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Egy kis gyertya fénye
Egy hatalmas őszirózsa alatt állt, s három lila árvácska fogta közre. A gyufa sercegve lobbant fel. A láng a
kanóchoz ért, s boldog táncba kezdett a fehér viasztesten. Minden erejét összeszedve ontotta magából a fényt,
mégis kicsit hiábavalóan. A nap álmoskásan nézett rá,
az ég még kék volt, nyoma sem volt a sötétségnek, de
tudta, nemsokára csak ő, csak ő… Este ismét ott álltam
mellette. Immár csak az ő és sok ezer másik gyertya fénye világította be a temetőt. Méltóságteljesen égett, s
ahogy körbepillantottam, rájöttem, lehetne ma este ezer meg ezer reflektor is a sírok
között, fényesebbé ők sem tehetnék a sírkertet. November 1-je estéje volt.
November 1-je Mindenszentek ünnepe, a rá következő nap pedig a halottak napja.
Előbbi nagyobb múltra tekint vissza – már a IV. századból is maradtak fent feljegyzések, s 835-ben Jámbor Lajos IV. Bonifác pápa engedélyével hivatalosan is elismerte, s ekkor vált az egész kereszténység ünnepévé. Halottak napját először 998-ban
tartottak, Odiló clunyi apát ötlete nyomán. A gondolat lényege az volt, hogy november 1-je után, vagyis amikor az egyház összes szentjéről megemlékeznek, akkor a következő napon tegyék ezt minden elhunytról is. Mára a két ünnep a közbeszédben,
a szokásokban szinte összeolvadt, s kikerült az egyházi körökből, a legtöbb ember
megemlékezik elhunytjairól – felekezettől, világnézettől függetlenül. Természetesen
népszokások, népi hiedelmek is kötődnek az ünnephez. Úgy tartották, aki virágot
szakít a sírról, azt elviszi a halott. Az égő gyertyát sem szabad más sírra tenni, mert
annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére. Zentán élt
egy eléggé bizarr szokás: Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújtott
egy gyertyát, s azt tartották, hogy akié a legelőször leég, az hal meg leghamarabb…
A kis gyertya már alig állt a lábán. Már csak pár viaszcsepp tartotta életben, s tudta, másnap reggelre már csak a piros üveg áll a síron. De boldog volt. Imádkozva, könnyes szemmel álltak mellette sokan, s azokra gondoltak, akik már csak a magasból néztek le rájuk.
Jövőre ismét ezer meg ezer társa fénye tölti majd be a temetőt, s ezzel a tudattal lobbant el
végleg. S remélte, hogy az emberek nem csak ezen az egy estén emlékeztek…
Pataki Gábor

Szüretünnep falunkban
Október első szombatján, gyönyörű napsütésben indult a felvonulás a Művelődési Ház elől mintegy négyszáz résztvevővel. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy
évről évre egyre többen vagyunk ezen
a szép ünnepen, s egyre többen öltenek
magukra népviseletet.
Idén sokan sokat dolgoztak azért, hogy teljes mértékben hagyományőrző módon szervezzük meg a programot, elsősorban az Őszirózsa Nyugdíjasklub és a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai Patakiné Klárikával és Török Csabával az élen – köszönet nekik érte!
Pénteken a kisbíró lóhátról dobolta ki az
eseményt, mely egyben meghívás is volt a
felvonulásra. Másnap ő köszöntötte a megjelenteket egy tréfás versikével, majd vezetésével indult a menet. A sorban őt követte hintóján a bíró és a bíróné. Az indulás előtt a csősz
tett jelentést a falu és a hegyközség vezetőinek arról, hogyan zajlott a szüret, s hogy milyen volt az idei termés. A nyugdíjasklub és
a kisebbségi önkormányzat egy-egy szőlőből
font koszorút készített, melyet markos legények hordtak körbe a faluban. Hogy ne legyen
olyan nehéz a dolguk, csinos lányok segítettek nekik azzal, hogy a koszorú szalagjait vitték. A Hegyközösségi Egyesület csapra vert
hordója nagy sikert aratott, a hosszú úton sokan megszomjaztak. A menetben a Schütz
zenekar mellett a szőlősi Szeptember Duó és
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túrházban láttuk vendégül. Ezúton is köszönjük
az óvoda dolgozóinak és a nyugdíjasklubnak a
főzésben és a tálalásban nyújtott segítséget!
Az esti bálon Dr. Nagy Sándor polgármester és a Hegyközösségi Egyesület vezetője,
Szilágyvári Kálmán köszöntötte a vendégeket, s
kínált meg mindenkit az új borral. A mazsorettek
bemutatója, az udvardi Asszonykórus és a
Turanyból érkezett vendégek szereplése után a
helyi mazsorettekből és a nyugdíjasklub tagjaiból alakult alkalmi tánccsoport nyitotta meg a
bált a „Generációk tánca” című produkciójával.
A hajnalig tartó vigassághoz a zenét idén is a
Schütz Kapelle szolgáltatta.
Köszönet mindenkinek, aki tett a szüreti rendezvény sikeréért! Az alábbi magánsze-

mélyek, civil szervezetek, intézmények és vállalkozások támogatták a rendezvényt:
Dunaalmási Lovarda, Erdélyi Zoltán,
Ferenczi Sándor és felesége, Horváth Sándor,
Hörömpöli Tibor, Imre Szabolcs, Jenei Cukrászda, a Művelődési Ház dolgozói, N-Nábob
Kft, Őszirózsa Nyugdíjasklub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Perzsényi Rezső, Póta László,
a Samufalvi Óvoda dolgozói, Szádeczki Rudolf,
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Tóth (Hegedűs) Béla, Valusek Bt., a Vértesszőlősi Általános Iskola dolgozói, Vértesszőlősi Hegyközösségi Egyesület, Vértesszőlősi Polgárőrség, VSE
Mazsorett Szakosztálya
Szabó Mária,
a Kulturális Bizottság elnöke

Rész-falugyűlés a Baromállás-dűlő helyzetéről
barátai húzták a talpalávalót, így a megállóhelyeken sokan táncra perdültek. Idén új útvonalon haladtunk, hogy az új település-részt is
bevonhassuk. Köszönjük az új kínálók segítségét, és a régiek munkáját is! Utolsó megállónk a Jenei Cukrászda volt, köszönjük Editkének, hogy idén is – csakúgy, mint hosszú
évek óta – vendégül látta a sokadalmat!
A rendezvényen részt vettek Vértesszőlős
testvértelepülései, a németországi Muhr am
See, a szlovákiai Turany illetve Udvard képviselői, a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Bánhidai Nyugdíjas Népdalkör és a Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselői. A meghívottakat a kul-

Az előző évekhez képes jóval mérsékeltebb
érdeklődés övezte a Vértesszőlős Község
Önkormányzata által már harmadik alkalommal kezdeményezett rész-falugyűlést,
melyet október 1-jén tartottak a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, Tatabányán.
A lakossági fórum célja a Baromállás dűlőben élők igényeinek és a vértesszőlősi önkormányzat céljainak összehangolása, a lehetőségek ismertetése volt.
Elsőként Baudentisztl Péter jegyző és
Dr. Nagy Sándor polgármester számolt be az
érdeklődő lakóknak a külterületi településrész
szociális helyzetéről, a segélyezésről és az elmúlt években történt változásokról, fejlesztésekről. 2006. óta mintegy 7,5 millió forintot
fordított az önkormányzat a Baromállás dűlőben a jobb lakhatási körülmények megteremtésére, főleg az illegális hulladéklerakók felszámolására és az utak állapotának javítására.
A beszámoló után lakossági hozzászólásokra és kérdésekre reagált a Testület. A lakók további útfejlesztéseket, nagyobb rendőri

jelenlétet, a közvilágítás kiépítését, illetve a
helyrajzi számokat mutató tájékoztatási táblák kihelyezését kérték az önkormányzattól.
Tatabánya Megyei Jogú Város részéről
Bérces László városüzemeltetési irodavezető szólalt fel a lakossági fórumon. Elmondta,
hogy idén a város 1,2 millió forintot áldozott a
területen hulladékszállításra, és 1 millió forintot az utak kátyúzására. A következő évi költségvetés terhére pedig tanulmánytervet készít a Baromállás dűlő fejlesztése céljából.
A rész-falugyűlésen a lakosság igényeit figyelembe véve döntés született a további fejlesztésekről: Vértesszőlős Község Önkormányzata a még rendelkezésre álló 1,3 millió
forintos keretből az úthálózat javítását, illetve
tájékoztató táblák kihelyezését vállalta. Fontos
célnak tekinti a jövőben az egyeztetéseket és
a közös munkát a dűlőben Tatabánya megyei
jogú Város Önkormányzatával. A javítási munkálatok megkezdése előtt pedig a lakossággal
és a Városüzemeltetési irodával közösen bejárást szervez a problémák feltérképezésére.
Feketsné Kisvarga Anita
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Beszámoló a Képviselő-testület
Neander-völgyben tett látogatásáról
2009. október 7-én Dr. Nagy Sándor
polgármester úrral egy delegáció indult útnak a németországi Neandervölgybe, hogy személyes tapasztalatokat és információkat szerezzen az
őskori leletek kiállításának korszerű,
látogatóbarát bemutatási formájáról.
A delegáció tagjai voltak: Dr. Nagy Sándor polgármester, Baudentisztl Péter
jegyző, Zoltánfi Zsuzsanna, Szűcsné
Posztovics Ilona, Szabó Mária, Bedei
Sarolta, Dr. Pluhár Szilvia, Dr. Bogár
István képviselők, Persikné Szabó Katalin kulturális menedzser.
Az utazás első állomása Muhr-am
See, testvértelepülésünk volt. Itt Roland
Fitzner polgármester úr fogadta kis társaságunkat és bemutatta a településüket.
Akik először jártunk Muhr am See-ben
érdeklődve hallgattuk, hogyan teremtettek 30 év alatt egy turisztikai szempontból nem jelentős kis településből országosan elismert turisztikai központot.
A történet a Duna-Rajna-Majna szabályozásával kezdődött 1975 körül. A településen átfolyó Altmühl nevű folyót felduzzasztották és a vízválasztót átfúrva
egy földalatti csatornával összekötötték
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a Dunával. Így a szárazabb időszakokban az Altmühl vize a Dunába tudott folyni, biztosítva így a hajózást és a vízi szállítást a Dunán. A felduzzasztott folyón kialakult az Altmühlsee. A partján fekvő 3
település pedig társulásban létrehozta a
ma már országos ismeretségű szabadidő- és sportcentrumot. A tavon található egy mesterséges sziget a vízi madarak
számára, melynek csak egyik része látogatható, a másik, nagyobbik fele a vadvízi madarak természetes védett élőhelyéül szolgál. A tavon lehetőség van sétahajózásra, szörfözésre, vitorlázásra és
egyéb nem motoros vízi sportokra, valamint horgászatra. Homokos szabad
strandok várják a fürdőzőket. A parton
séta és kerékpárút vezet körbe. Mindhárom településen információs pontok, kerékpár kölcsönzők, éttermek, büfék szolgálják ki az idelátogató turisták igényeit. A gunzenhausen-i repülőtérről repülőgéppel és motoros vitorlázógéppel is
megismerhető a környék. 2003-ban adták át Muhr am See-ben a látogatóközpontot, mely turisztikai információkat
nyújt nemcsak helyi, de regionális szin-

ten is. Van konferencia- és
bálterme, szabadtéri színpada és a vízi madarakat bemutató kiállító terme.
2004-ben szervezték meg
először az Altmühlsee Fesztivált, mely szabadtéri színházi
előadásokkal színesíti a környék turisztikai és kulturális
kínálatát.
Muhr am See 2400 fős község ma már szinte csak a turizmusból él. Összesen 220
fő kereskedelmi szálláshellyel
és évi 40 000 vendégéjszakával büszkélkedhet. A településen 400 fős sportegyesület és 80 tagú önkéntes tűzoltó egyesület van, de ezen kívül számos klub, alapítvány és civilszervezet működik.
Este a polgármester úr a megjelent képviselőkkel fogadást adott a vértes-szőlősi
delegáció tiszteletére majd kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott a program.
Az itt töltött éjszaka és a délelőtti program után (a Kastély, az Óvoda és a Sportcentrum megtekintése, valamint csak a
küldöttség tiszteletére indított sétahajózás) után továbbindultunk Mettmann felé.
Ez az a város melynek közelében 1856ban megtalálták a neandervölgyi előem-

ber csontjait. A mészkőhegy, amelynek
barlangjában a csontokat meglelték, ma
már nem létezik, ugyanis kőbányaként
elhordták. Helyén egy tanúfal és egy emlékpark van, melynek sétánya végig vezet minket a földi élet fejlődésén. Az egysejtűektől a mai modern emberig. A teljes kiállítási anyagnak csak kis töredéke
a helyi lelet bemutatása.
Az 1930-as években építettek először múzeumot a leletek bemutatására. A 80-as években felmerült az igény
egy korszerű épület és kiállítás létrehozására. A források megszerzésére egye-
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sületet hoztak létre. Majd a múzeumot
egy magánalapítvány vette gondozásába, melynek alapítói Mettmann járás politikusai és egyéb szponzorok. A múzeumot jelenleg is ez az alapítvány működteti. A beruházás 1996-ra valósult meg. Az
épület 6 millió euróba, a kiállítás további 2 millió euróba került. A múzeumnak
jelenleg 25 alkalmazottja van. Az éves
működési költségük 2 millió euró, melynek 78-80%-át saját bevételből fedezik.
A fennmaradó 20-22%-ot Mettmann város, a járás és EU-források fedezik. Saját
bevételük a belépő jegyekből és a múzeumi bolt bevételéből van. Évente 170 000
látogató fordul meg a múzeumban (legtöbb: 250 000 fő nyitáskor, 1996-ban,
legkevesebb 2005-ben 150 000 fő).
Mettmann sűrűn lakott országrészben
található: 50 km-es körzetben, mintegy 10
000 000 ember lakik. Legközelebbi nagyváros Düsseldorf, mely az évi 40 kiállításával rengeteg embert vonz a környékre. A
múzeum látogatóinak 1/3-át teszik ki azok,
akik egyéb céllal érkeznek ide, és megnézik a múzeumot. A látogatók másik kétharmadát az iskolások és a családok teszik ki.
A látogatók csak 5%-a külföldi. 2006-ban
megújították a kiállítást, az egyes témákat többféle módon dolgozták fel. A kiállítás során szinte az összes érzékszervün6

ket bevonják a felfedezésbe és az ismeretszerzésbe. A korszerű múzeumpedagógiai módszerekkel és eszközökkel kialakított kiállítás egyszerre mintegy 400 főt tud
másfél órán át lekötni. A régi épületet kőkorszaki műhelyként hasznosítják, ahol
évente 1000 rendezvényt és foglalkozást
tartanak. A múzeumhoz tartozik a már említett emlékpark és egy vadaspark is. Így a
látogatók számára egész napos programot tud kínálni. A jövőbeli terveikben szerepel egy erdei játszótér kialakítása illetve
a jelenlegi 300 m2-es időszaki kiállítóhely
megnövelése. Az időszaki kiállítások jelentős számú látogatót vonzanak. Vannak saját és más nagy múzeumok (pl.: a londoni
Természettudományi Múzeum) által készített kiállítások.
A múzeum marketingre 25 000 eurót költ. Ez az éves költségének 10%-a.
Főleg nyomtatott kiadványai vannak, melyet eljuttat az információs központokba,
iskoláknak és egyéb ügyfélterekbe. Ezen
kívül minden évben részt vesznek a berlini és az utrechti turisztikai kiállításon.
A
küldöttséget
pénteken
reggel
Dr. Bärbel Auffermann igazgató-helyettes asszony fogadta.
A nap zárásaként végigmentünk a múzeumon idegenvezető kalauzolásával,
Bedei Sarolta tolmácsolása mellett. Saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy szakavatott ember hogyan viszi végig látogatóit, hogyan használja a korszerű eszközöket a tökéletes élmény kialakítása érdekében és készteti az információk maximális befogadásra a látogatót.
A tanulmányút és testvértelepülés látogatás költségeit teljes egészében fedezte Szűcsné Posztovics Ilona egész éves
képviselői tiszteletdíjának, valamint a
résztvevő képviselők egy havi tiszteletdíjának és polgármester úr elmúlt évi jutalmából tett felajánlása.
Persikné Szabó Katalin
kulturális menedzser

Óvodai hírek
Szeptember, és október nem csak ízes
gyümölcsökkel, de színes programokkal
is gazdagította óvodásaink napjait.
A hó második felében hagyományainkat követve Mihály napi vásárra készülődött az óvoda apraja nagyja. A kompetencia program bevezető pedagógusai (Seregélyes Erzsébet,
Borbélyné Paxy Erika) e neves nap köré szervezték első innovációs munkájukat, ezzel is
gazdagítva tevékenységeink sorát.
Megnyitottuk a Mihály napi „műhelynapokat”,
mikor is egy egész héten át minden csoportban
lázasan készülődtünk a vásárra. Apró kezek által
készült: a menta szörp, alma- kompót,
festett üvegek, paprika füzérek, vegeta
és fűszerolaj, só liszt képek, dísztárgyak, párnák sokasága, és sült a pogácsa. Következő héten udvarunkra varázsoltuk a régmúlt állattartással kapcsolatos eseményeit, eszközeit. Pásztorkunyhókat állítottunk, melyek rejtekében sokféle vidám, és érdekes tennivalókkal vártuk a gyerekeket. Azt követő héten Mihály napi erőpróbán mérhették össze erejüket bátor „pásztoraink”, majd zárásként a Tájház adott otthont a Mihály napi vásárunknak. Az eseményre az iskola diákjai, és
tanítói is készültek, magukkal hozván termékeiket. A jó idő, gyerekkezek által készített portékák, kis kofáink harsány rikoltozása jó hangulatot teremtett, melyet Mátyási Piroska tanárnő táncháza zárt. A szülőknek, érdeklődőknek,

pedig ezúton is köszönjük, hogy vásárlásukkal
támogatták a rendezvényt, hiszen a bevétel a
gyermekeké. Egy részéből a gyerekekkel közösen fogunk játékokat vásárolni, másik részéből
pedig egy kellemes kirándulással örvendeztettük meg őket.
Október 5-én Dotto vonat vitte az
egész óvodát kicsit és nagyot egyaránt, egy Tatát körbeölelő kirándulásra. Alkalmunk nyílt a Kastély téren
gesztenyét gyűjteni, közeli játszóterén
játszani. E hónapban megkezdődött a
nagyobbak számára az úszásoktatás,
két héten át 18 gyermekkel indultunk
az oroszlányi uszodába. Bérletes színházi előadássorozat első programjaként egy kedves víziló kalandos történeteit izgulhattuk végig a tatai művelődési házban.
Az októberi könyvtári napok keretében immár harmadik alkalommal kaptunk meghívást
a községi könyvtárba, ahol Feketsné Kisvarga Anita könyvtáros várta óvodásainkat. Anita a gyerekek érdeklődését felkeltve egérke bábbal kalauzolt végig minket, s általuk
a legújabb gyermekirodalmi, és ismeretterjesztő könyvekkel találkozhattunk. A program
eredményeként már új beiratkozói is vannak a
könyvtárnak. Reméljük, többen is kedvet kapnak a könyvtárlátogatáshoz.
Az őszi hónapok színes programjai novemberben tovább folytatódnak, melyekről a következő Hírmondó hasábjain olvashatnak.
Zsidek Judit óvodapedagógus
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Új bankszámlaszámok
Ahogyan arról már korábban értesülhettek, Vértesszőlős Község Önkormányzata 2009. október 1-jétől a banki költségek csökkentése, illetve hatékonyabb és rugalmasabb pénzügyi szolgáltatások igénybevétele céljából bankszámlavezetőt váltott. Új számlavezetőnk a K&H Bank Zrt. tatabányai fiókja.
Tisztelettel kérjük, hogy a jövőben banki költségeink alacsony szinten tartása
és az Ön kényelme érdekében is helyi adó befizetéseit lehetőleg a postai „sárga csekk” mellőzésével végezze. A csekken kívül adóbefizetésének teljesítésére a következő egyéb lehetőségek állnak a jövőben rendelkezésére:

Ô

Ön által kezdeményezett banki utalás az önkormányzat új helyi
adó beszedési számláira,

Ô

Az önkormányzat bankjának meghatalmazása csoportos
beszedési megbízásra,

Ô

A K&H Bank befizetési pénztárbizonylatának használata
a bank fiókjaiban. (Tatabányán a Szent Borbála tér 2. sz. alatt)

A fenti műveletekhez szükséges bizonylatokat átveheti
a Polgármesteri Hivatalban.
Az új bankszámlaszámok:
10400913-50515651-56571022
10400913-50515651-56571039
10400913-50515651-56571060
10400913-50515651-56571163
10400913-50515651-56571084
10400913-50515651-56571077
10400913-50515651-56571156
10400913-50515651-56571091
10400913-50515651-56571046
10400913-50515651-56571053

Építményadó számla
Telekadó beszedési számla
Iparűzési adó beszedési számla
Gépjárműadó beszedési számla
Késedelmi pótlék számla
Bírság számla
Egyéb bevételek beszedési számla
Talajterhelési díj beszedési számla
Idegenforgalmi adó beszedési számla
Államigazgatási illeték beszedési számla

Kérjük, hogy a fentiek alapján a jövőben a helyi adó befizetési kötelezettségét az említett módok valamelyikén és a megadott számlaszámokra teljesíteni szíveskedjen.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Áttekintés az elmúlt 3 évben
benyújtott pályázatokról
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2006. októberi megalakulása után
kiemelt feladatnak tekintette hatékony pályázatfigyelési rendszer kialakítását és a rendelkezésre álló EU
és hazai források maximális felhasználását helyi fejlesztéseinkhez.
Néhány hónap alatt a beérkezett
ajánlatok közül az önkormányzat a
budapesti székhelyű M27 Absolvo
Consulting pályázatíró céggel kötött
átalánydíjas szerződést. A választott
csomag alapján évente korlátlan számú pályázatot készít el az önkormányzati szférában otthonosan mozgó cég
a Polgármesteri Hivatal és intézményei
számára.
Az elmúlt közel 3 évben (2007-2009)
összesen az Absolvo gondozásában
23 pályázati anyag került benyújtásra. Ebből 13 pályázat nyert támogatást. A többi 10 anyag között egy sem
akadt, amely késedelmes leadás, vagy
formai, tartalmi hibák miatt elutasításra került, ugyanis 3 esetben az önkormányzat vonta vissza a pályázatát, egy
esetben a kiírás és a bírálat hibája miatt nem nyertünk támogatást, 6 esetben pedig a jó pályázat forráshiány miatt került elutasításra.
Ezeken kívül az intézmények számos
pályázatot nyújtottak be, melyek szintén
nagy részben támogatást nyertek. Legnagyobb közülük az Általános iskola és
a Samufalvi Óvoda TÁMOP pályázata,
összesen 22 M Ft elnyert forrással.
A megjelenő tervezetekről és pályázati kiírásokról az előre megadott érdeklődési kör alapján időben értesü-

lünk. A pályázatíró teljes körű utógondozást végez.
Összefoglalva tehát az elmúlt években jól működő és hatékony pályázat
kezelési rendszert sikerült kialakítani,
melynek eredménye összesen közel
170 M (+ 22 M) Ft elnyert támogatás.
Ez nagyjából 2 évi fejlesztési forrásunknak felel meg, ami egyszerűsítve annyit
is jelent, hogy átlagosan fejlesztési forrásaink minden egyes 1000 Ft-ja mellé
650 Ft EU vagy hazai támogatást szereztünk, úgy, hogy közben számos fejlesztést kizárólag saját erőből valósítottunk meg.
Természetesen a pályázatok elkészítéséhez komoly háttérmunkára is szükség van, amiért köszönet illeti meg főleg a Polgármesteri Hivatal munkatársait és az intézményvezetőket is.
A közeljövőben a következő pályázatok benyújtását tervezzük:
• Az Általános iskola bővítése
(KDOP): igényelt támogatás:
várhatóan kb. 150 M Ft.
• LEADER pályázatok:
támogatás várhatóan kb. 3 M Ft
(a Kavics ösvény c. könyv reprint
kiadása).
• ÚMVP III. tengely: 15 + 15 M Ft
(a múzeumi bemutatóhely
fejlesztése, a templom felújítása).
• A közintézmények (Általános
iskola, Polgármesteri hivatal,
Sportcsarnok, Művelődési ház,
Egészségház) energiafogyasztásának csökkentése (KEOP):
igényelt támogatás várhatóan
kb. 60-80 M Ft
Dr. Nagy Sándor
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2008.
május 15.

Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása 2008. évre

A vértesszőlősi temető felújítása

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
burkolatfelújításának támogatása
KDRFT Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
Kötelező és informatikai eszközök beszerzése
Belterületi utak fejlesztése

A Kossuth Lajos és a Széchenyi I. utca
felújítása Vértesszőlősön
Rendezett zöldfelületek kialakítása
Vértesszőlősön
3. és 5. § szerinti támogatási igény
bejelentése
A vértesszőlősi Múzeum u., Petőfi u.
és Arany J. felújítása
Valusek u. parkosítása, játszótér az Egészségháznál, Művelődési Ház tetőfelújítása
Tiszabecsi táborozás a
környezettudatosság szemléletében

HU-KDRFT/
TEUT/528/11/2008
KD-TRFC-2008
23/2008 OKM
rendelet
KDOP-2008-4.2.1/B
Jogcímkód:
6.352.01.01
IFJ-GY-KD-09TA-0085
8/2009. (II.26.)
ÖM rendelet
TT Citizens

Vértesszőlős, Tanács u. felújítása

A települési ökormányzati belterületi közutak
burkolat felújításának, korszerűsítésének
támogatása a 2009. évben
A települési ökormányzati belterületi közutak
burkolat felújításának, korszerűsítésének
támogatása a 2009. évben

Application Town Twinning Citiznes' Meetings

Town Twinning citizens' meetings (Testvérkapcsolati pályázat)
Vértesszőlős, Széchenyi u. felújítása

2009.
április 3.

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről.
Az Általános iskola bővítése

nem nyert
nyert

2009.
június 2.

nem nyert

nem nyert

nyert

nyert

nyert

nem nyert

nyert

nyert

nyert

nyert

nyert

nyert

nem nyert

nem nyert

2009.
június 2.

2009.
június 1.

2009.
április 24.

2008
december 17.

2008.
november 11.

2008.
szeptember 10.

2008.
július 15.

2008.
május 15.

2008.
május 15.

Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási
programok támogatására

EMVA falufejlesztés

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
burkolatfelújításának támogatása

HU-KDRFT/
Az Akácfa utca felújítása Vértesszőlősön
TEUT/528/11/2008

2008.
május 15.

HU-KDRFT/
TEUT/528/11/2008

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
burkolatfelújításának támogatása

2008.
május 15.

HU-KDRFT/
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
A Vértes L. utca felújítása Vértesszőlőson
TEUT/528/11/2008
burkolatfelújításának támogatása
A Rózsa utca felújítása Vértesszőlősön

2008.
május 15.

A Rákóczi Ferenc utca felújítása
Vértesszőlősön

2008.
április 30.

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehető támogatás

Támogatási kérelem a 9/2008. FVM
rendelet alapján (kisbusz beszerzés)

nyert

2008.
április 1.

Application Town Twinning Citiznes' Meetings

Town Twinning citizens' meetings (Testvérkapcsolati pályázat)

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
burkolatfelújításának támogatása

HU-KDRFT/
TEUT/528/11/2008

TT Citizens

nem nyert

nyert

nem nyert

nem nyert

nem nyert

nyert

Státusz

2008.
március 17.

A KVM 2008. évi pályázati felhívása az illegális
hulladéklerakók felszámolásának feladataira

Illegális hulladéklerakó felszámolása
Vértesszőlősön

TIOP-1.1.1/07/1

2008.
március 11.

Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés Vértesszőlősön

KDOP-20075.1.1/2F

2007.
augusztus 30.

A pedagógiai, módszertani reformot támogató
infrastruktúra fejlesztése

Belterületi Utak Fejlesztésére

A vértesszőlősi Múzeum u., Vértes L. u,
Arany J. és Petőfi u. felújítása

KDOP-2007-4.2.1/B

2007.
május 25.

IKT fejlesztés Vértesszőlősön

„Oktatási És Kulturális Minisztérium Pályázata
Közkincs Program 2007 Térség Szintű”

A vértesszőlősi Községi könyvtár és a
Művelődési ház komplex fejlesztése a
kulturális értékek megőrzése érdekében

-

2007.
március 31.

2008.
január 24.

EACEA

Town Twinning Citizens Meetings
(Testvérkapcsolati pályázat)

TT Citizens

Benyújtás
dátuma

„Közoktatási Infrastruktúrális fejlesztés”

Kiírás neve

Pályázat címe

Pályázat
kódszáma

2 000 000

7239,9 EUR

Igényelt
összeg

8 347 000

forráshiány, tartaléklistára került

0

3 000 000

4 717 657

4 654 823

4 129 135

2 653 664

3 392 334

20 000 000

400 000

23 034 648

2 287 812

1 652 750

2 287 812

0

0

0

100 000

23 034 648

142 464 740 115 153 694

87 600

forráshiány, új ötletek
6905,85 EUR
szükségesek

forráshiány

a támogatás lehívásától visszalépéas

forráshiány

3 000 000

3 392 334

2 653 664

4 129 135

4 654 823

4 717 657

0

0

8267,66 EUR 6157,42 EUR

0

központi
közbeszerzés
alapján

központi
közbeszerzés
alapján
4 948 080

0

0

0

6811,3 EUR

Elnyert
támogatás

250 000 000

viszalépés hiánypót12 635 473
lás előtt

viszalépés hiánypótlás előtt

nem indokolták

forráshiány

nem volt egyértelmű
154 195 986
a pályázati kiírás

nem indokolták

Elutasítás indoka
(amenyiben
releváns)

Indul a LEADER pályázat
Szeptember
18-án
megjelent
a
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet,
amely a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (ÚMVP III. és IV. tengely) LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeit
tartalmazza.
A rendeletből tájékoztatásul a lényeges elemeket emeljük ki, majd kitérünk a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (továbbiakban V-G Közösség) területén szeptember 25-én meghirdetett 10
célterületre, amelyre a Közösség területén élő természetes személyek, valamint székhellyel, telephellyel rendelkező és tevékenykedő mikrovállalkozások,
jogi személyek, önkormányzatok, civil
szervezetek, egyházak nyújthatnak be
pályázatot a LEADER HACS tervezési
területén megvalósuló tevékenységek
támogatására 2009. október 1-jétől egy
hónapon keresztül. Részletekért keresse meg a munkaszervezetet, akiknek elérhetősége a további információkkal együtt megtalálható a www.
vercse.hu honlapon.

A rendelet célja
1. § Ez a rendelet a helyi igényekhez
és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.
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A támogatás igénybevételének
általános feltételei
3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER
HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi
jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:
a) LEADER közösségi célú fejlesztés,
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
c) LEADER rendezvény,
d) LEADER képzés,
e) LEADER térségen belüli
együttműködés,
f) LEADER térségek közötti
és nemzetközi együttműködés,
g) LEADER tervek és tanulmányok.
4. § (1) E rendelet alapján támogatás
kizárólag olyan tevékenységhez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVSében meghatározott LEADER megoldási javaslatokban megfogalmazott elvárt
eredmény elérését segíti elő, megfelel
a LEADER HACS HPME katalógusban
meghatározott feltételeknek.
6. § (1) Nem vehető igénybe támogatás a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, …
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. § (4)
bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető fenntartása - ellátását szolgáló épület,
épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.
7. § (1) E rendelet alapján kizárólag
olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely megfelel a pályázati felhívás horizontális feltételeinek, és sze-

repel a fejlesztés megvalósulási helye
szerint illetékes LEADER HACS – legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva
álló időszak első napját megelőző ötödik napon lezárt – HPME katalógusában.
(5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását
követően kezdhető meg.

A pályázat benyújtása
8. § (1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében
benyújtott pályázatokat 2009. október 1.
és 2009. október 31. között, az illetékes
LEADER HACS munkaszervezeti irodájába postai úton kell benyújtani. (A V-G Közösség esetében: Tata, Erzsébet tér 13.)

A Vértes-Gerecse Közösség HPME katalógusában meghirdetett
célterületek és a rendelkezésre álló források
Jogcím

LEADER Klubhálózat

Allokált forrás
(Ft)
39 681 000

min. támogatás/
projekt (Ft)
600 000

LEADER sporthelyszínek

40 000 000

1 200 000

8 000 100

Vércse Kincsei nyomában

42 000 000

600 000

3 600 000

Célterület elnevezése

Közhasznú fejlesztés
összesen:

Vállalkozás célú
összesen:

121 681 000
Kistelepülési szolgáltatóház

87 600 000

600 000

12 000 000

Mesterkezek Program
Fejlesztések a
termékutak mentén

69 280 800

600 000

6 000 000

45 000 000

1 200 000

6 000 000

600 000

1 500 000

201 880 800
Vércse-események

Rendezvény összesen:

Térségen belüli
szakmai összesen:
Összesen:

max. támogatás/
projekt (Ft)
4 000 200

30 000 000
30 000 000

Vércse Táborok

12 000 000

600 000

1 500 000

LEADER Szakmai összefogás

9 000 000

600 000

1 200 000

LEADER Közösségi összefogás

12 000 000

600 000

1 200 000

33 000 000
386 561 800

Nyertes pályázat
A Vértesszőlősi Általános Iskola pályázatot nyújtott be a Komárom-Esztergom megye Közoktatásáért Közalapítványhoz – a „Nevelési-oktatási intézmények könyvtár- és kézikönyvtár fejlesztésének támogatása” témakörben.
A KEMKA kuratóriuma támogatásra érdemesnek találta pályázatunkat. 80 000 Ft-ot
ítéltek meg, melyből szlovák tannyelvű korszerű könyveket és munkafüzeteket szereztünk be. A kézikönyvek nélkülözhetetlenek a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez a szlovák nyelv oktatásában, felmenő rendszerben való bevezetéséhez, felkészüléshez.
Köszönjük a KEMKA támogatását!
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Idősek Napja

XXXVIII. Könyvtári Hét
Október 5–11-e között zajlottak le a
Könyvtári Hét alkalmából rendezett programok szerte az országban.

2009. október 16-án a vértesszőlősi
Művelődési Házban köszöntötte 70
évesnél idősebb lakóit Vértesszőlős
Község Önkormányzata.
Az ünnepséget a Freedance Hall Tánccentrum táncosainak bemutatója nyitotta meg, majd Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntője
következett. Polgármester úr beszédében kiemelte, hogy
a múlt tisztelete nélkül nem lehet a jelenben gondolkoz-

ni, és a jövőt építeni. Éppen ezért mindig
figyelnünk kell az idősebbek tanácsaira,
melyeket a gazdag életút tapasztalatai
érleltek meg.
Az Önkormányzat virággal köszöntötte legidősebb lakóit, Ocskai Rudolfnét
és Jenei Ferencet, és az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat:
Szalay Károlyt és Szalay Károlynét született Jenei Annát, Szádeczky Györgyöt és
feleségét Szádeczky Györgynét született
Krupánszki Vilmát, Számvéber Rudolfot
és Számvéber Rudolfnét született Weiger
Máriát, valamint Németh Ferencet és Németh Ferencnét született Lévai Matildot.
A köszöntők után a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei operett
slágerek felidézésével teremtették meg
a jó hangulatot. Az ünnepi vacsora után
pedig a Szeptember Duo szórakoztatta a
szépkorúakat.

Feketsné Kisvarga Anita
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A Vértesszőlősi Községi Könyvtár ebből az
alkalomból játékos sétára hívta az ovisokat,
többfordulós vetélkedőt szervezett az iskolásoknak a könyvtártörténet és a könyvtár-használat témakörében, otthont adott az Irodalombarátok Körének, és a könyv-illetve folyóiratvásár megszervezésével lehetőséget biztosított az otthoni könyvtárak bővítésére is. Ös�szesen 143 fő vett részt a helyi Könyvtári Héten a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig.
Köszönet a lelkes pedagógusoknak, akik fontosnak tartották, hogy a gyermekek megismerjék a könyvtár működését, és a benne rejlő lehetőségeket. Bízom abban, hogy a programok a
könyvek iránti érdeklődés felkeltéséhez, az olvasás megszerettetéséhez nagymértékben hozzájárultak. Köszönet az aktív könyvtártagoknak is,
akik rendszeres látogatásukkal, érdeklődésükkel életben tartják ezt a kis könyvszigetet.
Közlemények
Az olvasói visszajelzések figyelembe vételével
megváltozik a könyvtár nyitva tartása. November
1-jétől a következő időpontokban várom az olva-

sókat: Hétfőn és kedden 13.00-tól 16.00 óráig,
szerdán és csütörtökön 15.00-től 18.00 óráig.
Az Irodalombarátok Köre legközelebb november 3-án, kedden 16.00 órától várja az
érdeklődőket. Témánk: az elmúlt hónap olvasmányélményei.
Október 19-e és 30-a között tekinthető
meg az „5lett” című vándorkiállítás, mely
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából járja az
országot. Az uniós ismeretek elmélyítéséhez
játékos totókat lehet kitölteni.
Általános iskolások! Regisztráljatok a
könyvtárban a „Fogadj örökbe egy könyvet a
Minimax-al” játékára (www.minimax.hu)!
Találkozzunk a könyvtárban!
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros
(06-30-754-7991)

November a Művelődési Házban
November 12. 18.00 óra
Ami a történelem órán nem hangzott el
Dr. Szabó József János hadtörténész előadása
Katonaélet az Osztrák-Magyar Monarchiában
November 17. 17.00 óra
Világvége elméletek
Moczik Csaba és Eredics Marcsi amatőr csillagászok előadása
Tiszta égbolt esetén az éppen aktuális meteorzápor megfigyelése
Decemberi előzetes
Ír Mikulás parti és táncház a Kék Bab zenekarral és az Irish Fairies Tánckar
táncosaival, december 5-én szombaton 17.00 órától.
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Zenei Világnap

Koncert „Szent Lukács, az orvos” tiszteletére

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a
napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.

A Vértesszőlősi Kisboldogasszony Plébániatemplom, melyet 220 évvel ezelőtt kezdtek el építeni, újabb felemelő
hangversenynek adott otthont október
11-én, melynek bevétele a templombelső restaurálására és az idén 165 éves
orgona felújítására lesz fordítva.

Manapság alig tudunk olyan dolgot mondani, aminek ne ünnepelnénk világnapját. Lassan
az év minden napjára fog jutni egy. Ezek közül
sokról még nem is hallottunk, soknak pedig kitüntetett szerepe van az életünkben. Ilyen például a Föld napja, a Madarak és Fák napja, a
Víz és természetesen a Zene világnapja. Ha a
legtöbbért nem is rajong mindenki, azért nem
tudunk olyan embert mondani, akinek ne lenne
fontos a zene. Mindenkinek persze nem lehet a
kedvében járni, hiszen ahányan vagyunk, an�nyi fajta zenét kedvelünk.
A Zene világnapja alkalmából adott nagysikerű koncertet a Kék Bab zenekar és a Blackbird
Irish Dance School tánckara a vértesszőlősi
Művelődési Házban. Az együttes ír népzenét
és tánczenét játszik. Vezetőjük Bencze András,
aki nemcsak énekelt, gitározott, de az est hangulatfelelőse is volt. Elmondta, hogy az együttes 1983-ban alakult. Ekkor vették fel a Kék
Bab nevet, amit egy tanáruknak köszönhettek.
A tanár nem értékelte a szájharmonikás szokatlan zenét amit a fiúk a szünetekben fújtak és
mindig leteremtette őket: „Ej már megint azt a
kék babot játsszátok”.

Októberben ünnepli az Egyház Szent
Lukács evangélistát. Lukács írta meg a
harmadik evangéliumot és az Apostolok
Cselekedeteit. Szíriai orvos volt, aki áttért
a kereszténységre, az antiochiai közösség tagja és Szent Pál munkatársa, akit
számos apostoli útjára elkísért. Az evangélium írása közben ábrázolják,
attribútuma pedig az ökör. Műemlék templomunk igen értékes darabján, a szószéken is
megtalálhatjuk – baloldalról az
első szobor képében. A hagyomány úgy tartja, hogy Lukács orvos létére festő is volt. Neki tulajdonítják a római Maria Maggiore
bazilikában őrzött Mária-képet.
Sőt, azt mondják, hogy megfestette Jézus arcát is. Annyi bizonyos, hogy a Szűzanyáról a legtöbbet és a legszebben Lukács beszél,
s így, ha nem is ecsettel, de képet rajzol
róla. Így lett a sebészek, az orvosok valamint a művészek védőszentje.
Szent Lukács evangélista tiszteletére a
koncerten zeneművelő orvosok léptek fel:
DR. HERNÁDI MÁRIA bőrgyógyász
Székesfehérváron – A. H. Malotte, S.
Adams és Wolf Péter áriákat énekelt.
DR. LAKATOS JÁNOS kardiológus
Kocsról – gordonkán Bach és Mendelssohn darabokat adott elő.
Dr. NAGY ERZSÉBET belgyógyász,
a tatai evangélikus gyülekezet kántora
– Bach, Mendelssohn és Pachelbel művekkel szólaltatta meg az orgonát.

Az iskola befejezése után a zenekar életében
is 25 év szünet következet. Majd az elmúlt évben
újra előkerült a gitár és társakat is talált András,
akikkel együtt húzzák a talpalávalót. Az együttes
tagjai Várkonyi Mária fuvola, Szencsák Bálint gitár, Virág Lili hegedű, Újhelyi Gergő dob, Kisteleki Márton basszusgitár, Sebők Anna ének.
A 2005-ben alapított Blackbird Irish Dance
School különleges szerepet tölt be a magyarországi ír tánciskolák között. Az iskola vezetőtanárai: Tihanyi Andrea (Daca) és Zimborán
Gábor az első olyan magyar tánctanárok,
akik sikeres gyakorlati és elméleti vizsgájukat követően felvételt nyertek a dublini székhelyű, 1929-ben alapított Ír Tánc Szövetség
(An Coimisiun le Rinci Gaelacha, CLRG) tagjai
közé, mindketten tagjai az ír tánctanárok 30 fős
kontinentális európai tanácsának (Registered
Teachers Mainland Europe, RTME). Ez alkalommal Zimborán Gábor, Kapsza Dóra, Nagy
Kata és Kis-Tóth Attila alkotta a tánckart.
Aki elmulasztotta a koncertet, de szívesen
megnézné őket, decemberben
megteheti. December 5-én,
szombaton 17.00 órától ír Mikulás estet tartunk, ahol fellép
a Kék Bab zenekar és az Irish
Fairies Tánckar. A koncertet
táncház követi, melyen mindenki kipróbálhatja magát.
Persikné Szabó Kata
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TÓKA SZABOLCS orgonaművész úr
– a koncertsorozat művészeti vezetője –
az áriákat kísérte orgonán.
VERÉB MÁRIA versei színesítették
a koncertet – reméljük hagyományt teremtve és bátorítást adva.
„Szereteted végtelen,
csak hinni kell benned!
A hit megtanít minket,
minden emberségre.”
Veréb Mária: Fohász az Istenhez (részlet)

Szívesen várjuk azok jelentkezését, akik
akár zenei, akár irodalmi tudásukkal, alkotásukkal hozzá szeretnének járulni a koncertek programjához. Szeretnénk, ha a jelenlegi fő cél – a felújítás támogatása
– mellett összejönne egy élő alkotó-előadó kulturális közösség is.
Még egyszer szeretnénk
megköszönni a fellépőknek
nemes felajánlásukat, hogy
eljöttek és segítettek abban,
hogy templomunk mihamarabb megújulhasson! Külön
köszönjük a felújításra szánt
hozzájárulásokat! Idén május
óta összesen 602 000 Ft gyűlt
össze, melyből 396 000 Ft a
3 koncert készpénz bevétele,
206 000 Ft pedig az alapítvány számlájára érkezett átutalás, illetve befizetés formájában.
Köszönettel tartozunk a hangversenysorozatok lebonyolításához szükséges adományokért – a fellépőknek átadott virágokért, a megvendégelésre készített süteményekért, egyéb falatokért, üdítőkért –,
és azoknak a jószándékú embereknek a
munkájáért, akik a szervezést segítik!
Reméljük, hogy ez a színvonalas műsor
mindnyájuk megelégedésére szolgált, és
szívesen jönnek el a decemberben tartandó, következő hangversenyre is!
Szamos Boglárka, Hansági Edit, Zachara Norbert
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Csillagmesék kicsiknek és nagyoknak
Szeptember 24-én a vértesszőlősi Művelődési Házban Moczik Csaba és Eredics
Marcsi amatőr csillagászok ismertették meg az érdeklődőket a csillagképekhez kötődő népi hiedelemvilággal.
Az előadás után a hallgatóság valószínűleg már egészen más szemmel fog tekinteni a
Tejútra, a Göncölszekérre, hamar meg fogja találni az égbolton a kaszásokat, meg a halászokat, és a tévelygő juhászt. Talán rendszeres megfigyelője lesz az Orion csillagképben található csillagcsoportnak, ellenőrizvén, hogy meg tudja-e számolni mind a 7 csillagot, s ezáltal felvételt nyerne-e az ókori Róma hadseregébe.
Sötétedés után a kíváncsiskodók számára lehetőség nyílt a Művelődési Ház kertjében
felállított távcsőbe is belenézni, és a szabad ég alatt keresgélni az előadáson megismert
csillagokat. Nagy élmény volt a Jupiter bolygó megtekintése, melynek jellegzetes sávjai
és négy legnagyobb holdja is látható volt a távcsővel. A csillagászat rajongóit ezen az estén a szerencse is segítette: a csillagbámulás ideje alatt vették észre, hogy éppen a fejük felett halad el a Nemzetközi Űrállomás.
Feketsné Kisvarga Anita

www.t-mobile.hu

www.t-home.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

Az érdeklődőket szeretettel várjuk bemutatótermünkben!
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Herédi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tel./fax: (34) 303 234
E-mail: heredi6@freemail.hu
Web: www.heredikft.hu

Ingatlanközvetítés
Tatabánya és Vértesszőlős területén
 kedvezményes közvetítési díj,
 regisztrációs díj nincs,
 ügyvédi háttér,
 hitel tanácsadás.

Herédi János

ingatlan tanácsadó

06 20 935 3633

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Önkormányzata és a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Vértesszőlős lakosságát a
2009. november 13-án, pénteken tartandó
közmeghallgatásra a Művelődési Házba.

17.30 órakor a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat várja az érdeklődőket.
18.00 órától a település Önkormányzata
számol be az elmúlt év eseményeiről, működési és fejlesztési eredményeiről, és a 2010es év terveiről.
Szó lesz a Sólyom utca 1. számú főúttal
való összekötéséről, a Valusek utcai járdafelújítás, illetve a Múzeum-Petőfi Sándor-Arany
János utcák felújítása kapcsán felmerülő
kertépítészeti tervekről, valamint a Jókai utca
Szőlőhegy felé eső végének lezárásáról.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Iroda:

Tatabánya, Fő tér 20. (Árpád Szálló)
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.

Tisztelt Lakosság!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

a H1N1 új típusú
influenzáról
tartandó előadásra.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: 2009. november 9-én
17.00 órakor

A Vértesszőlősi Általános Iskola
Szülői Munkaközössége a
Művelődési Házban (Tanács u. 79.),
2009. november 21. 19.00 órai kezdettel
ismét Suli-Buli bált rendez.

Belépőjegyek elővételben
kaphatók az iskolatitkároknál
1.200 Ft-os áron.
Ezek egyben támogatójegyek is.

Élőzene, tombola!

Előadó: Dr. Patkó Enikő
Kistérségi ÁNTSZ orvos munkatárs
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
20

