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Február 14. – A szerelmesek napja
Februárt a katolikus naptár „böjtelő”
havaként aposztrofálja, ám ismert még
„télutó” és „jégtörő” elnevezése is.
Az előző években február kapcsán körbejártuk
már gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét,
a Balázs-napot, a Mátyás apostollal kapcsolatos jégtörés néphitet, hosszasan elemeztük a
farsang hagyományait, ezúttal a sokak szerint
csak az új korban felbukkanó ünnepről, a Bálint-napról emlékezünk meg.
Bármennyire is gondoljuk azt, hogy a szerelmesek napját, a Valentin-napot csak arra
találták ki a különböző csecse-becse és egyéb
árusok, hogy további költekezésre sarkallják az
embereket – ám ez a feltételezés egyáltalán
nem állja meg a helyét. Természetesen, mint
a legtöbb jeles napunk kapcsán, keverednek
a történelmi magyarázatok, de az bizonyos,
hogy a rómaiak ekkor tartották Luperkalia
ünnepét, ami egy tavaszköszöntő alkalom volt.
Az emberek dalolva és táncolva könyörögtek
Luperkuszhoz, hogy megvédje a nyájaikat és
vigyázzon az emberek, az állatok egészségére
és termékenységére. Az ünnep éjjelén a fiatal
nők belerakták a nevüket egy kerámia korsóba,
a férfiak pedig húztak belőle egy-egy nevet. Az
ünnepség és a táncok idejére párokká váltak –
s olykor sokkal hosszabban is.
Egy másik történet szerint a III. században
élt Szent Valentin, Terni püspöke, aki tiltako-

zásul II. Claudius császár rendelete ellen (a
birodalom vezetője tiltotta a katonáinak, hogy
házasságot kössenek, mert szerinte a nőtlen
férfiak jobb harcosok) a szerelmeseket keresztény szokások szerint eskette meg egymással,
titokban, így köztük katonákat is. Az újdonsült
házasokat megajándékozta kertje virágaival.
Ezért börtönbe vetették, ahol hite erejével
visszaadta a börtönőr vak lányának a látását.
Kivégzése előtt így búcsúzott a lánytól levelében: „a Te Valentinod”. Szent Valentin ünnepe
1970-ben került ki a katolikus naptárból, ám a
’90-es években, köszönhetően az ebben fantáziát látó marketingeseknek, megnövekedett
a népszerűsége, s ma már végérvényesen a
szerelmesek ünnepe február 14-e.
Azon lehet vitatkozni, hogy akkor most
pénzhajhász akció-e a Bálint-, illetve Valentin-nap, vagy sem, de nem érdemes. Abban
egyetérthetünk, hogy aki szereti a másikat, az
ne csak egy napon mutassa ki (- ám például
elhunyt szeretteinkre se csak egyszer gondolunk évente, mégse vitatja senki a halottak
napját). De ez a nap legyen tényleg csak azé
a két emberé, akik valamikor bizseregve álltak
egymás előtt, és várták az első csókot, az
első érintést. Legyen február 14-e a szerelem
ünnepe – hiszen semmi sem lehet annyira
fontos az életben, mint kimondani annak az
Egyetlen embernek a legszebb szót: szeretlek.
Pataki Gábor

A közutak téli síkosság mentesítéséről
Az idei télen már korán beköszöntött
az első havazás. Az Önkormányzat
szerződést kötött a közutak téli síkosság mentesítésére. A pályázatok
elbírálásának szempontjai most is
a reagálási idő és az ekézés illetve
só szórás fajlagos ára (Ft/m2) voltak.
A legtöbb szolgáltató rendelkezésre
állási díjat is felszámol, melytől szerződésünkben eltekintettünk.
A belterületi közutak teljes hossza községünkben mintegy 12,7 kilométer (kb.
50 000 négyzetméter), ennek tökéletes
kezelése, minden esetben „feketére sózása” irreális igény, amely nemcsak hatalmas költséggel jár (a teljes felületen
a sózás-ekézés egyszeri ára közel 400
ezer forint), hanem a beton szerkezeteket, a gépkocsikat és a környezetet is
károsítja. Úgy gondoljuk, hogy forrásainkat hasznosabb célokra is lehet fordítani, ezért csak a feltétlenül szükséges
beavatkozásokat a szükséges mértékig
végezzük el.
Novemberben és decemberben a többszöri beavatkozás szükségessége miatt a
síkosság mentesítés költségei meghaladták a 1,8 millió forintot. Ilyen költségekkel
a téli síkosság mentesítés összesen akár
3-5 millió forintba is kerülhet.
Az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet szabályozza többek között az önkormányzati
kezelésű közutak téli üzemeltetésére vonatkozó szabályokat. Ezek szerint a téli
síkosság mentesítést a gyűjtőutakon (pl.
Petőfi és Múzeum u.) az észleléstől számított 2-3 órán belül kell megkezdeni és
a síkosságot 8 órán belül kell megszűntetni. A többi belterületi út esetében ezek
az idők 4-5 óra, illetve 24 óra.
Ezen megfontolások alapján a szerződés szerint a következő módon járunk el:
az igényt a Polgármesteri Hivatal jelzi a
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A Képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Általános Iskola előzetes tantárgyfelosztása a 2010/2011. tanévre

szolgáltató felé (illetve rendkívüli esetben a szolgáltató jelzés nélkül megkezdi
a munkát). Alapelvként a gyűjtő (lejtős)
utak sózása elsődleges, illetve rendkívüli
körülmények pl. ónos eső esetében minden út sózásra kerül. A sík utcák sózása
a legtöbb esetben nem indokolt, hiszen
ott a közlekedés általában biztosítható. A gyalogosok pedig a járdán tudnak
közlekedni, melyek tisztítása a lakosság
feladata. Ekézésre műszaki és gazdaságossági okokból csak akkor kerül sor, ha
a lehullott hó vastagsága meghaladja a
3-5 cm-t (a jogszabályi előírás egyébként
15-20 cm). Egyes erősen lejtős útszakaszokon, amennyiben a munkagép nem
tud közlekedni, akkor az önkormányzat
traktorával fogjuk megoldani a feladatot.
Ezúton felhívom a figyelmet arra, hogy
közterület használati rendeletünk alapján az ingatlan tulajdonos köteles az
ingatlana előtti járdaszakasz síkosság
mentesítésére. Az egyéb közterületi járdaszakaszokon a síkosság mentesítés
az önkormányzat feladata, melyhez a
megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezünk.
Ezúton kérünk minden tisztelt gépjármű
tulajdonost, hogy a téli útviszonyoknak
megfelelő műszaki állapotú járművel, téli
gumiabroncsokkal közlekedjenek, illetve
amennyiben kellő téli vezetési gyakorlattal
nem rendelkeznek, szélsőséges időjárási
esetekben ne használják gépkocsijukat.
Dr. Nagy Sándor
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A Képviselő-testület az Általános Iskola 2010/2011. tanévre szóló tantárgyfelosztását
elfogadta, az engedélyezett 17 fős pedagógus létszámmal. A testület megerősítette azt
a döntését, hogy az Általános Iskolában az iskolaotthonos nevelés tovább folytatódjon
2010/2011. tanévben is 1. és 2. osztályban.
Helyi Építési szabályzat módosítására javaslat
A Képviselő-testület dr. Tatár Sándor és dr. Tatár Sándorné által előterjesztett rendezési
terv módosítási javaslatokat megfontolandónak tartja, de jelenleg is folyamatban van
a rendezési terv módosítására az eljárás, s ennek lezárásáig újabb módosító eljárást
nem kíván indítani a testület.
VSE Karate Szakosztály kérelme
A Képviselő-testület a Vértesszőlősi Sportegyesület Karate Szakosztálya részére 100
ezer forint támogatást nyújt, címzetten Pingiczer Lajos karate világbajnok jövőbeli
versenyeinek támogatása érdekében. Amennyiben a versenyszabályok engedik, a
versenyző viselje Vértesszőlős címerét.
Extreme Park Kft. kérelme besorolás módosítására
A Képviselő-testület az Extreme Park Kft. által előterjesztett rendezési terv módosítási
javaslatokat – 085. hrsz-ú területre vonatkozóan – megfontolandónak tartja, de jelenleg
is folyamatban van a rendezési terv módosítására az eljárás, s ennek lezárásáig újabb
módosító eljárást nem kíván indítani a testület.
Major László vételi szándéka
A Képviselő-testület nem támogatja Major László vételi szándékát a 085 hrsz-ú önkormányzati területre vonatkozóan. Amennyiben Major László az önkormányzattal szemben fennálló
korábbi tartozását teljes egészében rendezi, úgy sor kerülhet a terület további bérletéről szóló
tárgyalásra, melybe a terület másik részének bérlőjét, az Extreme Park Kft-t is be kell vonni.
Kavics- és Halastó utca lakóinak kérése
A Képviselő-testület egyetért a Kavics utca, Halastó utca és Sólyom utca lakóinak kérésével, hogy az újonnan megépített úton forgalomcsökkentő eszközöket, továbbá az azokra
figyelmeztető jelzőtáblákat helyezzenek el, melynek költségeit a lakóközösség vállalja.
Egyebek
a) Iskolakezdési támogatás. A Képviselő-testület a az önkormányzati dolgozók közoktatásban tanuló gyermekei számára – 34 gyerekre tekintettel – gyermekenként 8
ezer forint iskolakezdési támogatást állapít meg.
b) Petőfi-Múzeum utca útépítése. A Képviselő-testület a Múzeum utca, Petőfi-Arany
János utca útépítésére a Switelsky Kft-vel kötött kivitelezési szerződést módosítja
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akként, hogy a kivitelezés végső határidejének 2010. július 31-ét jelöli meg. Ez csak
abban az esetben lehet több, ha az építési naplóban bejegyzett esős napok száma miatt
ennél nagyobb csúszás indokolt. A testület megbízza a polgármestert, hogy a műszaki
ellenőrrel ellenőriztesse az építési naplót, s a határidő módosítást a kivitelezővel közölje.
c) Augusztus 20-ai tűzijáték. A Képviselő-testület az augusztus 20-ai tűzijátékot az
Olimpex Kft-től rendelte meg 200 ezer forint + Áfa összegért.
d) Valusek utcai pótmunkák. A Képviselő-testülete elfogadta a polgármester bejelentését, miszerint a Valusek utca parkosításában pótmunka került elvégzésre, amit
a Hungreen Kft. végzett, s amelynek összege bruttó 1 625 000 forint, mely összeg a
fejlesztési tartalék terhére kifizethető.
e) Könyvtárosi állás. A Képviselő-testület a könyvtárosi és kommunikációs referensi
munkáról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki Feketsné Kisvarga
Anitának a végzett munkáért. Tudomásul veszi Feketsné Kisvarga Anita bejelentését,
miszerint határozott idejű megbízásos jogviszonyát 2010. július 31-ével közös megegyezéssel felmondja. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy augusztus és
szeptember hónapra kössön megbízási szerződést a könyvtárosi feladatellátásra.
Remélhetőleg ezen időszak alatt elkészül az együttműködési megállapodás a József
Attila Megyei Könyvtárral, ami végleges megoldást jelenthet a könyvtár működtetésére.
f) Által-ér kerékpárút. A Képviselő-testület az Által-ér menti kerékpárútra vonatkozó
együttműködési megállapodás-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. A megállapodás-tervezet a
testületi jegyzőkönyv mellékletét képezi.
g) Együttműködési megállapodás közvilágítás korszerűsítésre. A közvilág korszerűsítése miatt a tervezési folyamat elindítására tett javaslat nem kapta meg a szükséges
igen szavazatot, ezért nem született döntés.
h) Jutalmazás. A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal dolgozói, valamint a polgármester és alpolgármesterek jutalmazására – 1 havi illetményüknek megfelelő – keretösszeget
állapít meg. Megbízza a polgármestert és jegyzőt, hogy a jutalomkeret elosztásáról gondoskodjon. Tóth Béla bejelentését tudomásul veszi, hogy a részére megállapított jutalmat
nem kívánja felvenni, annak Segítő Kéz Alapítványhoz történő utalásáról gondoskodni kell.

A Képviselő-testület 2010. július 26-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Az MFB Sikeres Magyarországért Fejlesztési Infrastruktúra hitelprogram keretébe
hitelfelvétel tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatokról döntés
A Képviselő-testület a „MFB Sikeres Magyarországért Fejlesztési Infrastruktúra Hitelprogram
2.1 Közutak építése hitelcél” tárgyában (a Múzeum-, Petőfi- és Arany u. felújítása) megindított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a 30 000 000 forint összegű hitelfelvétel
vonatkozásában a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet (2851 Környe, Alkotmány u. 14.)
hirdette ki. Ajánlati ár: 2 535 718 forint (a hitel teljes költsége). Futamidő: 3 év. Rendelkezésre
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tartás: 2010. 12. 31. Törlesztési türelmi idő: 1 év. A testület felkérte a polgármestert, hogy
a határozatnak megfelelően a hitelszerződést a pénzintézettel kösse meg.
A Képviselő-testület a „MFB Sikeres Magyarországért Fejlesztési Infrastruktúra Hitelprogram 3.1 Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója hitelcél”
tárgyában (az iskola bővítése) megindított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a
80 000 000 forint összegű hitelfelvétel vonatkozásában a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet (2851 Környe, Alkotmány u. 14.) hirdette ki. Ajánlati ár: 17 245 250
forint (a hitel teljes költsége). Futamidő: 10 év. Rendelkezésre tartás: 2011. 12. 31.
Törlesztési türelmi idő: 2 év. A testület feltérte a polgármestert, hogy a határozatnak
megfelelően a hitelszerződést a pénzintézettel kösse meg.
2. Egyebek
a) VSE és IMI SZUSE közös kérelme.
– Vértesszőlős Község Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az önkormányzat a Vértesszőlősi Sportegyesület és az IMI SZUSE háromoldalú együttműködési megállapodást
kössön annak érdekében, hogy a VSE labdarúgó szakosztálya a Megye I. bajnokságban
szerepeljen. A szerepléshez szükséges utánpótlás csapatokat az IMI SZUSE biztosítja
és gondoskodik az utánpótlás neveléséről. Az önkormányzat 2010. december 31-ig az
utánpótlás csapatok utaztatásához 250 ezer forint támogatást biztosít, továbbá azt, hogy
heti három alkalommal 1,5 órában az IMI SZUSE ingyen használhatja a sportcentrumot.
– Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a Vértesszőlősi Sportegyesület részére
300 ezer forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, melyből a Sport
utca felöli labdafogó háló javítását, valamint a kispadok bővítését végzik el a Megye I.
bajnokságban való zavartalan szereplés érdekében. A VSE a felhasznált keretösszegről
számlával számol el az önkormányzat felé.
b) Sportcsarnok bérleti díja. A Képviselő-testület a sportcsarnok bérleti díját 2010.
augusztus 1-jétől kezdődően a 24 óra időtartamon túli üzleti igénybevétel esetén 100
000 forint/nap összegben állapítja meg.
c) Előember emlékhely. A szobor elkészítéséhez az Összefogás Vértesszőlősért
Egyesület által benyújtott pályázatot formai hibásnak minősítették, ezért elutasították. A fellebbezés elbírálása majdnem egy évet vett igénybe. Az MVH határozata új
eljárásra kötelezte az eljáró hatóságot. A szobor elkészültéhez további egyeztetések
szükségesek, ezzel a testület dr. Hajba Tamást bízta meg.
d) Közvilágítás korszerűsítés. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Múzeum
utca közvilágítási hálózatának korszerűsítése, illetve a villamos energia szükséglet
részben történő kielégítésére megújuló energiaforrásokat felhasználó rendszer megvalósítása érdekében az önkormányzat együttműködjön a Modern Üzleti Tudományok
Főiskolájával, valamint az In-Respect Kft-vel. A testület felhatalmazza a polgármestert
a háromoldalú megállapodás aláírásával azzal, hogy a mintaprojekt megvalósításának
teljes dokumentációja az önkormányzat tulajdonába kerüljön, illetve a megállapodás
alapján finanszírozza az előkészítési költségeket a benyújtandó KEOP pályázathoz.
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A Képviselő-testület 2010. augusztus 5-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Általános Iskola bővítése tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő
kihirdetése
A Képviselő-testület az „Általános Iskola bővítése I. ütem” tárgyában megindított
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének az IMV Kft-t (székhely: 2837 Vértesszőlős,
Petőfi u. 3.) hirdette ki. Az ajánlat paraméterei: – ajánlati ár nettó: 66 023 612
forint + 16 505 903 forint áfa; – az előírt késedelmi kötbér feletti vállalás: 400
000 forint/nap; – kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás: 60 hónap; – előírt
teljesítési időnél korábbi teljesítési idő vállalása: 30 nap. Az összességében
második legelőnyösebb ajánlattevőnek jelöli: TANÉP Építő Kft-t (székhely: Tata,
Agostyáni u. 75.) Az ajánlat paraméterei: – ajánlati ár nettó: 72 994 678 forint +
18 248 670 forint áfa; – az előírt késedelmi kötbér feletti vállalás: 300 000 forint/
nap; – kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás: 24 hónap; – előírt teljesítési időnél
korábbi teljesítési idő vállalása: 30 nap.
2. Egyebek
a) Sólyom utcai útépítés. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy lakossági
kezdeményezéssel a Sólyom utca – Domb utca és Hegyalja közötti szakaszán
szegély nélküli 1 rétegű aszfaltozással szilárd burkolatú út épüljön. Az önkormányzat az útépítés előkészületeit 2010 augusztusában megkezdi. Az érintett
ingatlanok tulajdonosai a kivitelezés teljes költségét – előzetes árajánlat szerint
összesen mintegy bruttó 2,5 millió forintot – 100 százalékban előfinanszírozzák.
Az önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezési költség 50 százalékát két egyenlő
részletben, kamatmentesen – a 2011. évi és 2012. évi költségvetése terhére
tárgyév március 31-ig a lakók közösségének visszafizeti, melyről az érintett
lakókkal szerződéseket köt.
b) A VSE Asztalitenisz Szakosztály kérése. A Képviselő-testület kinyilvánította
szándékát arra vonatkozóan, hogy a KEM Asztalitenisz Szövetséggel hosszú távon
együttműködik. A háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint biztosítja, hogy a megyei szövetség 6 versenyasztala és annak felszerelése a
sportcsarnokban kerüljön elhelyezésre, amit a helyi szakosztály is használ. A Megyei
Szövetség utánpótlás centrumának edzéséhez a sportcsarnokot heti 2,5 órában
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja 2010. december 31-ig, ami a megállapodás
ismételt áttekintését követően meghosszabbítható.
c) Előember emlékhely szobor. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az Ös�szefogás Szőlősért Egyesület kezdeményezésével megvalósuló Előember-emlékhely
szobor az önkormányzat tulajdonát képező 1028/2. hrsz. alatt lévő Vértes László
emlékparkban kerüljön elhelyezésre a pályázatban előírt fenntartási kötelezettség
idejére.
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d) Támasz Bt. temető üzemeltetési elszámolása. A Képviselő-testület elfogadta a
TÁMASZ Bt-nek a temető üzemeltetésre 2009. 06. 01. és 2010. 05. 31. közötti
időszakra vonatkozó éves elszámolását, ami 138 900 forint hiányt mutat. A testület
megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat és az üzemeltető között korábban
kötött szerződés értelmében a különbözet üzemeltető részére történő utalásáról
gondoskodjon.
e) A helyi Választási Bizottság megválasztása. Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tagjainak megválasztotta: Magyar Istvánné Valusek
u. 83. sz. Simon Jánosné Tanács u. 52. sz. Bajczik Lajos Múzeum u. 44. sz. alatti
lakosokat, továbbá póttagoknak: Kormány Anita, Ady u. 47. sz. Boda Ferencné Ady
u. 35. sz. alatti lakosokat.
f) Útburkolat javítási, járdaépítési munkák. – A képviselő-testület a Bazalt Kft. árajánlata alapján 800 ezer forint keretösszeget állapít meg az árajánlatban szereplő
útburkolat javítási és csapadékvíz elvezetési munkák elvégzésére. A testület megbízza
a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozói szerződést kösse meg. – Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a Pannon Út Kft. árajánlata alapján megrendeli a
Valusek utca északi oldali járda felújítására a tenderterveket. A testület megbízza a
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére úgy, hogy az max. 300 ezer forint
+ áfa legyen.
g) Könyvvizsgáló megválasztása. A Képviselő-testület az önkormányzat könyvvizsgálói
feladatainak ellátására 2010-2011. évre benyújtott ajánlata alapján, Kutruczné Kovács
Györgyi okleveles könyvvizsgálót bízta meg (kamarai nyilvántartási száma: 000282,
KM000893). A könyvvizsgálói díj éves összege: bruttó 360 000 forint/év. A testület
megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.

A Képviselő-testület 2010. augusztus 17-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A Múzeum fejlesztési elképzelései
A Képviselő-testület egyetértett a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Bemutatóhelyének fejlesztési elképzeléseivel. A benyújtandó pályázatnak előfeltétele
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése és a pályázat megírása, illetve
engedélyezési műszaki tervdokumentáció elkészítése. Ezek összköltségére 2010.
évben bruttó 10 millió forint keretösszeg biztosításával a testület egyetért azzal a
feltétellel, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum nyilatkozzon arról, hogy a kb. 600 millió
forint összköltségvetésű projekt megvalósításához szükséges önerőt (mintegy 80
millió forintot) előteremti, illetve az elkészült dokumentációkról a számlákat az
önkormányzatnak bemutatja. A testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti
célra elkészített együttműködési megállapodást aláírja és szükség szerint további
tárgyalásokat folytasson.
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2. Által-ér völgyi kerékpárút pályázat hiánypótlásával kapcsolatos határozatok
A Képviselő-testület támogatta a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP-2008-3.2)
keretében meghirdetett „kerékpárút hálózat fejlesztése” című pályázaton való
részvételt, melynek tárgya az Által-ér völgyi (Tatabánya – Vértesszőlős – Tata)
kerékpárút megépítése, valamint hozzájárul a konzorciumban való részvételhez.
A Képviselő-testület felhatalmazta dr. Nagy Sándor polgármestert a pályázathoz
szükséges dokumentumok aláírására. A testület nyertes pályázat esetén biztosítja
a 2 283 722 forint önrészt a 2010. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a félévi költségvetés módosítást a határozat
tartalmának megfelelően készítse elő. A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy
a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselőtestülete által a jelenleg módosítás alatt álló általános rendezési (településszerkezeti), illetve a részletes rendezési (szabályozási) tervnek. A testület felhatalmazta
dr. Nagy Sándor polgármestert, nyilatkozzon arról, hogy a megépítendő kerékpárút
nyomvonala illeszkedik a jelenleg módosítás alatt álló helyi szabályozási tervhez, és
a helyi kerékpáros közlekedési hálózati tervhez, koncepcióhoz. A Képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a 127/2010.(VII.15.) Kt. határozat mellékletét
képező háromoldalú megállapodást – ezen határozat mellékletét képező változatban – írja alá, mivel azon a korábbi elfogadás óta módosítani kellett. Vértesszőlős
Község Képviselő-testülete kéri, hogy az Által-ér völgyi kerékpárút tárgyában
Tatabánya-Tata-Vértesszőlős között kötött együttműködési megállapodáshoz a
következő kiegészítés készüljön el: Az elkészült kerékpárút forgalomba helyezéséig
a vértesszőlősi közigazgatási határon belülre eső, kisajátítással, illetve adás-vétellel
megszerzett területek fenntartása is a 73-24-3 százalékos hozzájárulás alapján történjen. A testület megbízza a polgármestert a szerződés kiegészítés lebonyolítására.
A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az Által-ér völgyi kerékpárútra
benyújtott pályázathoz szükséges önrész – 2 283 722 forint – 2011. évi költségvetésben való szerepeltetéséről gondoskodjon.

Iskolai hírek
Adventi hangulatok
Idén is megrendeztük a TÁMOP keretében a 3 hetet meghaladó projektprogramsorozatot decemberben „Adventi hangulatok” elnevezéssel.
Karácsonyt megelőzően minden napra
jutott valamilyen foglalkozás az ünneppel
kapcsolatban. Igyekeztük meghitté, bensőségessé tenni a várakozás időszakát.
Készítettünk adventi naptárokat, karácsonyi díszeket különböző technikákkal, melyekkel az épületet és a termeket tettük
hangulatossá. Készültek a gyerekek a jeles napok felelevenítésével, tanultunk verseket, adtunk elő színdarabot, énekeltünk
közösen karácsonyi dalokat, vetélkedtünk,
voltunk Mikulás-túrán, s még Tatabányára
is ellátogattunk néhány gyerekkel egy ottani szabadtéri ünnepi programra. A kultu-

rális műsorokra meghívtuk a tantestületet,
az ovisokat, óvónéniket, az ÖNO tagjait, az
önkormányzati dolgozókat, illetve verses
köszöntőnkkel meg is látogattuk ezeket az
intézményeket, ahol jó szívvel, és csillogó
szemekkel fogadtak minket, s apró ajándékkal kedveskedtek a gyerekeinknek.
A rendezvényeket a hagyományos Falukarácsony zárta, ahová sok szülő, barát,
gyerek jött el, hogy együtt ünnepeljen.
Ezúton is megköszönöm az iskola minden
dolgozójának és a szülői munkaközösség
tagjainak a munkáját, akik tettek a rendezvények sikeréért!
Kívánom mindenkinek, hogy most,
mikor már elteltek az ünnepek, jusson a
hétköznapokra is abból a szeretetből és
békességből, ami a szívekbe költözött
ebben az adventi időszakban.
Gombásné Bartal Zsuzsanna

Bécsi adventi kirándulás
Egy hideg szombati napon indultunk
immár hagyományosnak tekinthető
programunkra, a bécsi adventi vásárba. Sajnos idén a körülmények nem
voltak kegyesek csoportunkhoz, több
„incidens” zavarta meg a programokat.
Első megállónk Bruckban volt, ahol mindenki vásárolhatott ajándékot, édessé8
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get az otthoniaiknak. Dél után érkeztünk
Bécsbe, ahol megtekintettük a Tenger
házát. Öt évvel ezelőtt csupán a negyedik emeletig volt kész a „tengeri állatkert”, mára már 11 emeleten fogadják a
látogatókat a tengerek lakói: cápák, teknősök, kígyók, különféle színű és alakú
halak. A program végén a személyzet
tagjai haltáppal látták el a gyerekeket,
akik kezükből etették a csemegére csoportosuló vízlakókat.
Innen máris a Rathausplatz felé vettük
az irányt, ahol minden évben megrendezik a híres, bécsi adventi vásárt. Mint minden évben, idén is volt óriáslángos, palacsinta, forró csoki, forralt bor, héjában
sült krumpli, sok egyéb vásári finomság
és érdekesség. A Városháza alagsorában
kézműves foglalkozás várta a gyerekeket.
Minden évben nagy népszerűségnek
örvend ez a bécsi program, a szomszédos ország számos polgára keresi fel a
forgatagot, gyakran hallani szláv, esetleg
olasz vagy magyar szavakat. Szombaton
kölönösen sokan látogatnak el a Városháza előtti térre, s a tömeg gyakran már
olyan méreteket ölt, hogy könnyen „elveszhet” benne az ember gyereke…
A Stephans Dom terén átvágva jutottunk
el buszunkhoz, mely a késő esti óránkban
ért velünk haza, Vértesszőlősre…

Falukarácsony
A falukarácsony napján kegyes volt
hozzánk az időjárás: gyönyörű, fehér
hó takarta be a tájat, így különösen
hangulatos volt az idei ünnep. A diákok színes műsorral készültek, melyek
között szerepelt a regölés, fuvolaszóló, irodalmi összeállítás. Az énekkar
és a Zimozeleny asszonykórus ünnepi
előadása zárta az estét.
Az udvaron felállított sátrakban tea,
forralt bor, virsli, sült kolbász, és a „kihagyhatatlan” káposztás lángos várta
a vendégeket. A folyosón az iskolások
karácsonyra készített alkotásait lehetett
megcsodálni, a termekben kisdiákok
várták a szülőket fából készült betlehemmel, könyvekkel, apró édességekkel,
süteménnyel egy „karácsonyi vásárra”.
A 6. osztályosok terméből pedig mézeskalács és tea illata szállt…
„Sero venientibus ossa” szól a latin
mondás, azaz a „későn érkezőknek csak
a csont marad.” Eme bölcsesség jelezte idei ünnepségünk sikerét, ugyanis aki
későn érkezett, az már csak azt állapíthatta meg, hogy elfogyott a lángos, a
forralt bor, és a sült kolbász…
Szűcs Imre

Nagy vagy! Sportvetélkedő
A Vértesszőlősi Általános Iskola ős�szel benevezett a TV2 Nagy vagy!
című sportvetélkedőjébe, aminek a
felvételére november 12-én, Budapesten került sor. A csatorna iskolaicsaládi sportversenyén kilencfős – öt
gyermekből (két alsó és három felső
tagozatosból) és négy felnőttből (szülőkből és pedagógusokból) álló csapatok vehetnek részt.
Iskolánkat Mátyási Piroska és Kulcsár Nóra
testnevelő tanárok vezetésével Gebauer
Adél 4., Kutenics Gergő 3., Kurucsai Ágnes 7., Szalai Zita és Kuris Roland 8. osztályos tanulók képviselték. Két szülő is
erősítette a csapatot: Gebauer Lajos és
Kurucsai László,
akik különösen
az uszodában jeleskedtek, de az
„erős” feladatoknál is kitettek magukért.
Minden
csapatot egy hírességgel egészítettek ki, velünk
Gyenesei
Leila
világbajnok öttusázó versenyzett.
A zsűri tagjai Pesuth Rita kick-boksz világbajnok, Székely Bulcsú olimpiai bajnok
vízilabdázó, elnöke Martinek János olimpiai bajnok öttusázó volt.

Az első fordulóban „vizes” feladatok várták a résztvevőket, az uszodában kellett ügyességüket bizonyítani.
A tornatermi feladatok között szerepelt zsákban futás, céllövészet
játékpuskával,
labdás
ügyességi játék, kötélhúzás, amelynél
egy autót kellett
elhúzni az ellenfél
csapatától.
Legvégére maradt az ún. síelő
játék, melynek során a csapattagok
felálltak egy hosszú síléc-párra, majd
elindultak a pályán, amelyen enyhe
szlalomban kellett kerülgetni az akadályokat.
A csapatot lelkes szurkológárda kísérte, akik Vértesszőlős feliratú táblákkal,
zászlókkal, vuvuzelákkal, kereplőkkel,
hangos rigmusokkal, dobolással buzdították a versenyzőket.
Szoros versenyben, két ponttal maradtunk le a középdöntőbe jutástól, a 3.
helyet szereztük meg. Reméljük, a legközelebbi alkalommal még sikeresebbek
leszünk, és bejutunk a döntőbe!
Szabó Mária
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Március

Program
16.30 óra Válságos gyerek, válságos szülő • Óvoda
Iskolai farsangi bál • Művelődési Ház
Tollfosztó • Tájház
Farsangi játszóház • Művelődési Ház
18.00 óra Szőlőhegyi Közösség ülése
Művelődési Ház
Ovis szülői munkaközösség bál
Művelődési Ház
18.00 óra Szőlőhegyi Közösség közgyűlés
Művelődési Ház
Farsangi bál • Sportcsarnok
Szőlőhegyi Közösség, Neszmélyi kirándulás

Nap
Program
11.
Búcsú
12.
Civil kerekasztal • Művelődési Ház
17-18. Pátria kirándulás
24.
Szüreti felvonulás és bál
Művelődési Ház – Sportcsarnok
27.
Őszi játszóház • Művelődési Ház
29-30. Mihály nap • Óvoda – Iskola

Szeptember

Nap
Program
18. Mesterkezek kiállítás • Művelődési Ház
20. Falunap • Vértes László park

Augusztus

Nap
Program
16. Szőlőhegyi Közösség – kirándulás

Július

Nap
Program
4. Szőlősi lakodalmas
Tájház – Művelődési Ház – Vértes László park
17. 8. osztályosok búcsúzó színházi előadása
Művelődési Ház
18. Ballagás • Iskola
22. Tanévzáró ünnepély • Iskola

Június

Program
18.00 óra Vállalkozói fórum • Művelődési Ház
18.00 óra Kamarakórus koncert • Művelődési Ház
Nőnap – önkormányzati dolgozók • Művelődési Ház
Iskolai Március 15-ei műsor • Művelődési Ház
Pátria közgyűlés • Művelődési Ház
Szőlőhegyi Közösség, borverseny
– értékelés Művelődési Ház
25. 18.00 Borverseny-bál • Művelődési Ház
26. Iskolai szülők-nevelők bálja • Művelődési Ház
Tavasz: Kattints rá, nagyi! • Művelődési Ház

Nap
3.
4.
8.
11.
12.
22.

19.
26.

18.

12.

Nap
1.
4.
5.
8.
11.

Február

Április

November

Program
Önkormányzati idősek napja • Művelődési Ház
Kavicsösvény-túra gyerekeknek
Iskolai október 23-ai műsor • Művelődési Ház
Koncert • Templom
10.00 óra községi október 23-ai műsor
Emlékpark
Nyugdíjas klub idősek napja • Művelődési Ház

Nap
Program
6. 10.00 óra Mikulás műsor
Művelődési Ház – óvoda – iskola
10. Nyugdíjas Klub – karácsony • Művelődési Ház
13. Adventi játszóház • Művelődési Ház
17. Falukarácsony • Iskola
24. Pásztorjáték • Templom
27. Karácsonyi koncert • Templom

December

Nap
Program
11. Márton nap
Óvoda – iskola – egyházközség
12. Márton nap
Pátria – Szőlőhegyi Közösség • Művelődési Ház
26. Dolce Vita buli • Művelődési Ház
Egészségnap • Művelődési Ház

29.

Nap
14.
15.
21.
22.
23.

Október

Nap
Program
6. Általános iskolai területi kortárs versmondó verseny
Iskola – Művelődési Ház
14. 17.00 óra Nyugdíjas klub anyák napja
Művelődési Ház
20. Nemzetiségi gála • Művelődési Ház
22. Orbán nap
Helyszínek: templom – tájház – óvoda – iskola
24. Jótékonysági koncert • Templom
28. Óvodai családi spotnap • Sportcsarnok
30. Gyermeknap • Művelődési Ház

Május

Nap
Program
1. Iskolai DÖK-nap • Iskola
2. Nyugdíjas klub – nőnap, születésnap
Művelődési Ház
12. Húsvéti játszóház • Művelődési Ház
16. Kavicsösvény-túra
Önkormányzati dolgozók részére
A túra útvonala: Turul – Művelődési Ház – Múzeum
20. Ovis húsvét • Tájház
26. Művelődési Ház anyák napi játszóháza
Művelődési Ház
30. Iskolai gyereknap • Iskola
Tavasz: Kattints rá, nagyi! • Művelődési Ház

Rendezvénynaptár 2011.

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

Fonalgrafika kiállítás
2011. január 20-án kiállítás nyílt a dadi
ügyes kezű asszonyok fonalgrafikával
készített alkotásaiból a Vértesszőlősi
Művelődési Ház kistermében. A kiállítás február 4-ig látogatható.
A kiállított képeslapok, üdvözlőkártyák,
naptárak egy része megvásárolható.
A befolyt összeg jótékonysági céllal a
Dadi fiatalok támogatását fogja szolgálni.

Színházlátogatás
Az idei év tavaszi színházi programját
a kultúrház ismét a fővárosi Operettszínházba szervezi. A tervek szerint
megtekintenénk az Egy szép nyári nap
című musicalt.
A darab tartalma a következő:
Igazi bulira készülnek a musical szereplői, akik a hetvenes évek egy forró júliusi
napján "önkéntesen" utaznak a jugoszláv
határnál lévő Bácsszentmáriára, építőtáborba. Persze, korán kelnek,
sőt még reggeli torna is van,
meg munka a paradicsomfeldolgozóban, de leginkább szórakozni akarnak,
táncolni-énekelni, egymást
ugratni, s megtalálni a szerelmet… A tábor vezetője, a helyi MGTSZ
melléküzemágának vezetője, Tóth Antal,
s helyettese, Panni néni, az orosztanárnő, éberen figyeli őket. Utóbbi nehéz

helyzetbe kerül, mert lánya beleszeret
a frissen érettségizett, szociológusnak
készülő Varga Péterbe, akinek édesapja
'56 után disszidált, s aki maga is renitens
fiatalnak tűnik...
Ám az építőtábor többi lakója drukkol
a párnak, hisz' az összes pesti tinédzser
egyet akar: egy emlékezetes nyarat!
Összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképp énekelnek
és táncolnak a máig népszerű Neoton
slágerekre.
A darabban olyan slágerek csendülnek
fel, mint Kétszázhúsz felett,
Santa Maria, Don Quijote, Pago-Pago, Holnap hajnalig…
A főbb szerepekben láthatjuk Szulák Andreát, Csepregi
Évát, Náray Erikát, Csonka
Andrást, Faragó Andrást.
Ha ez a kis programajánló felkeltette
az érdeklődését, akkor előzetes jelentkezéseket a 06 30 640 8934-es telefonszámra várok.

Üvegfestés és kézi-, gépi hímzés
Meghívjuk Önöket 2011. február 10-én 17.00 órai kezdettel tartandó kiállítás
megnyitónkra, melyen két különböző technikát bemutató művész alkotásait mutatjuk be.
Földesné Bálint Ilona üvegfestő és Tóbiás Sándorné Iván Katalin kézi, gépi hímző.
A kiállítás 2011. február 10-17-ig tekinthető meg a Művelődési Házban, hétköznapokon 15.00–17.00 óra között a ház kistermében.
Kiállításainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Zenei est

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

FISHER’S CHOIR & CAMPANY női kórus,
kamarazenekarral.
A zenei estre a belépés díjtalan.
Várunk minden zenekedvelő vértesszőlősi lakost!
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
Kedves Gyerekek!
A farsangi bálokhoz, mulatságokhoz kapcsolódóan álarcokat, szemüvegeket készíthettek azon a játszóházon, melyet a Művelődési Házban
szervezünk számotokra.
A farsangi játszóház időpontja:

2011. február 15.
(kedd) 15.00 óra
A foglalkozás végén
„bolondos” tombolázásban
lehet részetek!

Gyertek, készítsétek el
a nektek tetsző
álarcokat, farsangi
szemüvegeket.
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Mózer Frigyesnét 90. születésnapján
köszöntötték
Vértesszőlős Közég Önkormányzata, és a település minden polgára nevében Baudentisztl
Péter jegyző és Bucskuné Virtás Klára anyakönyvvezető virággal köszöntötte otthonában
Mózer Frigyesné Marika nénit.
Bucskuné Virtás Klára sok szerencsét, jó egészséget és további boldog éveket kívánt 90. születésnapja alkalmából, a település egyik legidősebb
lakosának. Köszöntőjében kiemelte, hogy egy
hosszú élet munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről is.
Baudentisztl Péter átadta a Magyar Köztársaság
Kormánya nevében, Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt, a szépkorúak jubileumi köszöntését tartalmazó emléklapot is Marika néninek, aki elmondta, nagyon jól esik neki, hogy ilyen szinten is megemlékeznek az idős
emberekről, és örül, hogy fiával jó egészségben ünnepelheti születésnapját.

Rövid hírek
Ünnepi testületi ülés
2010. december 16-án tartotta Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi testületi ülését.
Karácsony alkalmából az év utolsó ülésén értékelte és köszönte meg Dr. Nagy Sándor
az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal és intézményei munkatársainak
egész éves munkáját.

Karácsony az Idősek Klubjában
Dr. Nagy Sándor polgármester rövid
ünnepi köszöntő mellett adta át a 70
évesnél idősebb klubtagoknak az Önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagjait.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde apróságai ünnepi műsorral kedveskedtek az
időseknek. A gyermekek az előadás után
mézeskaláccsal és fenyőtoboz díszekkel
ajándékozták meg a vendéglátókat, akik
viszonzásul szaloncukorral kínálták az
apróságokat.

Könyvtári hírek
Új szolgáltatással bővült a Könyvtár,
másolási lehetőséggel. Ez főleg a gyermekeknek segítség, akik különböző
versenyekre készülnek és az itt fellelhető könyvekből vagy az internetről
szereznek be ismereteket. Ez a szolgáltatás is ingyenes a könyvtári tagoknak.
Január 26-27-én a kisiskolások – alsó tagozat – látogatnak a Könyvtárba a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából.

A következőkben segítséget kérek!
Csatlakozva a Pátria Faluközösségi
Egyesület kezdeményezéséhez, miszerint a gyimesbükki Általános Iskolában
keletkezett tűz martalékává vált az iskolai
könyvtár egy része is, ennek pótlására
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magyar nyelvű könyvekre lenne szükség. Tisztelettel kérem a falu lakosságát,
hogy akinek jó állapotban lévő gyermek,
ifjúsági, vagy szépirodalmi könyve van és
nélkülözni tudja – már „kiolvasták” – adományozza e
nemes célra.
A könyveket a
Könyvtárban
lehet
leadni, azokat az
adományozó
nevével ellátva juttatjuk el a gyimesbükki
iskolába, előreláthatóan februárban.
A Könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfőtől-péntekig minden nap 14 órától 17 óráig.
Telefon: 06 30 754 7991
Zsigó Lászlóné könyvtáros

Együttműködési megállapodás
Decemberben Vértesszőlős Község
Önkormányzata, a KEM Asztalitenisz
Szövetség és a VSE Asztalitenisz
szakosztálya között együttműködési
megállapodás jött létre.
A szövetség pályázati úton a KEM
Utánpótlás Centrum működtetéséhez
6 db versenyasztalt, 6 garnitúra versenyhálót és 30 pp térelválasztót nyert,
melyek a vértesszőlősi Sportcsarnokba
kerültek kihelyezésre. A szövetség 2011.
január 1-jétől heti egy alkalommal (csütörtöki napokon) térítésmentesen veheti

használatba az épületet az Utánpótlás
Centrum edzéseire és szezononként
egy-egy vasárnapra az általuk megrendezett versenyekre.
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Kábítószernek minősül a mefedron,
fogyasztása és terjesztése bűncselekmény!

M E GH Í VÓ

Bűnmegelőzési hírlevél
Az elmúlt évben betört Magyarországra is a „Kati” néven elterjedtté
vált Mefedron, mely a legújabb drogok egyike. 2011. január elsejétől a
Mefedron rákerült a pszichotróp anyagok listájára, így kábítószernek minősül. Ettől kezdve már nem legális drog,
hanem KÁBÍTÓSZER.

A mefedront por, tabletta, kristály, és folyadék
formájában létezik. Hatása hasonló az extasyhoz. Kis mennyiségben kellemes közérzetet
idéz elő, aztán fokozódó eufória, izgalmi állapot, ingerlékenység és nyugtalanság követi.
Jellemző a használókra a beszédkényszer, túlzott nyitottság, és akár öncsonkítás
is. Mellékhatásaként léphet fel erős
orrvérzés, hallucináció, paranoia,
gyengülő koncentrációs készség,
sérülő rövid távú memória, depres�szió, fogcsikorgatás, és hirtelen
szívhalál. Használatánál előfordulhat
erős székelési inger is.

Különösen veszélyes alkohollal
együtt fogyasztva, mert így nem egy
halálesetet okozott már.
A szer hosszú távú hatásai még azért nem
ismeretesek, mert még nem rég kezdték el
használni.

Hogyan bűnteti a törvény
a kábítószerrel való visszaélést?
A fogyasztó típusú magatartások (termeszt,
előállít, tart, megszerez, országba behoz,
kivisz, átvisz) elkövetése esetén 5 évig terjedő
szabadságvesztés szabható ki, súlyosabb,
minősített esetben – amennyiben jelentős
mennyiségű kábítószerre követik ezeket el –
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10évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak
ki. Csekély mennyiség esetén vétség, mely 2
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A terjesztő típusú magatartásokat (kínál,
átad, forgalomba hoz, kereskedik) jóval
súlyosabban bünteti a törvény, mivel azok
veszélyesebbek a társadalomra. Alapesetben
2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, azonban minősített esetben - bűnszövetségben, kábítószerfüggő felhasználásával,
hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként
elkövetve – 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A törvény külön pontban rendelkezik a kiskorúak védelme érdekében. Kimondja, hogy az a
felnőtt korú, aki a fogyasztó típusú
magatartásokat kiskorú felhasználásával követi el, 2-től 8 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
Még szigorúbb büntetést, 5-től 10
évig terjedő szabadságvesztést
szabhatnak ki arra a felnőtt korúra,
aki kiskorúnak kábítószert kínál,
átad. A törvény azt a felnőttet is büntetni rendeli, aki kábítószernek nem minősülő, bódító
hatású szer élvezetéhez kiskorúnak segítséget
nyújt, vagy a kiskorút arra rábírni törekszik.
Szigorúbban büntetik a falfirkálást! Elfogadták a Btk. módosítását, így 2011. január
1-jétől akár egy év szabadságvesztéssel is
sújtható a falfirkálás, a rongálással okozott
kártól függetlenül.
FONTOS! Magyarországon a büntethetőségi korhatár a 14. életév, tehát aki bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, miután
betöltötte a 14. életévét, már büntethető.
Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

„Adja Isten, így szól többször is, másszor is,
Hogy így megviduljon köztünk a komor is,
Más egészségéért, a magunk hasznára,
Eresszük ezt a bort a többek útjára.”
(Csokonai)

Szeretettel várunk minden mulatni vágyó felnõttet
az óvodai Szülõi Munkaközösség által szervezett
A

BABA-MAMA KLUB

következő
összejövetelének
ideje:
2011. február 7.
és
2011. február 21 .
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

FARSANGI VIGASSÁGRA
2011. FEBRUÁR 12-ÉN!

A bál 19 órakor kezdõdik
a helyi Mûvelõdési Házban és kivilágos virradatig tart.

Zene, tánc, tombola, büfé!

védőnő és a gondozónők

Jegyek elővételben 1500 Ft-ért az óvodában vásárolhatók!

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
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„Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.”
(139. zsoltár)
Kedves Olvasóink!
Az esztendő elején legtöbbször felmérjük, hogy mit hozhat nekünk a jövő, mire
lesz szükségünk céljaink megvalósításához. Már ha vannak még céljaink. Ám talán érdemes azt is végiggondolnunk, hogy valójában kire lesz szükségünk ebben
az esztendőben. Istennek gondja van minden utunkra, hiszen rajtunk, kapcsolataink gyógyításán és megerősítésén keresztül kívánja elvégezni mindazt a jót, amit
családunknak, munkahelyi közösségeinknek, faluközösségünknek, nemzetünknek
kíván adni. A jó hírt, az evangéliumot a Vértesszőlősi Református Gyülekezetben
Ön is megismerheti és átélheti. Vasárnaponként fél 11-kor kezdődő istentiszteleteinkre szeretettel várjuk Önt és szeretteit. Az óvodás, kisiskolás gyermekek számára február 7-én és 28-án 17 órától Bárányka hittancsoportot tartunk. Babakörünk minden pénteken 10 órára várja a beszélgetni, találkozni vágyó kisgyermekes
édesanyákat, esetleg édesapákat. Gyülekezetünk alkalmait a Művelődési Házban
tartjuk.
Szeretettel várunk minden közelségre, jó szóra vágyó embertársunkat.

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.

A SPORTCSARNOKBAN!
2011. február 19-én,
szombaton 19 órai kezdettel a Sportcsarnokban
jelmezes farsangi bált szervezünk.

Zenél a dunaszentmiklósi
Schwäbische Freunde zenekar
Jelmezverseny és tombola értékes díjakkal!
Belépőjegyek február 7-től 11-ig
kaphatók a kultúrotthonban
naponta 15 és 19 óra között
1500 Ft/fő áron.
A bál „batyus”, büfé nem lesz!
Kulturális Bizottság

Rendelési idő változása a háziorvosi
rendelőben, szabadság miatt
Rendel: Dr. Kaiser László
01. 31. hétfő
08.00–11.00
02. 01. kedd
13.00–16.00
02. 02. szerda
13.00–16.00
02. 03. csütörtök 08.00–11.00
02. 04. péntek
08.00–09.30
Február 4-én pénteken
10.00 órától felülvizsgálat!

Az utóbbi időszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett
bűncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.
A nyugdíjak nem bankszámlára történő folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt.
munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
dolgozói az ellátások folyósításában
egyáltalán nem működnek közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig
egyéb ellátást, így nem keresik fel
Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság nevében a fenti indokkal
keresik meg Önöket, szíveskedjenek
értesíteni a lakóhelyük szerinti rendőrkapitányságot.
Budapest, 2010. december
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

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

2010-ben 320 808 forintot utalt az adóhatóság számlánkra.

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

Az adóbevallások közeledtével ismételten kérjük támogatásukat az 1 százalék felajánlásával.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

Adószámunk: 18608490-1-11
Takarékszövetkezeti számlaszámunk: 63300037-13005995

Adószámunk: 19144067-1-11

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

Kuratórium
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Tisztelt Nyugdíjasok!

FARSANGI BÁL

Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége
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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

Februári

A KC I Ó !

*

Kövirózsás halványító, regeneráló
kényeztető kezelés májfoltos, pigment
foltos, szeplős, futószemölcsös, vagy
rugalmasságát vesztett bőrre.

A kezelés időtartama 80 perc, ára 4500 Ft.

Február a szerelmesek hónapja!
Ajándékozzon szépséget kedvesének!

NÉVRE SZÓLÓ
AJÁNDÉKUTALVÁNY!
*Az akció ideje 2010. február 1–február 28.

Bővebb információk, időpont egyezteté

s:

06 20 80 283 08

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

• 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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Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

írmondóban!
Hirdessen a Ha 100
0 példányban,
A Hírmondó havont
zőlősi háztartásba.
ingyenes jut el minden vértess

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.
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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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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