézményeinkkel, a helyi civil szervezetekkel, egy-egy szomszédos település nyugdíjasklubjával, illetve a szlovákiai társközséggel.
Több közös programot szervezünk, programjainkat összehangoljuk, erre nagy segítséget nyújt az ideig évben megalakult „Civil
Kerekasztal”.
Hagyományos ünnepeinket megszerveztük,
– Nőnap, Anyák-Apák napja, Idősek napja,
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Karácsony – műsorral, vacsorával, vidám
szórakozással egybekötve. Ezen kívül 1-2 és
3 napos kirándulásokat, gyógyfürdőzéseket,
színházlátogatásokat, egészségügyi előadásokat is szerveztünk a kulturális menedzser, a
szlovák önkormányzat, az Idősek Klubja és a
Pátria közreműködésével. (Budapest szlovák
előadás, Operett gála, Siska bál, Agárd, Pápa,
Győr, Cserkeszőlő, Oroszlány Nyugdíjas találkozó, Földes.
„Kattints rá nagyi” – internetes tanfolyam
2×6 fő, külföldi kirándulások, Kassa, Lengyelország, faluszépítési munkálatok, községi
rendezvényeken részvétel és segítés, Orbánnapi program segítése stb.)
Az idei terveink is elkészültek, a „Hírmondó”
januári kiadványában megtalálható „Rendezvénynaptár” 2011. címszó alatt. Itt szerepel a
község minden rendezvényének időpontja –
fontosnak tartjuk a megőrzését, figyelemmel
kísérését.
A jelzett rendezvények mellett tervezünk egy
1 napos kirándulást, fürdőzést is az igényeknek
megfelelően: pl. Budapest Nemzeti Galéria
Munkácsy Trilógia megtekintése, Parlament,
Gödöllő, Dunaújváros vagy Vajta.
Az egészségügyi előadások szervezése
folyamatban van. Tea-délután női kórussal és
kamarazenekarral, irodalmi műsorral.
Terveinket szeretnénk az idén is megvalósítani a tagság, az önkormányzat, intézmények
és civil szervezetek közreműködésével, támogatásával.
Mindenkinek megköszönöm a szíves támogatását és kérem, hogy továbbra is ilyen
összefogás jellemezze munkánkat. Ehhez
kívánok nagyon jó egészséget, jókedvet és
„fiatalos” lendületet.
„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub vezetősége nevében:
Busch Józsefné klubvezető

Óvodai események képekben
A bölcsődések is jelmezbe
bújtak és együtt mulatoztak
az óvodásokkal.

Intézményünkben a február a farsang jegyében telt.
Kicsik és nagyok egyaránt búcsúztatták a telet.
Volt Télbanya égetés, farsangi fánk evés, vidám
mókázás, sok-sok zene és tánc.

A konyhán is vidám volt a hangulat, farsangi
jelmezben készítették gyermekeink számára
a farsangi fánkot!

A szülők is bekapcsolódtak a farsangi játékokba,
versenyeztek gyermekeikkel.

A Kicsinyek Színháza
Bérlet utolsó előadásán
a Nektár Színház Brémai
muzsikusok című zenés
előadását nézték meg
gyermekeink
Február közepétől az óvodában
hetente tartjuk a Manó Tanodás
foglalkozást, melyen a tanító
nénik játékos keretek között
ismerkednek a leendő
elsősökkel.

A kompetencia alapú oktatás programja alapján
ellátogattunk a vizek városába Tatára,
ahol megnéztük a malmokat és a várat is.

Az óvoda nevelőtestülete
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Községi farsangi bál
Február 19-én, Zsuzsanna napján
szerveztük meg a sportcsarnokban
a farsangi bált.
A palotás nyitótáncot a 8. osztályosok mutatták be, majd a VSE mazsorett-csoportja adott elő két táncot. Ezután a táncparkettet a mulatni
vágyó közönség vehette birtokba.
A talpalávalót a dunaszentmiklósi
Schwäbische Freunde zenekar húzta. A fiatalokból álló csapat nagyon
jó hangulatot teremtett, szünet nélkül
játszották a különböző stílusú zenéket egészen hajnalig. Muzsikálásukat
csak a jelmezes bemutatkozás és a
tombolasorsolás szakította meg rövid időre. A csoportos jelmez kategóriában a zsűri döntése alapján a „Mil-

NYUGODT ÉLET PROGRAM

ka tehenek és a fejőlányok” végeztek
az első helyen. A „rendőr a rabjával”
elnevezésű formáció lett a második,
míg a harmadik egy „vészhelyzetes”
csapat. Az egyéni kategóriában két
első helyezett lett: egy madárijesztő
és egy fekete macska; második helyen pedig egy daliás regruta huszár
végzett. Ő kapta a közönségtől a legtöbb szavazatot, így ajándéka mellé
egy tortát is nyert.
Szép ajándékokkal gazdagodhattak
a jelmezesek és a tombolasorsolás
szerencsés nyertesei, így reméljük,
hogy jövőre még többen kapnak kedvet a jelmezversenyhez és a bálozáshoz egyaránt!

Január végéig dönthettek a magán-nyugdíjpénztári tagok, hogy maradnak-e kasszájukban, vagy
visszatérnek az állami nyugdíjrendszerbe. Az érintettek 97 %-a ez utóbbit választotta. Felvetődik a
kérdés, hogy az időskori megélhetésük ez által teljes mértékben garantálttá vált-e?
Az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépést sokan úgy élik meg, hogy ezzel óriási teher esett le a
vállukról, az állam majd eltartja őket.
EZ ÖNBECSAPÁS!
Az állami nyugdíjpillér működési alapelvei nem változtak. Eddig is az aktív dolgozók
nyugdíjjárulékaiból gazdálkodott az első pillér, s ezt követően is ebből fog. Ez nem politika függő!!!
Amíg a kirovó-felosztó logikára épülő alapképlet nem változik a várható nyugdíjak mértéke ebből
törvényszerűen következik. Miután egyre kevesebb az aktív dolgozó, a nyugdíjas pedig egyre több, így
értelemszerűen a végső nyugdíj összege is mind kisebb lesz. A helyzetet súlyosbítja, hogy a
változatlanul magas járulékok miatt sokan csak a minimálbér után adóznak, ez is mérsékli a
befizetéseket.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a várható élettartam növekedésével az időseknek egyre hosszabb
ideig kell magukat fenntartaniuk. Többen elfelejtik azt is, hogy az évek múlásával egyre több
egészségügyi probléma merülhet fel, s jóllehet ingyenes ellátást ígér az állam, mindenki tudja, hogy ez
koránt sincs így.

Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

A többség most még csak legyint erre, mondván:
„AZ ÁLLAM ÚGYIS KIPOSTÁZZA MAJD A NYUGDÍJAT!”

Fizetett hirdetés. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

- kérdés, hogy amikor kézhez kapja a 100 Euro körüli összeget, akkor az mire lesz elegendő?!
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Meg kell még említeni a deviza alapú jelzálogkölcsönöket! Sokan a növekvő pénzügyi terheket úgy
próbálják áthidalni, hogy meghosszabbítják a futamidőt, ami által nyugdíjas korukra is kitolják a
részleteket. Ekkor jöhet majd az a rémületes sokk, hogy első nyugdíjuk még a törlesztő részletet sem
fogja fedezni.
A mindennapi problémák mellett a legtöbben nem is gondolnak bele abba, hogy hosszabb távon a
helyzetük sokkal rosszabb is lehet. A mostani körülmények között egy jó pénzügyi tanácsadó a szószoros értelmében életbe vágóan fontos szolgálatokat tehet, hiszen rádöbbentheti az embereket arra,
hogy
A HELYZETÉN MINDENKINEK MAGÁNAK KELL VÁLTOZTATNIA!!!
A nyugdíj és hitel-problémákról Magyarország piacvezető pénzügyi tanácsadó cége tart előadást a
helyi művelődési házban. 2011.03.09-én 18 órakor.
További információ:

06 30 773 955 és 06 30 773 9352 telefonszámokon.
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Kedves vértesszőlősi Testvéreink!
Szeretettel hívjuk Önt és szeretteit a
vértesszőlősi református gyülekezet
márciusi alkalmaira. Istentiszteleteink fél 11-kor kezdődnek a Művelődési Házban. Kiemelkedő eseményként
készülünk a március 15-én terveink
szerint a Vértes László Emlékparkban 10 órakor kezdődő szabad téri
ünnepi istentiszteletünkre.
A személyes találkozás reményében kívánunk áldást, békességet
mindannyiójuknak.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat,
hogy Gillichné Federics Éva védőnő
telefonszáma megváltozott.
Az új száma: 06 30 331 7696

Felhívjuk betegeink figyelmét,
hogy 2011. január 1-jétől
a jogosítvány alkalmassági
vizsgálatok megszigorodtak.
Cukorbetegek Î diabetológia szakrendelő
Ritmuszavaros betegek Î kardiológia
Szemészeti betegek Î szemészet
Hallásproblémások Î fül-orr-gége
Szédüléses és agyi problémás
betegek Î ideggyógyászat
Pszichiátriai betegség Î pszichiátria
Csak érvényes szakorvosi javaslatra adható
meg ezen betegek jogosítványalkalmassága.
A szakorvosi várakozás több hónap,
ezt szíveskedjenek figyelembe venni!
Dr. Kaizer László

A Pátria Faluközösségi Egyesület
március 12-én (szombaton) 17.00
órakor tartja tisztújító közgyűlését,
melyre tisztelettel várja tagjait.

Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége.

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.

HIRDETMÉNY

Tavaszi faültetés

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
Komárom–Budapest–Déli állomások
között

A tavalyi év máciusában lezajlott faültetési akció sikerét követendő Vértesszőlős Község Önkormányzata
idén is faültetési napot szervez.

2011. február 28-án 00.00 órától
2011. május 16-án 24.00 óráig
pályaépítési munkálatok miatt az
alábbi vonatok módosított menetrend
alapján közlekednek:

Komáromból 4.10 órakor induló
4829 sz. személyvonat A napokon
10 perccel korábban közlekedik!

A tervek szerint a község több közterületére
telepítünk fákat (hárs, juhar, kőris): a Sportcentrumban található játszótérhez, a Vértes
László Parkba, a temető mellé, a Hegyalja
utca alsó részére, és az északi lakótelepi
játszótér mellé, összesen mintegy 50 db-ot.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
civil szervezeteket, szülőket, hogy
csatlakozzanak a megmozduláshoz!

Az utazásuk során Önöket ért kényelmetlenségekért
szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!

Gyülekezés: 2011. március 19-én 10 órakor
a Polgármesteri Hivatal előtt.

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a Közforgalmú Menetrendben

MÁV Zrt.
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Részvételüket előre is köszönjük!

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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Márciusi

Állategészségház, Vértesszőlős

A KC I Ó !

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

*

Köszöntse tiszta,
friss bõrrel a tavaszt!

Télbúcsúztató méregtelenítõ kezelés:
A kezelés idõtartama: 1 óra 20 perc, ára 4500 Ft.

Ajándékozzon szépséget
szeretett nõismerõsének
Nõk Napja alkalmából!
Névre szóló ajándékkártya
tetszõleges értékben.

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

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

A szépségipar legújabb bõrmegújító kezeléseivel, gépeivel, rugalmas nyitva tartással várom kedves vendégeimet:
• gyémántfejes mikrodermabrázió • tû nélküli mezoterápia
• hydroabrázió • ultrahang • aromaterápiás gõzölés.
*Az akció ideje 2010. március 1–március 31.

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.

• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen

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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Vértesszőlős

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok

Z-SZER Kft.

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

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2010. július 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal:
3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal:
2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
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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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