A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2010. március XVI. évfolyam 4. szám
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Civil szervezetek! Kedves iskolás gyermekek és szülők!

Vértesszőlős Község Önkormányzata
március 27-én faültetést szervez

Mintegy 100-110 db fa kerül kiültetésre a Tanács utcában a templomtól felfelé,
az utak mentén.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, az iskola tanulóit, pedagógusait és a civil szervezetek
képviselőit, hogy vegyenek részt falunk szépítésében! Mindenkit szeretettel várunk
március 27-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt! Kérjük azokat, akik a Pátria szervezésében a Vértes László Parkban kezdenek, hogy a munka végeztével segítsenek a Tanács utcában is!

Tavaszi Nagytakarítás – A föld órája
2010. március 27.
A Pátria Faluközösségi Egyesület értesíti a résztvevőket, hogy 2010. március 27-én szombaton 9.00 órai
kezdettel rendezi meg éves tavaszi nagytakarítását a
Vértes László parkban és egyéb helyszíneken!
Találkozó a Vértes László parkban. Itt történik meg a csapatok kialakítása, területek, feladatok kijelölése.
További program: A WWF március 27-én tartja a föld órája elnevezésű kezdeményezését, mely 2007-ben indult el Ausztráliából, Sydneyből. 2008-tól vált nemzetközivé és tavaly már több mint 1 milliárd ember csatlakozott. A lényege: Ezen a
napon a résztvevők este 20.30 órakor lekapcsolják a villanyt 1 óra időtartamra háztartásaikban, így hívva fel a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak veszélyeire!
A Pátria csatlakozva az eseményhez, este 20 óra 30 perckor közös Tábortűzhöz
hívja meg a község lakóit, ahol forró tea és egyebek mellett teszünk eleget a felhívásnak, hisz otthonunkban a villanyt így nem használjuk!
Jöjjön el, hozza el gyermekét is!
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetőség

Karbantartások, fejlesztések,
beruházások – 2010
A Képviselő-testület februári ülésén a
költségvetési rendeletben, majd a fejlesztési tartalék márciusi felosztása során döntött a 2010. évben megvalósítandó karbantartási, felújítási és fejlesztési kérdésekről.
Az év során eddig jelentős beruházásokra kerül sor összesen mintegy 253 millió forintértékben. A közintézmények állagát az elmúlt évek munkájának folytatásaként folyamatosan javítjuk. Jelenleg folyik egy KEOP pályázat előkészítése, mely során az intézmények teljes körű energetikai korszerűsítését tervezzük.
Ehhez 70 százalék EU-támogatás igényelhető.
A tervek szerint az intézményekben szükség
szerint a következő munkák valósulnak majd
meg, várhatóan jövőre: homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, világítási rendszer felújítása, fűtési rendszer cseréje. Ezzel remélhetően jelentős energia megtakarítást érünk majd el.
Az év kiemelt beruházása a Petőfi–Arany–
Múzeum u. felújítása nyár elejéig, amely a településképre jelentős hatással lesz majd. Ehhez 30 millió forint MFB támogatott hitel (a
THM max. 5 százalék, forint alapon) felvételét tervezzük, amely jövőre teljes összegében
törlesztésre kerül majd.
Nyárra elkészül a Skála-térségbe vezető kerékpárút engedélyezési tervdokumentációja.
A jövőben pályázati forrásokba épülhet majd
meg, a becsült költség 100 millió forint feletti.
Decemberben a Képviselő-testület új óvoda
építéséről döntött, ennek tervezése jelenleg
folyik, áprilisban nyújtjuk be a KDOP közoktatás fejlesztési pályázatára. Támogatás esetén az építkezés legkésőbb jövő tavasszal indulhat majd.
A Polgármesteri Hivatal homlokzatának és
udvarának felújítására is sor kerül. ÚMVP pályázatból a Művelődési Ház tető felújítása je2

lenleg folyik, illetve a Valusek u. zöldfelületének rendezése is meg fog történni.
Szintén ÚMVP pályázatból a templom felújításának elkezdését is tervezzük, melyhez
az önkormányzat jelentős anyagi segítséget
nyújt (5,6 millió forint).
A Múzeum fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek elkészítésére a jelenleg készülő együttműködési megállapodás alapján 10 millió forintot
ajánlottunk fel a Magyar Nemzeti Múzeumnak.
A tervek alapján a jövőben a Múzeum pályázat
beadását tervezi a mintegy 1000 négyzetméter
területű, kb. 650 millió forint összköltségű új
multimédiás látogató központra.
Döntés született az iskola részleges bővítésére hitel forrásból (MFB támogatott hitel, kb.
80 millió forint, THM max. 4 százalék, forint
alapon, 10 évre), ugyanis a jelenlegi pályázat
csak óvoda és bölcsőde építését támogatja.
A jelenlegi tanári épület és vizesblokk elbontásra kerül, az új épületben ezek a funkciók
kapnak majd helyet (a jelenlegi új épület folytatásaként a régi felé). Az udvar rendezésére,
parkosítására is sor kerül majd. Az építkezés
remélhetően nyár elején indulhat.
Sor kerül majd a Valusek u. páratlan oldalán is
a járda felújítására. Felújításra kerül a Tanács u.
legfelső szakasza mintegy 200 méter hosszon.
Az Által-ér rehabilitációs munkálataihoz kapcsolódóan a beruházó kérésére a kőhidat felújítjuk és
az útpályát rajta szilárd burkolattal látjuk el.
A fenti beruházásokkal együtt az elmúlt
4 év során mintegy 500 millió forint fejlesztés valósult meg Vértesszőlősön, melyhez közel 200 millió forint pályázati forrást szereztünk. Jövőre is kb. 300 millió forint értékű beruházás valósulhat meg (óvoda építés, intézmények energetikai korszerűsítése) amennyiben pályázati támogatást nyerünk.
Dr. Nagy Sándor

Fejlesztési tartalék – 2010
Összes forrás:

143 104 000 Ft

Bruttó E Ft
Általános Iskolának telek vásárlás
300		
Iskola bővítés tervezése (engedélyes+kiviteli I.)
3 800		
Településrendezési terv módosítás
2 500		
Skála-térségi kerékpárút tervek
3 500		
Új óvoda tervezése
5 000		
Játszótér (Egészségház mellett)
12 000		
Petőfi, Arany, Múzeum u. felújítása
75 464		
Tanács u. parkosítása
650		
Tanács u. felső szakaszának felújítása
4 288		
Sólyom, Halastó, Kavics utca hozzájárulás
2 100		
Baromállás dűlő támogatása
2 500		
Polgármesteri Hivatal felújítás
4 000		
Által-ér híd felújítása
1 000		
Valusek u. parkosítása
6 788		
Templom felújítás előkészítése
600		
Művelődési Ház tető felújítása
13 005		
Templom felújítása
5 000		
Önkormányzati lakáscélú kölcsön
600		
Múzeum pályázat előkészítése (tervek, tanulmányok)
10 000		
Iskola bővítés I. ütem
85 000		
Valusek u. járdafelújítás
6 500		
Riasztórendszerek kiépítése az intézményekben
1 700		
KEOP pályázat előkészítése
1 500
(intézmények teljeskörű energetikai korszerűsítése)			
Parkosítás (Temető körül)
1 000		
Gépek vásárlása a karbantartóknak
200		
Művelődési Ház felújítások
353		
Művelődési Háznak eszköz beszerzés
100		
Könyvtár állomány gyarapítás és eszköz beszerzés
250		
Tájház ereszcsatorna
380		
Egészségház karbantartása
100		
Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés
120		
Iskola régi épületének karbantartása
100		
Eszköz beszerzés az iskola számára
500		
Hangosítási eszközök beszerzése
200		
Iskola bővítés, MFB hitel 10 évre
-80 000		
Petőfi, Arany, Múzeum u. felújítása – MFB hitel 1 évre
-30 000		
Tartalék
2 000		

Összesen:

143 098
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Útfelújítások és parkosítási munkák
Az elmúlt évtizedekben elkezdődött urbanizációs folyamatok eredményeként
Vértesszőlős – különösen annak új lakóterületei – kertvárosi arculatot vett fel.
A jelenlegi önkormányzat megalakulásakor
egyhangúan támogatott cél volt a közterületek fejlesztése, a rendezett, vonzó településkép, az élhető környezet kialakítása.
A Petőfi–Arany–Múzeum utcákban első menetben fakivágások történtek, kertépítő mérnökkel és a közmű szolgáltatókkal történt előzetes
egyeztetés, tervezés és hatósági engedélyezés
után. Többnyire ötletszerűen ültetett, több esetben elöregedett és a biztonságos közmű ellátást is veszélyeztető fák kivágására került sor. A
szakértő által megtartásra javasolt fák nem kerültek eltávolításra. Hangsúlyozni kell, hogy jóval több új fa kerül telepítésre, mint a kivágottak
száma, illetve a zöldfelületek is növekedni fognak, hiszen az eddigi beton burkolatú árok helyett a felszín alatti csapadékvíz elvezetés miatt
annak helyén gyep kerül telepítésre.
A Valusek utcán a jelenlegi ötletszerűen
telepített fák a sűrű közműhálózatot, az elöregedett eternit- és korrodált acélcsöveket
gyakran veszélyeztetik, illetve nehezítik azok
javítását. Új fák telepítésére a közműkezelők hozzájárulásának hiányában sajnos nincsen lehetőség. A tervek szerint – EMVA pályázati forrásból – a jelenleg rendezetlen területek felszínegyengetésére és füvesítésére kerül sor, egységes sövények telepítése mellett.
A Tanács utcában a két úttest között eddig
egy vadon nőtt, a sarjak irtásával rendben
tartott akácos volt, mely kivágásra került.
Az itt található fenyőfélék megtartásra kerültek.
A faluközpont jövőbeli fejlesztését előkészítendő kerültek az akácok és néhány gyümölcsfa kivágásra, melyek pótlására itt is jóval több, mintegy 100 díszfa telepítésére kerül
sor március 27-én lakossági közösségi prog4

ram formájában. A két fasor között virágos
fák ültetésére is sor kerül majd.
A legnagyobb forgalmú gyűjtő utak fejlesztését a Petőfi u. (mint az egyetlen gyűjtőút) esetében az új lakóterületek jelentős forgalma, a
Múzeum u. esetében pedig a múzeumi bemutatóhely tervezett fejlesztése és autóbuszos
megközelíthetőségének javítása indokolják.
Meg kell jegyezni, hogy az utcák felújítása az
érintett ingatlanok forgalmi értékét jelentősen
növeli, ez bőven kárpótolhatja a tulajdonosokat
ez elveszített egy-két közterületi gyümölcsfáért.
A Valusek, Petőfi, Arany, Múzeum és Tanács
utcák parkosításáról több esetben is értesítettük
a Tisztelt Lakosságot. A Hírmondóban tavaly
május óta 15 alkalommal tudósítottunk az említett beruházások előkészületeiről, a kérdés kiemelt napirendje volt a novemberi közmeghallgatásnak is. Minden ingatlantulajdonost ezek
után levélben is értesítettünk és terület bejárás
során, valamint azután is bármikor lehetőségük
volt egyeztetésre az önkormányzattal.
A fent említetteket többször is hangsúlyoztam, ezért sajnálatosnak tartom, hogy az
érintett és a panaszos lakosok egy része először nem az önkormányzathoz, hanem azonnal a sajtóhoz fordultak. Ezzel sajnos a település és az önkormányzat kedvező megítélését és jó hírnevét is veszélyeztetik.
Sajnálatos, hogy az eddigi sajtó megjelenések sokszor nem a kérdés pontos tisztázását, hanem a negatív hírként történő egyoldalú, érzelem vezérelt bemutatását szolgálták.

Lakossági tájékoztatás
Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vértesszőlős Község
Önkormányzata tárgyalásokat folytat
a Sportközpont üzemeltetésének bérbe adásáról.
A „külsős” általi üzemeltetést a költségek
csökkentése, szervezési feladatok átadása (az önkormányzati munka segítése) és
a sportszakmai munka fejlesztése egyaránt
indokolják. A pályáztatás nyilvánosan zajlik.
A szerződéskötés egy év határozott időre
tervezett az első „próba” időszakra.

A Sportközpont működtetését a tervek
szerint a jövőben nem az önkormányzat
fogja végezni (amennyiben lesz megfelelő pályázó és a feltételekben is sikerül
megállapodni).
Hangsúlyozzuk, hogy ez sem a VSE
szakosztályai, sem az iskola, sem pedig az önkormányzati rendezvények
szempontjából nem fog hátrányt jelenteni. Illetve az általuk történő igénybevétel lehetőségét nem fogja korlátozni és a helyi lakosok számára sem fog
hátránnyal járni.

Lomtalanítás
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján külön térítés nélkül idén is lehetőségünk van a nagyobb méretű és
mennyiségű lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

A lomtalanítás tervezett időpontja
június 12-13 (szombat, vasárnap),
a hulladékok elszállítása június 15-e (kedd).
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes
anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
Az esztétikus lakókörnyezet megőrzése érdekében kérjük, hogy legkorábban
június 12-én (szombaton) helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig
maradnak a közterületen.
Értesítjük a lakosságot, hogy a lomtalanítás ideje alatt lehetőség lesz az elektronikai hulladékok (háztartási kisgépek, barkácsgépek, bojler, mosógép, számítástechnikai eszközök, video lejátszó, DVD lejátszó, rádiós magnó) begyűjtésére
is. Nyitott konténer lesz elhelyezve a Sportcsarnok bejáratánál, valamint a Temető
Rákóczi utcai hátsó kapujánál, ahol a lakosság díjmentesen elhelyezheti az elektronikai hulladékokat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a díjmentes
lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!
Polgármesteri Hivatal

Dr. Nagy Sándor polgármester
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Pályázatok – 2010
Jelenleg futó pályázatok:
Pályázat

Projekt

KDOP-4.2.1

A Petőfi-Arany-Múzeum utcák
115,3
teljes körű felújítása
A Tanács utca felső szakaszának)
2,3
felújítása (204 m)
Játszótér, Művelődési Ház tető,
23,0
Valusek u. parkosítás
A Templom felújítása
15,0
(alapok, vízelvezetés stb.)
Vértes L. Kavicsösvény c.
2,5
könyvének reprint kiadása
Illegálisan lerakott hulladékok 		
elszállítása a Baromállás-dűlőből
3,0

TEÚT-2009
EMVA Faluközpont
EMVA Kulturális örökség
LEADER
Illegális hulladéklerakók
felszámolása

Támogatás, M Ft

Státusz
Megvalósítás alatt
Megvalósítás előtt
Megvalósítás alatt
Benyújtva
Benyújtva

Megvalósult

Idén beadásra tervezett:
Pályázat
Projekt
Becsült/igényelt
		
támogatás M Ft
KDOP 5.1.1
Óvoda és bölcsőde építése
100,0
KEOP
Intézmények energetikai korszerűsítése
60,0
Kerékpárút tervezése
A Skála-térségbe vezető kerékpárút tervezési költségeire
1,8
Town twinning
Testvérkapcsolatok ápolása (Szüreti fesztivál)
1,5
EMVA faluközpont
Temető környékének rendezése, parkosítása
4,0
Parlagfű mentesítés
Fűkaszák beszerzése (2 db)
0,5
Mint ahogy már korábban is említésre került a Hírmondó oldalain, az önkormányzat sikeres pályázati rendszert működtetett az elmúlt években.
Az eddig beadott kb. 25 pályázat egyike sem került formai vagy tartalmi okok miatt elutasításra, csak néhány esetben, sajnos forráshiány miatt.
Vértesszőlős ezzel kiemelkedő sikereket ért el a tatabányai és tatai kistérség települései között, melynek eredménye közel 200 millió forint pályázati forrás.
Dr. Nagy Sándor
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A Tatabányai
Rendőrkapitányság
vezetőjének tájékoztatója
A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések
alapján javította a lakosság biztonságérzetét, melynek természetes oka,
hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma összességében
17 százalékkal csökkent.
Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és láthatóbb rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen határozott és következetes, továbbá biztosított legyen a bűncselekmények elkövetésének jellemző
időszakaiban a szükséges reagáló erő.
A rendőri szervek az eltelt időszakban
széleskörű elemzéseket hajtottak végre
a közterületi szolgálat hatékony megerősítése érdekében. Azonban az elért eredmények megóvása érdekében a továbbiakban is összehangolt rendőri intézkedésekre van szükség. Ezért a „Közbiztonsági Háló” program 2010. március 1.
és május 31. közötti időszakban folytatásra kerül.
Komocsár Márton
rendőrezredes

Lakossági tájékoztató
Mint minden évben,
idén is csatlakozik községünk

április 22-én,
a Föld napján
az országos

szemétgyűjtési akcióhoz.
Kérjük, Ön is tegyen Vértesszőlős
tisztaságáért, és vegyen részt az akcióban!

Április 24-én kerül sor
a vasgyűjtésre is.
Ha Önnek van fölösleges
vashulladéka, ezen a napon tegye
ki háza udvarára, és előzetesen
értesítse az önkormányzatot
a 379 091-es telefonszámon,
hogy gondoskodhassunk
a hulladék elszállításáról!

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2009. évben 111 614 Ft-ot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13005452

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
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Óvodai és bölcsődei hírek
Intézményünkben gazdag programkínálattal várjuk a tavaszt. A TÁMOP
3.1.4. Kompetencia alapú oktatás keretében sok új és változatos tevékenységet kínálunk gyermekeinknek.
Az újfajta oktatási módszerek bevezetésével együtt az intézmény szabályzatai
is átdolgozásra kerülnek az idei évben.
Ez nagy feladatot ró az intézmény pedagógusaira, hiszen a mindennapi munka
után van lehetőség az érdemi munkára.
A dokumentumokat véleményezi a Szülői Szervezet és a fenntartó jóváhagyása
után válnak hatályossá.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is módosult, ezzel összhangban készítjük a helyi nevelési programunkat. Az
óvodákban továbbra is kiemelt szerepe
van a szabad játéknak, a nevelésközpontúságnak, a gyermeki személyiségfejlesztés sokoldalúságának. A gyermekek személyiségéből, egyedi vonásaiból indul ki
a nevelőmunka. Az óvodai nevelés gyermekközpontú és befogadó. A mi óvodánk
nevelési programja is az országos program alapelveire épül, kiegészülve a kompetencia alapú oktatással. Megkérdeztük
az intézményt használókat és a fenntartót
is, hogy mit vár el az óvodától, bölcsődétől, illetve hogyan értékelik az intézményben folyó munkát. Az intézményt használók véleménye fontos számunkra, a kapott véleményeket figyelembe vesszük a
dokumentumok átdolgozása során.

Tavaszi rendezvényeink,
eseményeink a következők:
Furákné Mózes Lilla előadása:
2010. március. 30. 16.30–18.00 óra
(Óvoda Maci csoport)
Az iskolába lépéshez szükséges
képességek fejlesztése, hogy gyermekük
sikeres és boldog elsős legyen!
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Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk az előadásra, az óvoda maci
csoportjába! Az előadás után lehetőség
lesz kérdéseik feltevésére, egyéni konzultációra.
Papír és kupakgyűjtés ideje:
2010. március 31– április 7.
Ez évben is köszönettel fogadjuk a háztartásokban felgyülemlett újságpapírt,
és a műanyag kupakokat!
Hagyományőrző húsvétozás
a Tájháznál március 31-én
16.00–18.0 óráig.
Óvodánk nevelőtestülete
hagyományteremtő céllal, Húsvéti rendezvényt szervez óvodásaink, és szüleik számára.
Délelőtt tojásgurítás lesz
az óvoda melletti domboldalon. Délután
pedig színes programokkal várjuk a gyerekeket, és szüleiket a Tájházban (állatsimogató; ismerkedés a népi hangszerekkel; játszóház; kalácssütés.)
Úszás:
április 6-április 16-ig.
Úszóink
számára
kezdődik a tavaszi oktatás, immár a Tatabányai Gyémánt Fürdő
uszodájában. A gyerekeket és az őket kísérő
óvónőket, délelőttönként külön busz viszi az uszodába.

Nyílt hét: április 19–23.
Szeretettel várjuk és fogadjuk a kedves
szülőket, leendő óvodásainkat, bölcsődéseinket nyílt hetünkön.
E héten betekintést nyerhetnek az óvodai csoportok életébe, ismerkedhetnek
pedagógusainkkal. Reméljük, minél többen látogatnak el hozzánk.

BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján.
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről a
bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt. 2010. szeptember 1-jétől csak akkor van módunk új gyermek
fogadására (az eddig előjegyzésbe vett gyermekeken kívül), ha valaki a gyermeke elhelyezését megszünteti.
Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
• A szülők munkavégzése. • A szülők betegsége. • Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem
képes a napközbeni ellátást biztosítani. • A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek
napközbeni ellátását. (Igazolást mellékelte) • Az anya GYES-en van, de mellette munkát vállal. • Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. • A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az
adott gyermek után más ellátást (GYED, GYES) a család számára nem folyósítanak. Kérem, hogy időben
jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden helyi igényt ki tudjunk elégíteni!

ÓVODAI BEÍRATÁS

2010. április 19-20-a között
Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2010. december 31-ig betölti a 3.
életévét. Azon gyermekek, akik 2010. december
31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi
igényüket jelezhetik az intézményben, és óvodai
felvételükről a 2010/2011. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az
óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek egészségügyi kiskönyve • a gyermek lakcímkártyája,
TAJ kártyája • szülő személyi igazolványa vagy
lakcímkártyája.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvodai
felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2010.
április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

2010/2011. tanévre

A beíratás, jelentkezés ideje:
2010. április 19. (hétfő) 8-16 óra között
2010. április 20. (kedd) 8-16 óra között
Beíratható mindazon gyermek, aki hatodik
életévét 2010. május 31-ig betölti és elérte az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2010. december 31. napjáig tölti be.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
• a szülő személyi igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát • az állandó lakcímet vagy
tartózkodási helyet igazoló kártyát • az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt • a gyermek
TAJ kártyáját • 1 db fekete-fehér fényképet (35×45
mm-es, útlevél minőségű) és 550 forintot a gyermek diákigazolványának elkészítéséhez.
Kérjük, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait nem fogja megkezdeni a 2010/11. tanévben akár szülői kérésre, akár az óvodai szakvélemény alapján.
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Iskolai hírek

A GYERMEKSZEM ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

„Hívogat az iskola”

kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy a 2009. évi adójuk 1 %-át
az alapítvány számlájára ajánlják fel, hogy támogathassuk
a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli
tevékenységét fejlődésük érdekében!

Március 8-án tartottuk a „Hívogat az
iskola” első előadását. Répás Ildikó a
MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézet igazgatónője beszélt a leendő
1. osztályos gyerekek szüleinek, pedagógusoknak az óvoda-iskola átmenet
nehézségéről és a kompetencia alapú
oktatásról.
Többek között arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy az iskolakezdés okozta
szorongásaikat ne érzékeltessék a gyerekekkel, valamint ne ijesztgessék gyermekeiket az iskolával.
A jó hangulatú előadás után a szülők
megoszthatták gondjaikat, kételyeiket
egymással. Kérdéseket tehettek fel az
előadónak.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

A következő előadásra március 29-én
18.00 órától kerül sor, melynek témája: „Lehet-e szorongás nélkül az iskolapadba beülni 7 évesen?”, előadó Szilágyi
Imre pszichológus.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kornéli Ilona
igazgatóhelyettes

Március 15.

„KÖRBE-KARIKÁBA”

Népi Gyermekjáték fesztivál
2010 április 17-én a Művelődési Házban Vértesszőlősön
Az idei évben – immár hatodik alkalommal – kerül megrendezésre
ez a program óvodások és kisiskolások részvételével.
A mai „modern” világban a régi gyermekjátékok
szinte teljesen feledésbe merültek.

Iskolánk 4. osztályos diákjai az idén is színvonalas műsorral tisztelegtek
1848 emléke előtt. Zenés, verses darabot adtak elő – nagy sikerrel. A műsort
Gombásné Bartal Zsuzsa, Krajczárné Erzsike és Iványi Beáta tanító nénik segítségével tanulták be. Az iskolai énekkar és Goórné Zsuzsa néni citerajátéka tette még ünnepélyesebbé a megemlékezést. A szülők, az óvodások, diákjaink és
minden érdeklődő méltóképp ünnepelhetett.
Paxy Éva igazgató

Ezért felhívással fordultunk a megyében lévő szlovák intézmények
óvónői és tanítói felé, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő összeállítással jelentkezzenek a megmérettetésre.

A produkciók

értékelése két korcsoportban történik:

• óvodások 9.30 órától • kisiskolások 13.30 órától
A rendezvény fővédnöke és a szakmai zsűri elnöke
Dr. Gerzanics Magdolna Életfa díjas népzenekutató,
a KÓTA és a Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségének tagja lesz.
A zsűri tagja Krenner Antalné volt iskolaigazgató
és Urbanics Vilmos a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese.
A rendezvény támogatója a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Nagy Mária

fővédnök
Komárom-Esztergom Megyei
Szlovák Önkormányzat elnöke
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Dr. Nagy Sándor

fővédnök
Vértesszőlős Község
polgármestere

Törökné Pátrovics Erika

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
elnöke
Vértesszőlős
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„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e földön,
És csak a szellemi kincs élheti túl a halált.”
Sylvester János, 1527.

ÚJABB EGYEDÜLÁLLÓ RÉGÉSZETI
LELETEK VÉRTESSZŐLŐS HATÁRÁBAN
Talán furcsának tűnhet, hogy egy 16.
századi idézettel kezdem ezt a kis beszámolót, de nemcsak a mindenki számára egyértelmű mondanivalója fogott
meg, hanem maga a kor is, amiben született. A három részre szakadt ország önállóságát a humanizmus, a reformáció terjedése – azaz az anyanyelvű igehirdetés
mellett a mindenki számára lehetővé vált
anyanyelvű oktatás bevezetése –, az iskolarendszer megreformálása, gimnáziumok, kollégiumok alapítása s még sorolhatnánk, mi minden segítette megtartani
a legnehezebb időkben is.
Vértesszőlős területe a végvári rendszer
által őrzött határsávhoz tartozott, az itt élők
legfontosabb feladata az átkelőhely védelme
lehetett. Új korszak is a település történetében, hiszen nem véletlen, hogy a legkorábban
újratelepített falvak közé tartozik. Talán nem
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járunk messze az igazságtól, ha a kedvező
földrajzi fekvésében találjuk meg a választ,
mint ahogy ennek köszönhető, hogy napjaink
leggazdagabb régészeti lelőhelyei között tartjuk számon.
A világhírű, s a távoli országokban is csak
egyszerűen Samuként ismert előember lelet mellett szinte nincs olyan korszak, aminek emlékanyaga ne lenne megtalálható a település környékén. Tudtuk, hogy a tavaly kijelölt területen középső bronzkori és római kori
leletek előkerülésére egyaránt számítani lehet, de arra mi sem számítottunk, amit addig a föld rejtett.
A feltárások során hatalmas, óriási kőtömbökből kirakott kőkörök, kőkamrák, mellettük földbe ásott gödrök, kőépületek alapozásai, részben földbe ásott épületek, árkok, tűzhelyek maradványai, nyomai bontakoztak ki.
S leletek tömege. Kerámiatöredékek, csont-,
bronz- és vaseszközök, állatcsontok, pénzek
… az elsődleges leletfeldolgozás során több mint 27 000 darabot számoltunk össze, mind a hajdan itt élt népcsoportok mindenapjainak és halotti
kultuszaiknak emlékei.
Több időszak emlékanyaga került itt
feltárásra. A mészbetéttel gazdagon
díszített kerámiák, antropomorf (ember alakú) és horgony alakú bronz ékszerek és ruhadíszek, ruhatűk a Dunántúli Mészbetétes Edények kultúrájának emlékanyaga, melynek kisebb
temetőrészletét V. Vadász Éva és Vékony Gábor már a 70-es években fel-

tárta, majd újabb sírcsoportjának töredéke
került elő a feltárásunktól közvetlen északra fekvő telken László János próbafeltárásának eredményeképpen (2008). Az időszak a
bronzkor, a hagyományos kronológiai besorolás szerint a Kr. e. 18-16. század időszaka.
Ebből az időszakból itt került elő az ÉK-Dunántúl eddig egyetlen antropomorf csüngője, de már az is egyedülálló, hogy a több sírcsoportból álló temető mellett ékszerleletre
és településre utaló nyomok együtt kerülnek
elő. Ennél jóval nagyobb meglepetést okozott
a munkát igen lelassító és megnehezítő óriási kiterjedésű római kori épületomladék mellett/alatt előkerült kisebb-nagyobb méretű,
kőtömbökből rakott sírok maradványai. Mintha a dolmenek világában járnánk, Anglia, Írország vagy éppen Franciaország lelőhelyein, még ha az itt bányászható mészkőnek köszönhetően más léptékben, azaz jóval kisebb
vagy inkább laposabb méretekben. Nem kis
erőfeszítés kellett az itt élőknek a nagyméretű
kőtömbök bányászatához, ideszállításához.
Először a sírt rejtő kőkamrát építették meg,
ahová saját rítusoknak megfelelően temették
el a halottaikat (az itt élők a már említett hamvasztásos, a beköltözők pedig a csontvázas
rítust alkalmazva). A sír mellé általában egy
bögrét helyeztek, majd pedig a halotti tort kö-

vetően annak maradványait is beleszórták az
akkor már lezárt sírkamrát is magába foglaló
sírgödörbe. Az egészet egy nagy földhalommal takarták le, s hogy a halom biztosabban
megmaradjon, dupla kősorral vették körül.
Ezek a kősorok azonban nemcsak támasztékul szolgáltak. Egy-egy halom egy-egy család temetője lehetett, hiszen a kőkörök alatt
– már ahol sikerült megbontani – újabb sírok
kerültek elő. Nem véletlen a kultúra elnevezése sem: Halomsíros kultúra. Eddig egyedülálló Magyarországon ez a temetőrészlet, igazi régészeti szenzációnak számít, nem véletlen, hogy a nagyközönség mellett számos
szakember is eljött a feltárásra, hiszen még
ők sem láthattak hasonlót. Legközelebb Szlovákiában és Ausztriában – ha nem is tömegével – találhatók meg párhuzamaik, pontos
kapcsolatuk tisztázására a leletek feldolgozása nyújt segítséget.
Mindezt egy rendkívül gazdag, minden bizonnyal egy kiszolgált katona villájához tartozható épületegyüttes 5 eddig feltárt épülete egészít ki. A római kori villagazdaság főépülete a már említett szomszédos területen fekszik – mellette a légi fotón több újabb halomsír is kimutatható. Hadieszközök maradványai
(pl. bronz kardkoptató, övcsatok, nyílhegyek,
lándzsacsúcs), ólomöntő műhelyre utaló lele13

tek (rontott ólomvotív, azaz fogadalmi ajándék,
súlyok) mellett vésett gemmával díszített vasgyűrű, nagy mennyiségű bronzpénz, bronz fibulák, ládika- és bútorveretek, mécsesek, luxuskerámiák, ablaküvegek- és edények töredékei kerültek elő. Biztos több mindent kihagytam, de kihagyhatatlan a már több újságban is
bemutatott fekete színű, néger fejekkel díszített nagyobb méretű tál töredéke. Már a feltárás során is egyértelművé vált, hogy legalább
két korszakban használták a falfestményekkel
díszített, padlófűtéses, kerítéssel védett lakóhelyet: első szakasza a 3. század első felében
zárult le, a második megtelepedés virágkora
pedig a 4. századra tehető.
S még itt sem zárult le a lelőhely élete: az
Árpád-korban is lakóhelyként szolgált. Számos épület, árok, gödör,szabadtéri kemence
és tűzhely sorolható ehhez az időszakhoz is,
s talán már nem is meglepő: itt is szokatlanul
gazdag leletanyaggal.
Hosszú ideig tudnék még írni a tavalyi feltárás eredményiről. Egy részét az olvasók is jól
ismerik, hiszen számosan voltak vendégeink
a feltáráson, és többen eljöttek a Múzeumok
Őszi Éjszakáján bemutatott kamara kiállításunkra és bemutatónkra. Többen megkérdezték ott és azóta is: Mi lesz a lelőhely sorsa?
Sajnos bármennyire is támaszkodhattunk barátok, ismerősök segítségére, nem tudtuk befejezni a megbolygatott terület feltárását sem.
A kőkörök eredeti állapotukban lettek vissza-

temetve, a római épületek feltárása is részleges, a köztük fekvő terület egy részéhez pedig
hozzá sem tudtunk kezdeni. A terület tulajdonosa amíg lehetősége volt, támogatta a feltárást, de ő sem számíthatott arra, hogy a legnagyobb szerszám, amivel folyamatosan dolgozhatunk a humuszolást követően a spakli
és a szemeteslapát lesz.
Pedig egyedülálló lelőhelyről van szó. Érdemes lenne bemutatni a nagyközönségnek,
anyagából állandó kiállítást nyitni, szabad területét őshonos növényzettel beültetni, erdei iskolát-óvodát telepíteni, esetleg kísérleti régészeti telepként is használatba venni. A
Samu és a lelőhely anyaga garancia az érdeklődésre. Tudjuk, hogy sokan támogatnák a település lakó közül, s továbbra is számíthatunk
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony
segítségére is, aki folyamatosan nyomon követte az ásatás és a leletek sorsát. Neki köszönhető, hogy áprilisban Vértesszőlősön is
megrendezhetjük a lelőhelyet bemutató kis
kamara kiállítást.
Választ ugyan mi sem tudunk adni, de egy
biztos. A fent idézett sorok figyelmeztetése és
tanítása igaz: nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen jelentőségű lelőhely tudományos feltárása és a belőle megszerezhető
tudás elmaradjon, elvesszen.
Kisné Cseh Julianna
Régész-történész főmuzeológus
(Tatabányai Múzeum)

Kiállítás és előadás a Művelődési Házban
2010. április 9-én 17.00 órától a vértesszőlősi Művelődési Ház nagyteremében
tekinthetik meg az érdeklődők a falunk határában nemrégiben feltárt régészeti lelőhelyről szóló projektoros vetítéssel kísért előadást.
Előadók: Kisné Cseh Julianna régész-történész főmuzeológus (Tatabányai Múzeum) és A. Pál Gabriella régész-néprajzos főmuzeológus (Tatabányai Múzeum)
Az előadás napján a kisteremben kamara kiállítás is várja a látogatókat, melyet ünnepélyes keretek között Dr. Nagy Sándor polgármester nyit meg.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
14

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei
2010. március 13-án tartottuk ez évi
első rendezvényünket a Kultúrházban.
Polgármester úr nőnap alkalmából
köszöntötte a hölgyeket, és a klub 8.
születésnapjáról is megemlékezett. Elismerően nyilatkozott a klub szerepéről, tevékenységéről. Rendezvényünket a Szeptember Trió és Kutenicsné
Marika szavalata színesítette. Sókiné
Terike vidám énekszámai, Szádeczky
Mihály barátunk finom „konty alá valója” tetőzte a fergeteges hangulatot.
Köszönjük a rendezvény megszervezésében segítők munkáját, a szerepléseket, a finom bort!
A rendezvényen beszámoltunk a 2009.
évi munkánkról, és ismertettük a 2010ben várható programjainkat.
2009 évi bevételeink: 529 555 forint
(ebből 250 000 forint az Önkormányzat támogatása, 210 000 forint a Baronházaspár hozzájárulása, 30 000 forint
árubemutatói bevétel, tagdíj).
2009. évi kiadásaink: 521 538 forint
(fenntartási kiadások, vacsorák, zenedíjak, beteglátogatások, előadások kiadásai, kirándulás – fürdéstámogatás, virágvásárlás – koszorúk, templom).

2010. évi program-javaslatok
Május 15-én
„Anyák-apák napja”.
Műsor, zene, vacsora,
ünnepi köszöntő.
Május 29-30-án
2 napos kirándulás
Cserkeszőlő, Országos
Nyugdíjas Találkozó.
Június 26-án
a Pátria
jubileumi rendezvénye.

Július 24-én
„Nyárköszöntő”
– zenés, batyus rendezvény.
Augusztus 20-án
közös ünneplés
az önkormányzattal és
a civil szervezetekkel,
intézményekkel.
Október 22-én
„Idősek napja”
– zenés, műsoros,
vacsorával egybekötött
rendezvény.
December 18-án
Karácsonyi ünnepély
– zenés, műsoros vacsora.
A fenti rendezvények mellett szeretnénk „meglepetés-partykat” rendezni a
Tájházban, kirándulásokat, fürdőzéseket, színházlátogatásokat, előadásokat
szervezni.
Természetesen a községi rendezvényeken is szeretnénk részt venni és
segíteni, erőnkhöz, lehetőségeinkhez
mérten.
Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a jó kapcsolatok ápolását, a közösségi szellem továbbfejlesztését, a
községi hagyományok megőrzését, a
nemzetiségi hagyományok továbbadását a fiatalabb generációnak.
Feladataink, terveink megvalósításához kérjük a lakosság segítségét, támogatását, hogy a nyugdíjas korosztály
megbecsülését, életük szebbé tételét közösen biztosítsuk.
A közös feladathoz kívánunk mindenkinek jó egészséget, több derűt, mosolyt
és szeretetet!
Bush Józsefné
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A VÉRTESSZŐLŐSI TÁJHÁZ ÉRDEKÉBEN…
Egy közösség munkájának minőségében is jelentős eredménye a tájház gazdag anyagának összegyűjtése. Önkéntes adakozóknak s az adományok gondozóinak köszönhető a
kiállítás létrejötte, melynek jelenlegi
tulajdonosa Vértesszőlős Község Önkormányzata, tehát állami tulajdonban van.
A Tatabányai Múzeum néprajzos muzeológusaként kapcsolódtam be a gyűjtemény leltározásába, ami sajnos félreértésekre is okot adott. Felmerült az a hír,
hogy ez által a bekerült tárgyak később
a Tatabányai Múzeum gyűjteményét gyarapítják majd.
Nos, ez úton szeretnék mindenkit megnyugtatni, a Tatabányai Múzeum semmiképpen nem fogja a tárgyakat az adományozók eredeti szándékával ellentétesen
kezelni.
A Tatabányai Múzeum régészeti, néprajzi stb. gyűjtőterülete kiterjed a város határán túl, a „Tatabányai Kistérség”

több településére, köztük Vértesszőlősre
is. Ez azt jelenti, hogy ez a múzeum látja el a szakmai feladatokat a környéken,
például tavaly ezért vezettük mi itt az
ásatást is.
Mit jelent a szakmai feladat a Tájház
esetében? Mindannyiunk vágya, hogy
a vértesszőlősi Tájház működési engedélyt kapjon, muzeális kiállítóhellyé
váljon. A bekerült anyag és a ház maga
is a falu, a környék, de az ország kulturális kincse, ezért védeni kell! Hogy lehet mindezt elérni? Az anyagot a törvényi előírásoknak megfelelően be kell
leltározni – s ezért vagyok én itt, szintén önkéntes munkával segítve a közös célt, mert ezt csak megfelelő felsőfokú végzettségű szakember teheti meg. A leltárral a gyűjtemény tulajdonosa már kérheti a működési engedélyt, így már lehetőség lesz pályázni is, hiszen van is mit csinálni. Szükség lenne a ház és a tárgyak állagának folyamatos megóvására (UV szűrős fólia az ablakokra, fakonzerválás,

stb.), és jó lenne, ha minél több szakmai program kapcsolódhatna hozzá.
Különösen fontos lenne gyerekprogramokat szervezni, ehhez pedig a lelkesedés mellett pénz is kell.
A tárgyak a leltárral védelmet kapnak,
azokat nem lehet innen elvinni, eladni vagy elajándékozni. A múzeum munkatársaként egyébként is azt gondolom, ezeknek a tárgyaknak itt a helyük,
ahol használták őket, esetleg készítették.
Nem szeretném őket „bedugni” a néprajzi raktárba, jó helyen vannak ott, ahová
történetük kapcsolja őket.
A leltározott anyaggal azonban felelősség is jár. A gondozóik sem vihetik
el, már nem használhatják, csupán megőrizhetik, védhetik, bemutathatják.
Nem féltem a Tájházat. Sok szeretet,
sok munka és jó akarat hozta létre és
tartja fenn. Ehhez én csak keveset tudok hozzá tenni, elvenni pedig semmit sem szeretnék belőle. Kívánom, a
mostani gyerekek is szeretettel és odafigyeléssel vegyék majd át szüleik értékmentő munkáját, és őrizzék tovább
a falu, a közösség, és az ide látogatók
örömére sokáig.

Apropó: Tájház!
Ötlet, mivel tölthetnénk a nyarat!
Most, amikor több időt töltöttem a Tájházban, leltározás közben, egyre kíváncsibb
lettem, és felmerült bennem egy ötlet.
A bekerült tárgyak nagy részéről tudjuk
mikor került ide, ki adományozta. Viszont
sok esetben nem tudjuk ki készítette, hol
vették, ki használta, stb. Nem tudjuk a tárgy
történetét. Ezért volna egy javaslatom! Ha
a helyi pedagógusoknak, iskolásoknak tetszik az ötlet, nyáron, a szünetben szánhatnánk arra egy-két hetet, hogy akitől még lehet, tudjunk meg minél többet ezekről a tárgyakról. Nyomozzuk ki a történetüket. Itt,
a Tájházban, a még élő adományozókkal,
vagy az adományozók leszármazottaival lehetne interjúkat készíteni, beszélgetni. Azt
gondolom, a gyerekekhez közelebb kerülhetne a kiállított anyag, és amire sajnos manapság alig van idő, rengeteg történetet lehetne meghallgatni….
Magam szívesen ajánlom fel az ötleteimet és a szakmai segítségemet, ha van
kedvük, vágjunk bele!
Pál Gabriella
régész-néprajzos főmuzeológus

Tisztelt Adózó Polgárok!

Egyesületünk a Pátria Faluközösségi Egyesület
Vértesszőlős község meghatározó civil szervezete!
Az idei évben ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját!
Együttműködünk a falu önkormányzatával, részt veszünk rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Számos faluszépítő, újító kezdeményezést indítottunk, melyek eredményei láthatók szerte a községben. Ilyen pld. a Művelődési Ház felújítása, a Vértes László park fenntartása
és szépítése, a tavaszi nagytakarítás program eredményei, stb. Nincs olyan intézmény, melyet
ne támogattunk volna munkával, eszközökkel, adományokkal

– az Önök segítségével!

Kérjük az idei évben is juttassa el hozzánk
adója 1%-át, hogy tovább vihessük programunkat!
Mottónk: Élhető Község, Működő Közösség!

Adószámunk: 19144067-1-11
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A Művelődési Ház hírei

Kedves lányok, asszonyok!

Bemutatkozás
Engedjék meg, hogy mint a Művelődési Ház kulturális munkatársa bemutatkozzam Önöknek.
Hörömpöli Tiborné Ildikó vagyok és 2010 március elejétől, Gergely Anita utódaként dolgozom.
Végzettségem szerint pedagógus vagyok. Előző és egyetlen munkahelyem a
kömlődi Perczel Mór Általános Iskola volt, ahol 22 évet tanítottam. Sajnos iskolánkban a felső tagozatot megszüntették és az alsó tagozatban is osztályösszevonások történtek, így az én munkahelyem is megszünt.
2007 januárjától lakom Vértesszőlősön. Azóta figyelemmel kisérem a falu életét.
Aktívan most szeretnék bekapcsolódni a különböző rendezvények megszervezése, lebonyolítása kapcsán.
Terveim között szerepel az általános iskolás gyermekek számára szervezendő foglalkozások megtartása. Lányok, asszonyok részére otthondíszítő technikák
megismertetése. Különböző előadások, kiállítások szervezése. Budapesti színházlátogatások és még nagyon sok jó és érdekes program.
Remélem, hogy a Művelődési Ház programjai felkeltik majd érdeklődésüket és személyesen is megismerhetjük egymást.
Hörömpöli Tiborné Ildikó
kulturális szervező

Kedves Gyerekek!

Felhívás
A Művelődési Ház szervezésében
olyan jellegű foglalkozást szeretnék
szervezni, ahol megismerkedhetnének
olyan lakásdíszítő technikákkal, amelyekkel otthonukat,
környezetüket szebbé, barátságosabbá varázsolhatnák.
Ötleteket gyűjthetnének saját kezűleg készített ajándéktárgyak elkészítéséhez. Ünnepeinkhez kapcsolód-

va fonalgrafikával képeslapokat készítenénk… stb.
Ha kedvet éreznek az előbb említett
munkadarabok elkészítéséhez és szívesen munkálkodnának egy
kis kreatív csapatban, akkor
várom Önöket 2010. április
15-én 17.00 órakor a Művelődési Házban az első megbeszélésre és a közös munkaterv összeállítására.
Hörömpöliné Ildikó

Állandó programjaink
Hétfő 16.00 óra: Ovis angol • Kedd 15.00 óra: Ping-pong • 18.00 óra: Hastánc
• Szerda 16.00 óra: Ovis angol • Csütörtök 17.00 óra: Ügyes kezek Lányok-asszonyok
• Péntek 10.00 óra: Baba-mama klub • 17.00 óra: Foltvarró foglalkozás
• Vasárnap 10.30 óra: Református istentisztelet
Ha programjaink közül bármelyik is felkeltette érdeklődését,
nézzen be hozzánk. Várjuk szeretettel.

Játszóház

A Művelődési Ház Játszóházat szervez számotokra a közelgő ünnep alkalmából.
Ha van kedvetek különböző húsvéti dekorációk elkészítéséhez, tojások festéséhez, akkor gyertek el 2010. április 2-án
16.00 órakor a Művelődési Házba és
készítsük el közösen az ünnephez kapcsolódó munkadarabokat, amelyeket
természetesen a foglalkozás után hazavihettek.
A nagy munka után tojáskereső kalandtúrára indulunk és megkeressük azokat a csoki tojásokat, melyeket a húsvéti nyuszi rejtett el számotokra.
Gyertek! Várunk Benneteket szeretettel!
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2010. május 1-2.
(szombat-vasárnap)
Családi- és gyermekprogramok, vetélkedők, lepényevés,
tombola, labdajátékok, lovaglás, bográcsozás, szalonnasütés
(tűzrakóhely, tüzelőanyag a helyszínen, a többi hozzávalót hozni kell!)

Ez egy civil kezdeményezés, „társadalmi munka”,
melynek célja a majális, mint hagyomány felidézése,
a szabadidő aktív pihenéssel való eltöltése.
19

Farsang az Egyesített Szociális
Intézetek Vértesszőlősi Idősek Klubjában
A szezon utolsó farsangi mulatságát
rendezte meg Vértesszőlősön az Idősek Klubja február 25-én.
A telet idén is nagyon vidám hangulatban, zenével és tánccal búcsúztatták az idősek és a klub munkatársai.
A jelmezes felvonulás idejére feledésbe merült a derekak, lábak sajgása, és
a tűzről pattant mazsorett lányka vezetésével, (aki idén csak néhány évtizeddel múlt 20 éves), indult a fergeteges táncmulatság. A jelmezesek közt
tehénkét vezetett egy pólyás baba, de
találkoztam Winnetouval, egy igazi texasi sheriffel, magas rangú katonatiszt-

tel, jósnővel, várúrhölggyel, török basával és egy bíróval is. Elkísérte nagymamáját a bálba a kis Hófehérke, a forgatagban hosszú lapátjával tört utat magának egy pék, két szerzetes is ropta a
táncot, de a bál kedvéért még a messzi
Arábiából is Vértesszőlősre utazott egy
asszony, aki a farsangi fánk készítéséből is kivette a részét. A fánk jól sikerült, tánc közben jól esett egy kis kóstoló a klubtagok és a klub munkatársainak közös sütéséből.
A hosszú tél után a táncmulatság jó
bemelegítés volt a tavaszi kerti munkák
előtt.
Feketsné Kisvarga Anita

Nőnapi ünnepség
Vértesszőlősön sem feledkezett meg
az önkormányzat a hölgyek megköszöntéséről nőnap alkalmából.
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek munkatársnőit
a Művelődési Házban látta vendégül az
önkormányzat.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy munkatársnői szorgalmas és felelősségteljes
munkája mellett, melyet a közösség érdekében nap mint nap kifejtenek, a hölgyek mosolyát, kedvességét is köszöni,

ami nélkül minden bizonnyal sivárabbak
lennének a hétköznapok.
Dr. Nagy Sándor a kedves szavak után
egy-egy szál rózsát nyújtott át a megjelent hölgyeknek, Tóth Béla alpolgármester, Baudentisztl Péter jegyző, Sipos
László műszaki főelőadó és Gombás Lajos falugazda pedig pezsgővel és süteménnyel kínálta a munkatársnőket.
Feketsné Kisvarga Anita
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A húsvéti nyulak és a felelős
vagy felelőtlen állattartás
1998. évi XXVIII. Törvény az állatok
védelméről és kíméletéről: „Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának
és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni.
Jó gazda gondossága: az az emberi
tevékenység, amely arra irányul, hogy az
állat számára olyan életkörülményeket
biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai,
élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás,
kiképzés, nevelés, felügyelet).”
Az állattartás felelősségteljes kapcsolat állat és ember között, és ez a húsvéti nyuszikra is vonatkozik. Mielőtt tehát
valaki beszerzi a hőn áhított tapsifülest,
gondolja át, hogy tud-e róla felelősséggel, jó gazdaként gondoskodni az állat
egész életén át.
A legtöbb állatvédő egyesület tapasztalata az, hogy az ünnep
utáni szürke hétköznapokban a növekvő, táplálást,
gondozást és időráfordítást igénylő állat a munka,
tanulás vagy egyéb fontos
tevékenység miatt sokak
számára csak nyűg lesz.
Ezektől az állatoktól rendszerint ilyen vagy olyan
úton a felelőtlen állattartásba belecsöppent emberek
meg akarnak majd szabadulni.
Amennyiben jól átgondoltuk a dolgot,
és valóban felelős állattartásra adtuk fe22

jünket, akkor tudnunk kell a következőket:
• A kis nyuszik 21 napos korukig anyatejen élnek, ilyen fiatal állatot tehát ne vásároljon senki, bármilyen aranyos!
• A nyúlnak nem felel meg az emberi táplálék, a vasárnapi ebéd maradékát
tehát ne is próbáljuk odaadni neki, és
ne kapjon csokit, valamint más hasonló
nyalánkságot sem!
• A leghelyesebb a boltokban kapható
nyúltáppal, s hozzá friss zölddel, sárgarépával, karalábéval, retekkel és káposztával jól tartani, de a legfontosabb, hogy
a nyúl elegendő mennyiségű és jó minőségű szénát
kapjon, mert az állatnak
megfelelő rostmennyiségre van szüksége. A széna
kell, hogy képezze a nyúl fő
táplálékát, a többi tápalkotó csak kiegészítésként jöhet szóba.
• A nyúl vízigénye – ha
nem csak tápot és szénát, hanem zöldségeket is kap – nem túl jelentős, ennek
ellenére helyes, ha van előtte ivóvíz.

• A nyulak metszőfogai folyamatosan
növekednek, ezért szükségük van valamire, amivel koptathatják. A túlnőtt fogazat
emésztési, majd táplálék-felvételi problémákhoz vezet, aminek kóros lesoványodás lehet a következménye. A fogkoptatás céljára a kisállat kereskedésekben
kapható különböző rágóalkalmatosságokon kívül egy száraz kenyérsarka is elegendő lehet (de semmiképpen sem képezheti a nyúl fő táplálékát a kenyér!!!).
• A házinyulakat a myxomatosis, és a
nyulak vérzéses betegsége ellen kell oltatni. A myxomatosis vírusát szúnyogok
terjesztik, ezért a védőoltást először áprilisban, a szúnyogszezon kezdete előtt

kell beadatni, egy hónappal később
megismételni, majd évente egyszer ismételni. Érdemes továbbá szúnyoghálóval védeni a nyulakat tartózkodási helyükön.
• A nyulak rendkívül szapora állatok, havonta képesek elleni 5-8 kisnyulat, ezért semmiképpen sem javasolnám
több nyúl együtt tartását! Ha több nyulat
kívánunk tartani, akkor a nemkívánt szaporulat megakadályozása érdekében a
legjobb megoldás itt is az ivartalanítás.
A Felelős állattartás jegyében kívánok
Kellemes Ünnepeket!
Dr. Mérő Gábor
állatorvos

Önkéntes Fiatalok Napja
2010. április 24.
A „Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja” elnevezésű program Magyarországon ebben az évben ötödik alkalommal kerül megrendezésre a NOKIA támogatásával.
Az eseményt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány koordinálja. Az Alapítvány
célja, hogy a sokszínű és értékes helyi programokon keresztül minél több fiatalt
motiváljon a közösségi önkéntes tevékenységekben való részvételre, valamint,
hogy ezzel ráirányítsák a társadalom és a döntéshozók figyelmét a fiatalok által
végzett közösségi önkéntes tevékenység fontosságára.
A tevékenységek széles palettájáról válogathatnak a fiatalok a hazai és nemzetközi példák alapján: játszótér felújítás vagy építés, szelektív hulladékgyűjtés,
virágültetés, faluszépítés, erdőtakarítás, gyermekotthon-látogatás, idősgondozás, ruhagyűjtés, ételosztás, játszóház beteg gyermekeknek, programok fogyatékkal élőkkel, vagy bármi olyan közösségi tevékenység, amely a helyi közösség
hasznára válik, azt gyarapítja.
További információ elérhető a kozodnap@gmail.com e-mail címen,
a www.kozod.hu honlapon, és a +36 30 630 0942-es telefonszámon.
Programkoordinátor: Juszt Anita.
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„A templom vallási közösséget hoz létre.
– Ez a megállapítás fordítva is érvényes, mert a hívő közösség
templomot épít és tart fenn önazonossága megőrzésére.”
(Dr. Seregély István)

Falunap a templomért
Kedves Vértesszőlősiek!
Falunk műemlék templomának és orgonájának felújításához tavaly nagyszabású adománygyűjtésbe kezdtünk, melynek érdekében jótékonysági koncerteket szerveztünk. Látva a hangversenyek iránti komoly
érdeklődést és az elért eredményeket, a koncertsorozatot május végén,
vagy június elején egy egész napos
falunap megrendezésével is kiegészítenénk, ahol egy vásáros-expo keretében lehetőség nyílna a helyi vállalkozók és cégek megjelenésére,
bemutatkozására is.
Vértesszőlős bortermelő vidék, május
25-e pedig Szent Orbán pápa ünnepe,
aki a szőlők, szőlőművesek, szőlőtermelők, kádárok, kocsmárosok védőszentje. Ezért tervezzük a hangversenyekkel,
előadásokkal, borkóstolással színesített,
expóval bővített falunapot az ő emléknapjának idején megrendezni.
A „Szöllősi Szent Orbán ünnep” előkészítése kapcsán, lehetőségeinkhez mérten szeretnénk összefogni és a közreműködésbe, szervezésbe bevonni a falu valamennyi civil szervezetét, önkormányzati intézményeket, valamint megjelenésre és társadalmi szerepvállalásra bírni a környék vállalkozóit.
A vidéki örökség védelmének fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet az által, hogy a falu egyetlen műemlék épületét, a Vértesszőlősi Kisboldogasszony
Plébániatemplomot és annak környékét
választottuk a rendezvény helyszínéül.
24

nyitott szívvel megkeresésünket az expo
megszervezéséhez. A vállalkozók támogatásukról biztosítottak, sőt a rendezvény szervezéséhez a Carbonex Kft. 100
000 forintot, a Mitfahrer Bt. pedig 10 000
forintot ajánlott fel. Nagyon köszönjük a
támogatást!
Ezúton is kérjük mindazok szívélyes
fogadtatását, akiket a rendezvény szervezésével kapcsolatban felkeresünk, és
várjuk azok jelentkezését is, akik szíve-

sen segítenek a szervezésben, lebonyolításban! Reméljük, hogy ez az együttműködés hozzájárul a faluközösség ös�szefogásához!
A hangversenysorozat is folytatódik tavasszal, terveink szerint 2010. április 24én egy barokk és reneszánsz műveket
előadó zenei esten kapcsolódhatnak ki a
műkedvelők.
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert

Az Energia Klub felhívása
Európa szerte az önkormányzatok és állami intézmények mellett egyre többen
dolgoznak azért, hogy a megújuló erőforrások, köztük a napenergia, minél szélesebb körben terjedjen el. Miért? A hagyományos energiahordozók elégetése jelentős károsanyag-kibocsátással jár, használatuk egyre gazdaságtalanabb, ráadásul a hozzájuk kapcsolódó energiafüggőség is nagy kockázatokat rejt.

A programokat igyekszünk úgy összeállítani, hogy valamennyi generáció találjon számára vonzó, érdekes eseményt,
látni-, kipróbálnivalót. Emellett szeretnénk bemutatni a pár évtizede még létező vidéki élet szakralitását, megismertetni a mai nemzedékeknek egy falu életének hagyományait, kapcsolatát az Istennel, egyházi tradícióit is.
Mind a koncertek, mind e leendő falunap, expo szervezésekor az az elv vezérel
minket, hogy ha egy bizonyos célra támogatást gyűjtünk, akkor igyekezzünk cserébe adni is valamit. E rendezvényeken keresztül szeretnénk elérni azokhoz is, akik
eddig nem kötődtek templomunkhoz.
Ezekkel a gondolatokkal szólítottuk
meg a Vértesszőlősi Önkormányzat által
szervezett és támogatott Vállalkozói fórumon a jelenlévő cégek képviselőit, kérve őket, hogy a közeljövőben fogadják

Az Energia Klub 2009. február 11-én indította el a Napkorona Bajnokságot, ami a „Megújuló Energiák Versenye az európai települések között” nemzetközi kezdeményezés magyar változata. A bajnokság során szeretnék megtalálni, és versengésre ösztönözni azokat a magyarországi településeket, amelyek a legaktívabbak a napenergia felhasználásában. Ezzel egyrészt a lakosság „napos” törekvéseit szeretnék támogatni, másrészt pedig
a jó példák bemutatásával további önkormányzatokat, cégeket és magánembereket szeretnének a napenergia hasznosítására bíztatni.
Az Energia Klub a napenergia piacon folytatott adatgyűjtése során úgy találta, hogy
Vértesszőlősön 28 négyzetméter napkollektor található, mellyel a község részt vehet a
Napkorona díjért folyó versengésben.
A Napkorona díj 2009 birtokosa az a település lesz, ahol országosan a legmagasabb az
egy főre jutó napenergia-hasznosítás. A nyertes önkormányzat a díjat szimbolizáló táblát és megjelenési lehetőséget kap szakmai konferenciákon, illetve a médiában, továbbá
2 főt delegálhat egy nemzetközi tanulmányútra, ahol a küldöttek a megújuló erőforrások külföldi hasznosítási tapasztalataival ismerkedhetnek meg. A díjátadó ünnepségre és
szakmai konferenciára előreláthatólag 2010 májusában kerül sor Budapesten.
Mivel a magyarországi napenergia-piacról pontos adatok nem állnak rendelkezésre, az
adatgyűjtésben a résztvevő önkormányzatok segítségére is számítanak. Ezért arra kérjük
a tisztelt lakosságot és a vértesszőlősi telephellyel rendelkező cégeket, hogy amennyiben
rendelkeznek napkollektorral, jelezzék az önkormányzat felé!

A versenyről bővebb információt kaphatnak a www.napkorongbajnoksag.hu oldalon.
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Versek ajándékba
Április 11-e József Attila születésnapja, a költészet napja.
A Községi Könyvtár is megemlékezik a versünnepről.
Április 7-én a könyvtár rendes nyitva tartási ideje alatt
(15.00 és 18.00 óra között)
minden kedves könyvtárlátogató kap egy verset ajándékba,
a világirodalom legszebb líráiból.
A verset a látogató fel is olvashatja,
vagy kérésre megteszi ezt helyette a könyvtáros is.
Jöjjön el! Hozza magával kedvenc versét! Olvassunk együtt!
Feketsné Kisvarga Anita könyvtáros

2. Vértesszőlősi Asztalitenisz verseny
A vértesszőlősi Művelődési Házban kerül megrendezésre, húsvéti egyéni asztalitenisz versenyünk.

A verseny kezdete:
2010. április. 3-án 9.00 óra,
nevezni a helyszínen lehet 8.45 óráig.
A nevezők számától függően a verseny szervezői a helyszínen döntik el, milyen
lebonyolítási rendszer szerint zajlik majd a küzdelem. Igény esetén, és persze ha
a rendelkezésünkre álló időkeretbe belefér, páros kategóriában is lesz lehetőség
mérkőzéseket játszani.

A versenyen mindenki részt vehet, korra, nemre való tekintet nélkül!!!
Felvettem a kapcsolatot, Vida Péterrel a V.S.E. elnökével,
mert a későbbiekben szeretnénk szakosztályként is öregbíteni településünk hírnevét. A meglévő támogatóink mellé továbbiakat is szívesen várunk.

Elérhetőségeink:
asztalitenisz.vertesszolos@gmail.com
+36 70 609 23 88 Gerezdi Attila
Itt vájuk a támogatók és érdeklődők jelentkezését.
A verseny szervezői: Krenner József, Vágusz Csaba és Gerezdi Attila
Támogatóink: MAKÓ és Társa BT, KORMÁNY Ipari KFT.
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Díjmentes allergia-vizsgálat
Kedves Betegeim!
Örömmel értesítem Önöket, hogy rendelőmben
díjmentes allergia-vizsgálat lesz.

Időpont: 2010. április 21. (szerda) 14.00 órától.
Helyszín: Dr. Kaiser László háziorvosi rendelője
(Vértesszőlős, Ady. E. u. 2/d.)

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

34 786 216
Kérem, hogy a szűrés hetén
ne használják allergia elleni gyógyszereiket!
Együttműködését köszönöm!

Csémy

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

• Szakdolgozatok
• diplomamunkák
• könyvek, folyóiratok, újságok kötése igényes kivitelben
• kiadványszerkesztés
• nyomdai munkák
2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 4.
Tel.: (34) 379-061 • Mobil: (30) 361-4679
E-mail: csyk@t-online.hu
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Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Mobil: + 36 30 555 3145
Telefon: 34 719 000
Kérésére házhoz megyek, Vértesszőlős, Tata-Tóváros
és Tatabánya Kertváros területén ingyenesen!

• Védőoltások beadása
• Belgyógyászati ambuláns ellátás
• Mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• Sebészeti vizsgálatok, műtétek
szülészeti ellátás,
ivartalanítási műtétek
• Műszeres diagnosztika:
ultrahang, EKG, Röntgen
Éjszakai és hétvégi sürgősségi ellátás
Laborháttér
Állatgyógyszerek, állateledel, diétás tápok
Rendelési idő
Hétfő: 9.00–11.00*
Kedd: 16.00–19.00
Szerda: 9.00–11.00*
Csütörtök: 16.00–19.00
Péntek: 9.00–11.00*
* A délelőtti rendelések a szakállatorvosi továbbképzés miatt, március-április folyamán elmaradhatnak, ezért időpont-egyeztetés szükséges
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Viniseera

szôlômag mikro-örlemény

étrendkiegészítő · a természetes antioxidáns
A természetes antioxidánsok kedvezően hathatnak:
kollagén szövetek regenerációjára, érfalak rugalmasságára, vérrőgképződés
megelőzésére, hisztamin képződés gátlására, „LDL” oxidáció csökkentésére, vérkeringés javítására, stressz oldására.
A púderfinomságú porban lévő aktív polifenol vegyületek 100%-ban felszívódhatnak és hasznosulhatnak.
A Viniseera szőlőmag mikro-örlemény kémiailag nem kezelt, nem kivonatolt, adalékanyagoktól mentes élelmiszer.

Info: Alfadat-Press Kft., Tatabánya · Tel.: 06-34/310-717
E-mail: info@viniseera.hu · www.viniseera.hu

Újdonság! Újdonság!
Március 1-jétől

kozMetikai szolgáltatással

bővült Mérő éva fodrászata
az akácfa u. 15. szám alatt!

Kiemelkedő hatékonyságú Bio- és antiallergén termékekkel, személyre szabott speciális kezelésekkel, bőrmegújító
eljárásokkal, smink- és bőrápolási tanácsadással, havonta új akciókkal várom a testben és lélekben megújulásra, feltöltődésre, szépülésre vágyó kedves férfi-, hölgy- és
tini vendégeket.

Köszöntse a tavaszt új bőrrel!

www.t-home.hu • www.t-mobile.hu

áprilisi akciók:
„Szép testben, ép lélek”
szépüljön
a természet erejével, a
természetesen egészséges
szép bőrért!

• Relax feltöltő kezelés melódia-rezonanciás
energia masszázzsal 75 perc/3600 ft

• Péntekenként
a gyantázás –30%

Fehér-Kali Ildikó kozmetikus • 06 20 80 283 08 • Vértesszőlős, Akácfa u. 15. • E-mail: hokalildi@citromail.hu
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Elérhetőségünk:

2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676, 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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Abszolút biztonságos, egészségre
nem káros, természetes önbarnítás.
A folyamat uv mentes, így az arra
érzékenyek, fehér bőrűek, szeplősödésre
hajlamosak is bátran alkalmazhatják.
Természetes, barna bőr néhány óra alatt.
Bio hatóanyagokkal.
Vértesszőlős, Kertalja utca 15.
(samu abc mögött)

Szépségkert: Simon Alexandra
bejelentkezés: 06 30 99 44 570

Simon Ernõ és Simon András
Tatabánya, Szõlõhegy 209.
Vértesszõlõs Kertalja u. 15.
Tel./fax.: 34 379-698
30 97 96 478 • 30 90 21 668
www.kandallo.try.hu
E-mail: cserepkalyha@chello.hu
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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