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Egy elfeledett ünnep kulisszatitkai
Még tavaly év végén jól „megreklamáltam”, hogy milyen régen volt szép nagy hó karácsonykor – no, erre jól megkaptuk, lett is szép nagy hó, csak éppen némi késéssel, lapátolhattunk is eleget. Néhány napja azonban a vonatról leszállva kellemes érzéssel vettem
észre, hogy langyos szél simogatja az arcomat – közeleg a tavasz!
A közelgő tavasz egyik nagy hírnöke pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Ám éppen azért adtam az írásnak a fenti címet, mert ezzel a jeles nappal úgy vagyunk már manapság, mint az átlag amerikai
Magyarországgal – nem igazán tudjuk hova tenni. Mégis, népi hagyományokban olyan gazdag tavaszköszöntő ünnepünk, hogy érdemes kicsit körüljárni a „kulisszatitkait”.
Március 25-e tehát Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Ekkor ünnepli az egyház, hogy Mária méhébe fogadta Jézust. (Fontos tisztázni, hogy ez nem azonos Mária szeplőtelen fogantatásával, ami december 8-án van, hiszen az az ünnep nem Jézus, hanem Szűz Mária megfogantatásának állít emléket.) Magyar elnevezése azonban már rá is világít a körülötte lévő népi szokásokra. Nevét ugyanis onnan kapta,
hogy a gyümölcsfákat ekkor oltották és ekkor végezték a szemzést, a nap erejénél fogva ekkor indul meg
a növények növekedése. A pásztorok ehhez a naphoz kötik a tavasz kezdetének azt a pillanatát, amikortól a fű sarjadni kezd. A halászok szerint ezen a napon veti föl magát a hal a vízből. Gyümölcsoltó hozza
vissza a télen más vidékre költözött énekesmadarakat.
Székesfehérvár-Felsővároson a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy
majd bőven teremjenek. A kiszomboriak ezen a napon gyümölcsfáikról lemetszett gallyacskákat tüzelnek el. Úgy vélik, ezzel megakadályozzák a termés elférgesedését. A méhészek a röplyukakhoz is állítanak gallyakat, hogy fáikról a méhek majd jól mézeljenek. Budaörsön, Hőgyészen, Németbólyban a gazda
e napon kitárja az istálló ajtaját, mintegy meghívja a fecskéket, Isten madarait, hogy házában fészkeljenek, mert az öregek hite szerint felérnek egy tűz ellen való biztosítással.
Több helyen máig élő hagyomány, hogy aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ezerszer elimádkozza
az „Üdvözlégy Mária” imádságot, annak teljesül jó célú kívánsága. (Kiszámoltam: az ima normál tempóban 20 másodperc alatt mondható el – az ezerszeri elmondás kicsivel több mint 5 és fél órát vesz igénybe. Ha belegondolunk, mennyit nézünk naponta teljesen feleslegesen tévét, az öt és fél óra már nem is
tűnik már olyan soknak, ugye?...)
Az idekapcsolódó időjárásjóslások közül a legérdekesebb a következő: bizonyos falvakban ezen a napon a békákat figyelik, megszólalnak-e. Ugyanis a hangoskodó békák azt jelzik, hogy ezen időponttól
kezdve még negyven napig hideg lesz.
Részemről remélem, hogy a béka nem szeretne a béka anyósa lenni és csendben marad március 25én, mert akkor jöhet tényleg a tavasz!
Pataki Gábor

Költségvetés 2010
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-ei
ülésén elfogadta a község 2010. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.

A bevételi oldal alakulása:
A normatívák igényléséhez a statisztikai létszám 3022 főre növekedett (a tényleges lakosságszám most 3050 körüli).
Az előző évhez képest 5 normatíva típus került összevonásra, valamint az építési feladatok átadása miatt sem jár már
a normatíva. A normatív támogatások
csökkenése összesen 4,2 millió forint a
tavalyi évhez képest.
A külterületi lakosok (Baromállás-dűlő
leginkább) száma növekedett 271 főről
308-ra, de a fejkvóta csökkent 3088 forintról 2612 forintra.
A helyben maradó SZJA (8%) 2009-ben
55,2 millió forint volt, 2010-ben 65 millió forint, tehát a növekedés jelentős: 9,7 millió
forint. A személyi jövedelemadó a 2008ban beadott adatok alapján került visszaosztásra. Tehát jövőre a válság miatt várhatóan jelentősen csökkenni fog majd.
A közoktatási normatív támogatások
átlagosan 9 százalékkal csökkentek.
Rontja a helyzetünket az a tény is, hogy
az iskolai tanulók száma 143 főről 138
főre csökkent.
Sajnos az óvodai létszám is csökkent.
A sokat vitatott ingyenes étkezők kedvezménye megmaradt: – rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők, – 3 vagy több gyerekes családban
élők, – tartósan beteg gyermek.
Összességében a normatív és feladat ellátásra jutó támogatás és a SZJA
1 739 111 forinttal kevesebb az előző évhez képest. Ez csak az SZJA jelentős növekedése miatt maradt ekkora összegű,
változatlan SZJA adóalap esetén a kiesés jóval nagyobb lett volna.
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A helyi adók tervszámai 2 450 000
forinttal emelkedtek, az iparűzési adó
maradt a tavaly szinten, a gépjárműadó lesz több az adómérték változása
miatt.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy a Képviselő-testület az elmúlt 4 évben egyszer
növelte a helyi adók mértékét (2007-ben)
azóta minden adónem esetében a mérték változatlan maradt.
Egyes helyi vállalkozók részéről felmerült az iparűzési adó mértékének csökkentése 2-ről 1,9 százalékra. Ez a kérés
későn, az adórendelet és a költségvetés
elfogadása után érkezett.
Meg kell jegyezni, hogy a mai gazdasági környezetben a vállalkozásokat terhelő elvonások között az iparűzési adó
az egyik legkisebb teher. Összege a helyi fejlesztések forrása és nem tűnik el a
központi költségvetésben. Legnagyobb
adózóinknál ez az 5 százalékos csökkenés csak néhány százezer forintot jelentene, átlagban legfeljebb néhány tízezer
forintot évente, tehát nem reális feltételezni, hogy az adócsökkentés miatt az
adóbevételek új beruházások, új adózók és jelentős adóalap növekedés nélkül növekednének.
A település nem érez előnyt abból,
hogy a lakosság száma meghaladta
3000 főt: a bevételi oldalon nincsen emiatt növekedés, viszont a működési, személyi kiadások idén jelentősen megnőnek majd.
A személyi juttatások az előző évi
szinten maradtak, a cafeteria-rendszer
bevezetésével a reálbér csökkenés
megállítható. A munkáltatói járulékok
26+1 százalékra csökkentek, és megszűnt az eü. hozzájárulás. Viszont jelentős terhet jelent a rehabilitációs járulék
jelentős emelkedése: az önkormányzatnak 3 fő csökkent munkaképességű sze-

mély alkalmazását kellene megoldani,
ami lehetetlen feladatnak látszik.
A dologi kiadások növekedésével takarékossági intézkedések mellett nem számolunk.
Továbbra is törekszünk az ésszerű, átgondolt, költségtakarékos működés biztosítására, amiben Vértesszőlős eddig is
élen járt.
A kiadási oldal jelentős és a lakosság
számára leginkább tapasztalható oldalát a karbantartások, felújítások, fejlesztések és eszköz beszerzések teszik ki,
melyről a Testület március 11-ei ülésén
fog dönteni.
A működési és fejlesztési kiadások
aránya az előző évi költségvetési tervek
alapján 70-30 százalékos arányt mutattak. A 2010-es költségvetésben a maximális arány 33 százalék körüli lehet.

A fentiek alapján Vértesszőlős
Község 2010. évi költségvetésének
legfontosabb sarokszámai:
Bevételek főösszege: 410 388 000 Ft
ebből
működési célú:
267 234 000 Ft
felhalmozási célú:
143 104 000 Ft
Összes kiadás:
ebből
működési célú:
felhalmozási célú:

410 388 000 Ft,
267 234 000 Ft
143 104 000 Ft

Általános tartalék:
ebből
működési célú:
fejlesztési célú:

16 609 000 Ft
12 000 000 Ft
4 509 000 Ft
Dr. Nagy Sándor

„Vértesszőlősi vállalkozók találkozója”
Március 4-én 18.00 órától 4. alkalommal kerül megrendezésre a
„Vértesszőlősi vállalkozók találkozója” című rendezvény a Művelődési Házban. A fórumon az önkormányzat elmúlt négy évének értékelése
mellett, lehetőség nyílik a személyes találkozásra, eszmecserére a helyi vállalkozások, cégek és az önkormányzat képviselői között. A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamar képviselője is előadást fog tartani. Hagyományosan ezen a rendezvényen kerül átadásra
a Vértesszőlős 10 legnagyobb adózójának járó emlékplakett is.
Feketsné Kisvarga Anita

Fakivágás – útfelújítás
Tisztelt Lakosok!
Február utolsó napjaiban indult a Petőfi-, Arany-, Múzeum- és Tanács
utcákban a közterületeken a fakivágás. A munkálatok március elején
– illetve a Tanács utcában áprilisban – az útfelújításokkal folytatódnak majd.
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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

Falusi disznóvágás Vértesszőlősön
Január 30-án második alkalommal rendezett falusi disznóvágást Vértesszőlős
Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat a Tájháznál.
Az elsőre 2009-ben került sor, Tóth Béla
alpolgármester ötlete nyomán. Idén pedig
már közös akarattal kezdődött a szervezés.
Kora reggel érkezett meg a kétmázsás
koca Kovács István gazda sertéstelepéről, Mocsáról. A Dr. Nagy Sándor, Tóth
Béla, Szádeczky Jenő, Kutenics Károly,
Papp Barna, és Gyenei Sándor összeállítású csapat Hlogyik József böllér vezetésével profi mozdulatokkal látott neki
a pörzsölésnek, a mosásnak és a bontásnak. A később csatlakozott Dr. Bogár
István már a hús darabolásából is kivette a részét.
Mire világosodott, és az első érdeklődők a helyszínre érkeztek, addigra újabb csapatok folytatták a
hús előkészítését a Tájház pajtájában. Bartalné Marika, Pintérné Bartal
Ágnes, Bedei Sarolta, Gyenei Sándor, Kozichné Marika, Kutenics Károly,
Kutenics Mária, Krupánszki Gyuláné
Milka néni, Magyarné Márta, Mórocz
Tamás, Dr. Nagy Sándor, Pátrovics Erika, Pátrovicsné Ica néni, Paxy Erika,
Dr. Pluhár Szilvia, Skrovánné Márika és
Szádeczky Jenő szorgalmának köszön-

hetően néhány óra múlva finom sült
hús illata szállt a levegőben. Gombás
Lajos a kolbászt és a hurkát átszállította a helyi óvodába, ahol a konyhai dolgozók, Balázs Zsuzsa és Töltési Nóra
sütötték meg. A lélekmelegítő forró teáról is az óvoda gondoskodott, Szabó Mária pedig finom forralt bort készített a dolgozóknak és a vendégeknek.
A tiszta edényekről Bucskuné Virtás
Klára és Muk Istvánné gondoskodott a
nap folyamán. Közben az udvaron álló
kemencében Scsibránné Zsuzsa, Töltési Nóra, Kutenics Szilvia és Csordás
Zoltán házi kenyeret sütöttek.
Hamarosan Hegedűs Bélával a bakon
egy lovas szán állt meg a Tájház előtt.
Délután kettő körül egyre több vendég
érkezett, hogy a friss disznótorosból, a
meleg kenyérből egy kis kóstolót vehessen magához. Addigra a sűrű hóesés is
elállt. A finom hús, kolbász és hurka, no
meg a forralt bor hamar elfogyott.
A rendezvény után a szervezőknek és
a résztvevőknek egyaránt az volt a véleménye, hogy idén nagyon jól sikerült a
disznóölés.
Reméljük, jövőre is megrendezhetjük
ezt az érdekes programot!
Szabó Mária, Feketsné Kisvarga Anita
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Községi farsangi bál

ÓVODAI HÍREK

Február 20-án rendezte meg az önkormányzat Kulturális Bizottsága a 2. községi jelmezbált a Sportcsarnokban.

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

A bál hagyományosan az általános iskola 8. osztályosainak táncával,
a Palotással kezdődött, majd a VSE
mazsorettjei mutatták be magas színvonalú produkciójukat.

A Mondschein Kapelle hamar a táncparkettre csalogatta a bál résztvevőit.
A jó hangulatot fokozta a jelmezesek
felvonulása. A jelmezverseny helyezettjeinek kiválasztása idén is nagy feladat
elé állította a zsűrit. Végül a következő
eredmények születtek: Egyéni kategória 1. helyezett: Mona és Lisa, és Ákos
mosolya; 2. helyezett: futballszurkoló;
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3. helyezett megosztva: magas rangú
katonatiszt és spanyol pár.
Csoportos kategóriában az iskola tanári (tánc) kara vitte el a pálmát, (vagyis
az első helyezettnek járó tortát) „Made in
Hungária” című fergeteges produkciójukkal. Második helyezett lett a mazsorettek
„Rémálom a farsangi bálon” című előadása. A lányok Michael Jackson: Thriller
című számára táncolták és rémisztgették
be magukat a bálozók szívébe, olyannyira, hogy a közönségdíjat is ők vitték el.
A mulatozást éjfélkor a tombolahúzás
izgalmai szakították meg, majd folytatódott a tánc hajnalig.
A farsangi bál sikerét a jó hangulat mellett az is mutatta, hogy sikerült elkergetnie a telet.

Az idei évben is a Szülői Szervezet rendezte meg a hagyományos felnőtt farsangi bált a helyi Művelődési Házban.
A bál jótékonysági céllal működött, a bevételből az intézménybe járó gyermekek
tavaszi kirándulásának költségeit támogatja a szülők közössége.
Köszönjük ezúton is a sok-sok felajánlást, támogatást, tombolatárgyat.
Külön köszönjük a Szülői Szervezet vezetőjének és tagjainak a sok-sok szervezést, az áldozatos munkát!
Intézményünkről bővebb információk
és a farsangi mulatság képei megtalálhatóak az ovi.vertesszolos. hu honlapon.
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

Feketsné Kisvarga Anita
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Ahol megvalósul a gyermek egyénre szabott
tehetséggondozása, felzárkóztatása

Iskolaotthonos oktatás
a Vértesszőlősi Általános Iskolában
Amit kínálunk:
– Könnyebb iskolatáska (csak hétvégi házi feladat).
– Egész napos felügyelet kéttanítós
rendszerben.
– Több lehetőség a beszélgetésekre,
problémák meghallgatására.
– Szabadidő változatos kihasználása/kreatív foglalkozások.
– Mindennapos mozgás.
– Napi háromszori étkezés.
A pozitív eredmények megjelenéséhez egy év folyamatos munkára és
együttműködésre van szükség (gyerek, pedagógus, szülő).
A program csak 100%-os szülői támogatással tud indulni.

Kapcsolódó programok:

Hívogat az iskola
előadássorozat

1. 2010. március 8. (hétfő) 17.00 óra

A kompetencia alapú oktatás,
óvoda-iskola átmenet
megkönnyítése

Előadó:
Répás Ildikó, a MIOK Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatója
2. 2010. március 29. (hétfő) 18.00 óra

Nehézségek nélkül
az iskolapadban?

Előadó:
Szilágyi Imre pszichológus

Bemutató órák
óvodásoknak
• 2010. március 30-án és 31-én
az 1-2. órákban (8.00–9.40)
az általános iskolában

Ovis szülői
értekezlet
• 2010. február 24-én 17.00 órakor
a vértesszőlősi Samufalvi Óvodában.

Sítáborban voltunk Lachtalban
Január végén korán reggel
végre elindultunk a sítáborba,
amit már nagyon vártunk.
Az út hosszú volt, de jól éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy
vár ránk egy hét síelés. Mikor
megérkeztünk, egy kis sétára indultunk. A kipakolás után a buszunk visszaindult, mi pedig néhányan átöltöztünk síruhába, és kimentünk megismerkedni a sípályákkal. A kezdők már
Nóra nénivel és Piroska nénivel elkezdték a sítalpon csúszást. A haladó lányok Anikó nénivel, a többiek Marika nénivel és Joci bácsival siklottak.
Vidáman teltek napjaink, a kezdők rengeteget fejlődtek a tábor elejétől a végéig.
Közülük mindenki a pálya tetejéről már le tudott jönni a tábor végére. A szállásunk jó
volt, csak a fürdőt hiányoltuk a szobákból. Félpanziós ellátásunk volt, néhányunknak
az étel nem ízlett, de a többség elégedett volt vele.
Szórakoztatásunkról Diamond gondoskodott, aki sokszor kiesett a felvonókból,
száguldozott és még a pénztárcáját is elhagyta. Szerencsére komolyabb baleset nem
történt. Idén is rendeztek részünkre síversenyt, mint minden évben. Tudásunk és életkorunk alapján csoportba soroltak, és két futamban lehetett bizonyítanunk. Minden
résztvevő választhatott az ajándékok közül.
Szabadidős programok között szánkózás, korcsolyázás és „szellemi vetélkedő” is volt.
Olyan jól éreztük magunkat, hogy észre sem vettük milyen gyorsan elrepült az egy
hét. Utolsó nap délelőtt még síeltünk, aztán ebéd után bepakoltunk a buszba és indultunk haza. A hazaúton is történt váratlan esemény, hiszen elhoztuk az utánunk következő csoport néhány sílécét. Így egy benzinkútnál ki kellett pakolni a léceket és
megkeresni a véletlenül elhozott siklóeszközöket.
Este 10 óra körül érkeztünk haza, kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagodva. Köszönjük tanárainknak, hogy megszervezték nekünk ezt az egy hetet, jövőre is szívesen jövünk!
Gillich Viktória 7. o.

Elérhetőségek, információ:
06 34 379 271
altalanos.iskola@vertesszolos.hu

Szeretettel várjuk
az érdeklődő szülőket!
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Farsangi bál

Házi segítségnyújtás Vértesszőlősőn
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak a legfőbb célja, hogy az
ellátásra szorulók lehető legtovább
saját otthonukban a megszokott körülményeik között élhessenek, önállóságuk megtartása mellett.

ból, ügyeleti számítógépből, a riasztások fogadása és feldolgozására alkalmas szoftverből, személyhívó kisközpontból és a gondozottnál elhelyezett
személyi riasztóberendezésből áll.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

A nap 24 órájában az év minden napján nyújt segítséget rosszullét, baleset,
mozgásképtelenség esetén, folyamatos készenléti rendszerben. Az ellátottaknak és a hozzátartozóknak is nagy biztonságot ad a készülék igénybevétele.
Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás valamennyi településén
elérthető a szolgáltatás,
a felmerülő igényeknek
megfelelően helyezik ki a készülékeket.

Gondozott a nyakában hord egy kisméretű jeladót és szükség esetén
gombnyomással riasztja a központot. A központban – hangjelzéssel
egybekötve – a számítógép monitorján azonnal megjelenik a riasztás, és az ügyeletes gondozónőt értesítve fél órán belül a
helyszínre érkezik a szakszerű segítség. A lakásba
való bejutáshoz kulcsra
van szükség, amit az ellátásban részt vevő bocsát a rendelkezésünkre, amelyet a személy és
vagyonbiztonság érdekében kódolva
tárolunk.

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

A segítségnyújtás tartalma
a következő lehet:

Térítési díj:

Jelmezkavalkád, csillogó gyerekszemek, büszke szülők, zene, tánc, mulatság. Ez jellemezte iskolánk idei farsangi bálját, melyet február 12-én,
pénteken rendeztünk a kultúrházban.
16.00–18.00 óráig az alsósok mutathatták be jelmezeiket, majd játékos, táncos feladatokon vehettek részt, melyeket
„boszink” vezetett, s várakozással élhették át a tombolahúzás izgalmait.
Mulatságukat 17.45-kor a 8. osztályosok Palotása zárta, mely egyben a

felsős bál megnyitása volt. Nagyobb
diákjaink egy része egyénileg öltött jelmezt, sokan viszont csoportosan léptek fel az osztályfőnökök társaságában. Megelevenedett előttünk Scooby
Doo, láthattuk Lady Gaga-t, amerikai
kosárlabdázókat és népi dalkört. A felsősök bálját diszkó zárta. Gyermekeink, s a szülők is kellemes délutánt
tölthettek el a Szülői Munkaközösség
által szervezett bálon.
Köszönjük nekik a segítséget!
Kulcsár Nóra

A GYERMEKSZEM ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
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!

Könyvtári hírek
Újabb számítógép áll az olvasók rendelkezésére
Mivel múlt év végén az önkormányzat egyik
számítógépe átkerült a könyvtárba, lehetőség
nyílt arra, hogy két számítógép álljon az olvasók
rendelkezésére. Idén már mindkét gépen lehet
internetezni is a regisztrált olvasóknak.
Az új gép elhelyezése, illetve az idei évben
beszerzett kölcsönözhető DVD-k biztonságos
tárolása miatt szükségessé vált egy számító10

gépes asztal és egy zárható szekrény beszerzése is. Ezzel együtt egy kis átrendezésre is
sor került, úgyhogy idén „felfrissített” külsővel várja régi és új olvasóit a könyvtár.
Köszönöm az önkormányzat anyagi támogatását a bútorok megvásárlásához, Gyenei
Sándornak és Kutenics Károlynak a könyvtár
átrendezésében nyújtott segítségét, és Mórocz
Tamás rendszergazda munkáját, mellyel üzemképessé tette a számítógépeket.
Feketsné Kisvarga Anita könyvtáros

• egészségügyi jellegű,
• család, ügyelet orvos,
mentő hívása,
• pszichés beszélgetés,
megnyugtatás,
• krízis helyzetek megoldása,
• higiénés szükséglet ellátása,
• ápolás, gyógyszer beadás,
• gondozási tevékenység,
• egyéb intézkedés.

Műszaki megoldás a következő:
A program központi „szereplője” egy
rádió adó-vevő rendszer, amely egy átjátszó állomásból, egy vevőközpont-

Riasztás menete:

A fizetendő személyi térítési díj ös�szege a jövedelem 2 százaléka, de legfeljebb a havi intézményi térítési díj ös�szege, mely jelenleg: 2162 Ft/hó, amely
azokra az ellátási napokra kerül megállapításra, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található.
Amennyiben igénybe szeretné venni az ellátást, vagy részletesebb tájékoztatást szeretne, kérjük érdeklődjön a jelzőrendszeres koordinátornál a
06 30 520 8642 telefonon, munkaidőben 8.00–14.00 óráig.
Tájékoztatás kérhető a Vértesszőlősi
Segítő Szolgálatban (Idősek Klubja).
34 379 500
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A Művelődési Ház hírei

Rajzpályázat!

Farsangi játszóház volt február 3-án a Művelődési Házban. Volt arcfestés, álarckészítés, süti, tea, jó hangulat. Összegyűltünk vagy harmincan: vágtunk, ragasztottunk. Készültek a festett arcok: volt lepke, lepkekirálynő, póniló, kiscica, kalóz és még egy terminátor arc is született.

a Művelődési Házban!
A szegénység mellett
nem szabad elmenni!
Kedves gyerekek!
Március 22-e a Víz Világnapja. Az idei
jelmondat – „Tiszta vizet az egészséges világért!”

Este 6-ra a gyerekek átváltoztak és álarcos, festett arcú lurkók falták a sütit és itták
a teát. Jó volt! Találkozunk a húsvéti játszóházban, márciusban! Gyere el te is!!
Gergely Anita

Március 21-e a költészet világnapja
A költészet sorokba zárt érzelem.
Mindenkinek vannak érzelmei, de kevesen tudják jól szavakba önteni őket.
Öntsük hát érzelmeinket szavakba, sorokba, rímekbe és adjuk át mindenkinek.
A vértesszőlősi Művelődési Ház

versíró pályázatot hirdet

a költészet világnapjára gyermek- és felnőtt kategóriában, bármilyen témában.

A verseket a Művelődési Házba kell eljuttatni
személyesen, postai vagy online úton március 12-ig.

A VÍZ: megiszod, fürdesz benne, locsolsz
vele, sétálsz a partján – vajon mit tudsz a Téged is mindenütt körülvevő vízről? Szennyezett vagy tiszta? Bőven van belőle vagy takarékoskodni kell vele? Hogyan tehetnénk többet vizeink tisztaságáért és ezáltal az élővilág
egészségéért?
Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat
a TI rajzaitokon! A vértesszőlősi Művelődési
Ház rajpályázatára várjuk alkotásaitokat bármilyen technikával elkészítve március 17-ig a
művelődési házba. Kérem, a rajz hátuljára írjátok rá neveteket, címeteket, életkorotokat és
a kép címét!
A pályázat eredményhirdetése és díjátadás
március 24-én lesz a Művelődési Házban.
Műveiteket kiállítjuk, a legjobbakat díjazzuk!

Tegyünk ellene közösen!
Március 16-tól 18-ig az Egyesített
Szociális Intézmények Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen ruhagyűjtést szervezünk a rászoruló vértesszőlősi lakosok számára.
Kérjük, hozzák el a Művelődési
Házba megunt, kinőtt ruháikat, cipőiket, játékokat, hogy eljuttathassuk a nélkülöző családoknak!

Ruhaadományaikat várjuk:
kedden és szerdán:
15.00-19.00 óráig,
csütörtökön: 14.00-18.00 óráig.

Várjuk alkotásaitokat!

Köszönjük!

(Vértesszőlős, Tanács u. 79. • E-mail: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu)
(Kérem, a pályázatra írják rá nevüket, címüket, életkorukat és a vers címét.)

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

A pályázat eredményhirdetése és díjátadás március 24-én lesz a Művelődési Házban.
A legjobb verseket díjazzuk, és a Hírmondóban is megjelennek.

Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

Adószámunk: 18608706-1-11
63300037-13005452

Várjuk tehát kicsik, nagyok, anyukák, nagymamák,
a rímekkel jól bánó apukák és nagypapák verseit!
Gergely Anita
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Ruhagyűjtés

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
13

„…a templomok vallás- és egyháztörténelmet őriznek és a művészet
istenszolgálatának tanui a világban. Ezért hazai templomaink a mi
hívő életünk, történelmünk és művészetünk ismeretének forrásai.”

Pályázatot adtunk be az elkészült tervezési dokumentációk alapján 2009 decemberében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt
ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) III-as tengelyre. Ennek támogatási összege biztosítani tudná az első
ütem költségeit.
Ez év január 22-én – a Magyar Kultúra Napján – Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes és Tóka Szabolcs orgonaművész csodálatos előadását hallgathattuk, mely alkalommal 306 000 forint
készpénz bevétel gyűlt össze.
2010 tavaszán is folytatódik e nemes
ügy céljának elérése érdekében szervezett jótékonysági hangversenysorozat,
az elkövetkező koncertekről a Hírmondó
következő számaiban olvashatnak.

Falunk templomának
felújítási előkészületei
Vértesszőlős faluszépítő munkálatainak egyik elkövetkezendő, fontos állomása, műemlék templomának felújítása, megóvása.
A teljes állapotvizsgálat és szakszerű
műemléki helyreállítás végrehajtása érdekében a talajmechanikai feltárás mellett statikus és faanyagvédelmi szakértő
bevonására is szükség volt, így a 2009
novemberében és decemberében végzett szakmai feltárások alapján elkészült
a teljes felújításra vonatkozó tervezési
dokumentáció.
Az ebben megfogalmazott lépések
összefoglalása: a felújítási munkákat
3 ütemre osztva, szigorú sorrendben célszerű elvégeztetni, ebből következően a
leglátványosabb beavatkozások az átfogó munkafolyamat végén szerepelhetnek.
1. ütem: alapmegerősítés és vízelvezetés rendezése.
A templom déli oldalán az alapozás
alatti rész műgyantás injektálással történő megerősítése. Az épület köré vízzáró
járda építése, külső peremén folyókkal,
majd csapadékvíz elvezetésére ACOdrénrendszer kiépítése.
2. ütem: tető- és toronyszerkezet javítása, falvarrás.
A tartószerkezet szakvélemény szerinti cseréje, illetve karbantartása, a lécezés teljes mértékű cseréje. A toronysisak
elemeinek nagy mélységű károsodása,
cserélendő elemek magas arányszáma
miatt, a teljes toronysisak új szerkezeti
14

Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert

elemekből történő, az eredetivel azonos
kialakítású újjáépítése.
A falvarrás során a felmenő falak és
téglaboltozatok repedésinél hornyot
marnak, majd ebbe helyezik a különböző átmérőjű Brutt Saver koracél spirált
a megfelelő kétkomponensű műgyantás ragasztó habarcsba. Erre 15 cm szélességben üvegszövet csík kerül, melyet
szükség szerint kell vakolni, glettelni, illetve festeni.
3. ütem: födémfelújítás, kőművesmunkák, festés.
A kereszthajó és szentély feletti boltozat bontása és újjáépítése.
A tönkrement, illetve leomlott vakolatok, sérült párkányok, feltáskásodások,
kopogtatással megállapítható vakolathibák javítása. Lábazati részen falszárító
vakolat felhordása.
Belső festés, a károsodott jelenlegi díszítőelemek helyreállításával, esetleg
igény szerint új minták elhelyezése.

2837 Vértesszőlős, Akácfa u. 19.
perzsenyimaria@freemail.hu
Tel.: 06 30 311 34 71

kozmeTikA
minden kedves szépülni vágyó vendéget szeretettel várok,
Vértesszőlősön az Akácfa u. 19-ben nemrég nyílt kozmetikában.

SzolgáltatáSok:
• tisztító kezelés
• tini tisztítás
• regeneráló, ránctalanító,
bőrfiatalító kezelés
• mikrodermabrázió
(aknék, hegek kezelése)

• hideg/meleg arcvasaló
• ÚJ! – hidroabrázió
(vízsugaras bőrsúroló)
• nappali és alkalmi
sMink készítés

Jelentkezz be a 06 30 311 37 71-es számon…
…Szépülj nálam elérhető áron!

Perzsényi Mária kozmetikus
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Február-március – kedvezményes macska
ivartalanítási, és macskák veszettség elleni oltása
Az állatvédelem alapja az ivartalanítás, ami
mind a macska, mind a tulajdonos, mind pedig a környezet szempontjából is számos
előnnyel jár. Ezért a Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelőben is támogatjuk ezt és árkedvezménnyel is segítjük az elterjedését.
Az ivartalanításnak számtalan előnye van, amelyek közül a legjelentősebb, hogy megakadályozható
a macskák kontrollálhatatlan szaporodása. A macskát sem testileg sem lelkileg nem viseli meg a műtét. Attól sem kell tartani, hogy ezáltal megfosztjuk
valamitől. Semmivel sem érzi magát rosszabbul egy
ivartalanított macska, mint egy nem ivartalanított.
Az ivartalanítás mind nőstény, mind kandúr cicák esetében rutinműtétnek számít. Még a nőstény cicák is
pár nap alatt túl vannak az egészen, a kandúrok pedig még hamarabb.
Lakásba is bejáró cicák esetében kifejezetten kellemetlen az ivarzással járó nyávogás, aminél már csak
a kandúrok jellegzetes szagú vizelete tolerálható nehezebben. Kertben tartott macskák kóborlási hajlama
jelentősen leszűkül, ilyen irányú elcsavargás későbbiekben nem lesz. Ezáltal nem szaporítjuk a kóbor állatok számát, és kisebb lesz az esélye a csavargás során bekövetkező baleseteknek, sérüléseknek, esetleges elpusztulásoknak.
Februárban és márciusban, az akció ideje alatt:
• A műtét előtt az alapos klinikai vizsgálat része
a beavatkozás protokolljának, de ennek díjának elengedése most az akció részét képezi.
• A műtétet követően egy rövid tájékoztatót kap
cicája állapotáról, a szükséges, és lehetséges további kezelésekre javaslatot teszünk.
• A műtétet követően az állatok táplálkozásán
is célszerű változtatni, ehhez megfelelő tanácsokat
adunk, ill. próbacsomagot kap minden operált állat.
• A macskákat hétköznap, telefonon egyeztetett
időpontban, bármely napon fogadni tudjuk. A behozott állatokat a műtét után csak megfelelő éber állapotban, adjuk haza.
• A szállítást könnyítendő macskaszállító dobozok
állnak rendelkezésre, amelyben az állatok kényelmesen szállíthatóak. A dobozokat a szállítás idejére térítésmentesen kölcsön adjuk.
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• Nőstény cicák esetében a műtét után szükséges lehet védőgallér
a nyalogatás megelőzéséhez. Most
a gallért, a varratszedés idejéig kölcsönadjuk, nem kell érte még bérleti díjat sem fizetnie!
• Az egészséges macskákat a
műtét előtt fél napig koplaltatni kell. A legjobb, ha az
előző este legkésőbb 8 óráig esznek, majd a műtét reggelén csak vizet kapnak. 7 évnél idősebb, betegségre gyanús állatok esetében kérje ki előre tanácsunkat.
• Kinti macskák esetében célszerű, ha legalább
fél nappal a műtét előtt bezárja az állatot, nehogy elszökjön.
• Az ivartalanítás időpontja kiváló alkalom a
mikrochip beültetésére is. Ez altatás nélkül is elvégezhető, de ilyenkor teljesen fájdalmatlanul helyezhető be.
Most a chip beültetését kérőknek a kamarai országos
adatbázisban a regisztrációját elvégezzük, a regisztrációs díját is elengedjük (1500 Ft!)
• Ha a műtét után bármilyen problémát észlel, vagy
nem tudja eldönteni, hogy amit tapasztalt, az probléma-e, akkor kereshet telefonon az ügyeleti időben is,
külön az ügyeleti számon: 06 30 6311 369.
• A veszettség elleni oltással most adunk cicájának – ajándékba (450 Ft értékű) – egy széles spektrumú féregtelenítő tablettát is egy kezeléshez.
• Akinek már korábban ivartalanított állata van, az
is igénybe veheti az egyéb kedvezményeket (veszettség elleni oltás, chip beültetés).
• Aki nálunk ivartalaníttatja cicáját, az a későbbiek
során is kedvezményekben részesülhet, az ivartalanított cica veszettség elleni oltásai alkalmával, a meghirdetett akcióktól függetlenül.
• Kérésre, halasztott, két hónapra elosztott kamatmentes fizetési kedvezményt nyújtunk, ha az ivartalanításon kívül, még egy kedvezményes szolgáltatásunkat
(veszettség elleni oltás, chip beültetés) igénybe veszi.
Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő
Kutya-macska kozmetika

Vértesszőlős Tanács út 59/A
Tel.: +36 30 519 69 85
www.allatorvosdoktor.hu
info@allatorvosdoktor.hu

30. jubileumi borverseny
Vértesszőlős Község Önkormányzata
és a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 2010 márciusában megrendezi 30. jubileumi borversenyét.
A borverseny helye: Vértesszőlősi
Kultúrotthon, Tanács u. 79.
A versenyen részt vehetnek a vértesszőlősi bortermelők. A versenyre a bormintákat kettő 0,7 literes zöld színű
üvegben kell leadni 2010. március 22én 18.00 óráig a Kultúrotthonban.
Nevezési díj: egyesületi tagoknak 400
Ft/borminta, nem tagoknak 700 Ft/borminta, melyet a minták leadásakor kell fizetni.
A nevezés feltétele: a leadott bormintából legalább 50 liter mennyiség megléte és a versenyfeltételek elfogadása. Nevezéskor kérjük közölni a termelő nevét,
a termelőhelyet és a bor fajtáját.
A borbírálat zártkörű és a 20 pontos
borbírálati elv szerint történik.
Díjazás: Az érmes borok oklevél és
tárgyjutalomban részesülnek. A nem
Vértesszőlősön termett érmes borok oklevelet kapnak.

A borverseny eredményhirdetésére
és az azt követő vacsorára 2010. március 27-én 17.00 órakor kerül sor a Kultúrotthonban, ahol a bíráló bizottság értékelést ad.
Vacsora: 600 Ft/fő, melyet a nevezéskor kell befizetni.
A 2010. évi tagdíjakat a nevezéssel
egyidejűleg lehet rendezni.
Kérjük, hogy az eredményes szervezésben legyenek segítségünkre.
A rendezők nevében:

Dr. Nagy Sándor
polgármester

Szilágyvári Kálmán
egyesületi elnök

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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TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és
Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ
Barsvári Szilvia – Családsegítő Szolgálat • Lukács Rita – Gyermekjóléti Központ
Ügyelet: kedd 13.30–15.30 óráig
Helyszín: Idősek Klubja, Vértesszőlős, Ady Endre utca 2/d. • Telefon: 06 30 846 0066
Központi iroda:
Családsegítő Szolgálat, Tatabánya, Platán tér 10. • Tel.: 512 890
Gyermekjóléti Központ, Tatabánya, Platán tér 10. • Tel.:512 895

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Központ:

A családsegítés családoknak, családban
élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott
professzionális segítés, támogatás ahhoz,
hogy az életüket emberi módon élhessék.
A szociális munkások szociális, egzisztenciális, mentálhigiénés problémák megoldásához
nyújtanak segítséget.

Célja: a gyermekek testi, lelki egészségnek,
családban történő nevelésének elősegítése.

Szolgáltatások:
•

•
•

•
•
•

•
•
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Információnyújtás szociális, egészségügyi,
álláskeresési ügyekben. Tájékoztatás a
családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról.
Tanácsadás szociális, pszichológiai, jogi,
gyermeknevelési, életvezetési problémák
esetén.
Ügyintézésben való segítségnyújtás, az önkormányzati és egyéb igazgatási szerv által igénybe vehető támogatások, ellátások
ügyintézése, iratszerkesztés biztosítása.
Mentális gondozás.
Érdekképviselet mozgáskorlátozottaknak,
nagycsaládosoknak.
Adománygyűjtés, adományközvetítés: magánszemélyek, intézmények által felajánlott
ruha, bútor, háztartási eszközök közvetítése a hozzánk fordulók számára.
Csoportos klubfoglalkozások, rendezvények
szervezése, lebonyolítása.
Jogász: Beadványok, kérelmek megfogalmazása, jogi tanácsadás nyújtása. Minden
héten csütörtökön 16.00 órától a Tatabánya, Platán tér 10. szám alatti irodában.

Feladata:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról.
Szociális válsághelyzetben élő várandós
anya segítése, támogatása.
Konfliktuskezelés.
Iskolai problémák megoldása (magatartási
zavarok, hiányzások).
Hivatalos ügyek intézése.
Szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák.
Észlelő és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
A veszélyeztető okok feltárása, javaslat készítése ezek megoldására.
Együttműködés a közoktatási intézményekkel,
a nevelési tanácsadóval, az egészségügyi szolgáltatókkal (védőnői szolgálat, házi orvos,).
A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, amely
elősegíti a gyermek családba való visszakerülését.
Hatósági intézkedések kezdeményezése.

Szolgáltatások:
•

Pszichológus, gyógypedagógus: előre
egyeztetett időpontban a Tatabánya, Platán tér 10. szám alatti irodában.

www.t-home.hu • www.t-mobile.hu

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