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Nagyboldogasszony napja
Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának,
Szűz Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Augusztus 15-én ünnepli hát az egyház Szűz Mária mennybemenetelét, magyar elnevezésével Nagyboldogasszony ünnepét. A hagyomány szerint Szent
Gellért püspök érdeme, hogy Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódolatot aknázta ki ezzel a gesztussal a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében.
Egyes vidékeken, az ünnep előestéjén a hívő asszonyok a temetőben gyülekeztek egy frissen ásott üres sír körül, a dicsőséges olvasót imádkozták, majd epikus énekben mesélték el Mária mennybemenetelének a történetét. A XX. század
elejéig élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás szokása. Az oltáron
megáldott virágokat az épülő házalapjába, az elhunyt koporsójába, vagy az új
menyecske ágyába helyezték, hogy szerencsét hozzon.
S noha a millennium óta októberben van a hivatalos napja, augusztus 15-e Magyarország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe is volt.
Sőt, a Kölcsey-féle Himnuszt megelőzően a régi magyar himnusz is Boldogas�szonyt szólította meg: „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról ne feledkezzél
el, szegény magyarokról!”
Pataki Gábor

A képviselő-testület
2009. január 22-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
1. A 2009. évi költségvetés tárgyalása I. forduló
A testület megállapította, hogy a 2008. évi bevételi oldalhoz képest idén növekedés várható. Ugyanakkor a költségek – elsősorban az energia árak emelkedése miatt – jelentősen nőnek. Ezért minden lehetőséget meg kell ragadni, ami plusz bevételt jelent, illetve a kiadásokat költségtakarékosan megoldani. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy minden pályázati lehetőséget
kihasználjunk. Át kell gondolni a civil szervezeteknek nyújtott támogatás mértékét. A karbantartások, közterület fenntartás nagy részét saját erőből kell megoldani a karbantartók, illetve közcélú munkások bevonásával. Fegyelmezett létszámgazdálkodást kell folytatni. A részletes adatok
kidolgozását követően a februári ülésen fogadja el az önkormányzat költségvetését a testület.
2. A képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata
A testület úgy határozott, hogy a képviselői tiszteletdíjak mértékén nem kíván változtatni.
3. A vállalkozói fórum előkészítése
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy vállalkozói fórumra hívja az első 100-120 adózót.
A fórumra a kultúrotthonban kerül sor február végén, március elején. Előadóként banki szakembert, gazdaságelemzőt kér fel az önkormányzat. A rendezvény költségeire 300 ezer forint
keretösszeget állapít meg a testület.
4. E g y e b e k
• Két testületi határozat törvényességi észrevételével egyetértett a testület.
• A Képviselő-testület a fogorvosi rendelő bérleti díján nem változtat.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a sportcsarnok bérleti díját 2009. január 1-jétől
kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:
Sportcélú igénybevétel esetén:
		
– helyiek részére		
3000 Ft/óra
		
– nem helyiek részére
3600 Ft/óra
Üzleti célú igénybevétel esetén:
		
– 0-24 óra időtartamig
6000 Ft/óra
		
– 24 óra időtartamon túl
72 000 Ft/nap
• A képviselő-testület a patika bérleti díját  63 000 Ft/hó-ra emeli.
• A testület Tomasik Róbert, Vértesszőlős, Domb. u. 20. sz. alatti lakossal 2009. december
31-ig meghosszabbítja a meglévő területbérleti szerződést.
• A képviselő-testület a búcsú megrendezését a korábbi évekhez hasonlóan támogatja.
A testület felhívja a Sipos Lászlóné rendező figyelmét, hogy az eszközök elhelyezését úgy oldja
meg, hogy a Takarékszövetkezet mellett lévő ’56-os emlékhely (park) területét nem használhatja.
• Az önkormányzat, gazdálkodásának könyvvizsgálati ellenőrzésével Papp Györgynét bízza meg.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Által-ér völgyi kerékpárút (Tata-Vértesszőlős-Tatabánya között) megvalósítására új KÖZOP pályázat kerüljön benyújtásra. Vértesszőlős község a felmerülő költségekre – kizárólag lakosságszám-arányosan
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– 2 millió forint keretösszegre vállal kötelezettséget. A pályázat benyújtását megelőzően a három településnek tisztáznia kell az öt éven túli tulajdoni és fenntartási költségeket. A fenntartási költségeket a település csak és kizárólag lakosságszám-arányosan tudja felvállalni.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Az önkormányzat vállalja a 10 Ft/lakos/éves tagdíj megfizetését.
• Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEÚT pályázattal kapcsolatban a megkötött vállalkozói szerződések szerint a pályázati költségvetéshez képest összesen 1189 ezer forint többlet forrást
biztosítja a 2009. évi költségvetésében.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a rendezési terv módosításáról szóló 133/2008.
(VII.17.) Kt. határozatát módosítja illetve kiegészíti az Old Lake Golf Holding vértesszőlősi területeire meghatározott egységes (Ki) különleges idegenforgalmi terület áttervezésével, valamint a Vértesszőlős – észak, 1-es főút – vasút közti területsáv rendezési terve a szándékolt
gazdasági területek visszaállításával.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hatásbecslési tervdokumentáció elkészítésére kérje fel a szabályozási tervet érintő módosításokról az ÖKO Desing Kft-t
az árajánlatban szereplő 530 ezer forint+áfa összegben.
• A Képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete megbízza dr. Nagy Sándor polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében nyilatkozatot adjon arról, hogy az Előember-emlékhely szobor az önkormányzat tulajdonát képező 1028/2. hrsz. alatt lévő Vértes László parkban kerüljön elhelyezésre.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete elfogadja a kulturális bizottság tájékoztatóját a farsangi báli előkészítésről. Annak érdekében, hogy a báli rendezvény önköltséges legyen, a belépőjegyek árát 1500 forintban állapítja meg.
• A testület elfogadta a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót

A Képviselő-testület
2009. február 12-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
•
•
•
•

A képviselő-testület a két alpolgármester költségátalányát 2009. január 1-jétől kezdődően
19 ezer forintban, a polgármester költségátalányát ugyanezen időponttól kezdődően bruttó
60 ezer forintban állapította meg.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete az óvodában és iskolában dolgozó A-D kategóriába
sorolt közalkalmazottak részére 2009. március 1-jétől 2010. február 28-ig terjedő időszakra
továbbra is biztosítja munkahelyi döntésen alapuló 10 százalék bérkiegészítést.
A testület egyetértett azzal, hogy a kulturális menedzser részére mozgóbérként, a befolyt bérleti díj 30 százalékának megfelelő bruttó összeg kerüljön kifizetésre.
A testület elfogadta 1/2009.(II.13.) Kt. rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.
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Vértesszőlős Község Képviselő-testülete az Általános Iskola első féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
A testület elítélte a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi bemutatóhelyén történt értelmetlen rongálást. Felhívja a szülők figyelmét, hogy gyermekeik viselkedésére, cselekedeteikre fokozottabb mértékben ügyeljenek, hiszen ez erkölcsi felelőssége a szülőknek.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete úgy foglalt állást, hogy havi szinten nem szükséges a közbeszerzési szakértői feladatok ellátása, ugyanakkor felkéri Adler József közbeszerzési szakértőt arra, hogy az éves közbeszerzési terv elkészítésére adjon ajánlatot. A jövőben pedig az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lebonyolítására eseti jelleggel kéri fel a
szakértőt.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Energie-Contracting Kft. ajánlata alapján a Reinerköz közvilágításához még egy oszlop kerüljön elhelyezésre, a meglévő három lámpatest megfelelő áthelyezésével.
A Múzeum utcában a temető előtti részen 2 oszlop áthelyezése szükséges. Erre 155 ezer
forint+áfa, illetve 310 ezer forint +áfa összeget biztosít a 2009. évi költségvetésben.
Az Árpád utcai lámpatestet az érintett lakó finanszírozza meg.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanács utca páratlan oldalán
a Reiner-köztől felfelé eső rész útépítésére tervezői megbízást adjon a Bazalt Kft-nek.
A Széchenyi utca Tata felöli zsákutcai szakaszán megépítendő út vonatkozásában készüljön
lakossági véleményfelmérés annak érdekében, hogy a lakók vállalják-e és milyen mértékben
az útépítés költségeihez való hozzájárulást.
A testület egyetért azzal, hogy a Vörösmarty utcában a korábban megépült szennyvízcsatorna
rendszerre szolgalmi jog bejegyzése megtörténjen. Az erre vonatkozó geodéziai munkarészekre benyújtott árajánlatot elfogadja, a 120 ezer forint költséget a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület az Idősek Klubja eddigi színvonalon történő további működése érdekében havi
15 ezer forintos keretösszeget különít el az önkormányzat költségvetésében, melyből az apróbb – a klubéletet érintő – kiadásokat lehet fedezni. Pl. újság előfizetés, névnapok megtartása, stb.

A Képviselő-testület
2009. március 12-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
•

•
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Az IMI SZUSE Egyesület elnöke elmondta, hogy a helyi általános iskolával az együttműködést
szeretnék kialakítani. Az 1. és 2. osztályosok, sőt az óvodások bevonását szeretnék kezdeményezni, hiszen az egészséges életre, sportolásra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni.
Az egyesület kereteiben sportoló gyermekek szülei igen nagy segítséget, támogatást nyújtanak, amiért ezúton is köszönetet mondott. A testület a tájékoztatót tudomásul vette.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi hatósági munkájáról szóló beszámolót
elfogadta, és köszönetét fejezi ki a hivatal munkatársainak a végzett munkáért. Vértesszőlős
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Község Képviselő-testülete a Kulturális és Nemzetiségi Bizottság 2008. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta. Köszönetét fejezi ki a munkáért a bizottságnak, továbbá a rendezvények szervezését, lebonyolítását segítő szlovák kisebbségi önkormányzatnak és nyugdíjas klubnak.
A képviselő-testület a három óvodai csoportba felvehető gyermeklétszámot 62 főben határozta meg, továbbá a bölcsődei normatívát a jelenlegi 280 forintról 330 forintra emelte.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei szüreti fesztivál megrendezéséhez is benyújtásra kerüljön a testvértelepülési pályázat. Az igényelt összeg
1500 ezer forint, az önkormányzat saját erőként 500 ezer forintot a 2009. évi költségvetésében biztosít. Az önkormányzat megbízza a kulturális és nemzetiségi bizottságot a pályázati
anyag előkészítésével.
A képviselő-testület egyetért azzal is, hogy pályázat kerüljön benyújtásra fűkasza beszerzésre. Az igényelt összeg 400 ezer forint, saját erőként az önkormányzat 80 ezer forintot a 2009.
évi költségvetésben biztosít.
A képviselő-testület a művelődési ház 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, és az elvégzett munkáért köszönetét fejezte ki.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a „Közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítására” elnevezésű
pályázat benyújtásra kerüljön. Pályázati önrészként 400 000 forintot biztosít a 2009. évi költségvetés működési tartalék terhére.
A képviselő-testület elfogadta az Általános Iskola létszámelemzését.
Egyetértett azzal, hogy az iskola régi és új épülete összeépítésre kerüljön, erre 75-80 millió forint
keretösszeget állapít meg. A testület megbízza az igazgatót azzal, hogy a tervezővel és a nevelőtestülettel további egyeztetésekkel alakítsák ki a végleges tervjavaslatot. A következő ülésig tájékozódni kell a pénzintézeteknél a szükségesnek látszó hitelfelvételi lehetőségekről.
Horváth Sándor iskolaigazgató február 12-én kelt levelében bejelentette rendkívüli lemondását
szeptember 1-jei hatállyal. A képviselő-testület Horváth Sándor iskolaigazgató lemondását elfogadja, de annak rendkívüliségét vitatja. Tekintettel arra, hogy Horváth Sándor lemondását a
testület elfogadta, az általános iskola igazgatói állására pályázatot írt ki. A testület megbízta a
jegyzőt, hogy a jogszabályban foglaltak szerint a pályázati felhívást tegye közzé.
Az önkormányzat a WipMar-Invest Kft-vel megállapodás köt arról, hogy a cég által korábban
bankgaranciaként lekötött 30 millió forint értékű összeget nyílt számlára helyezi az ERSTE
Banknál oly módon, hogy arról kifizetés a beruházás megvalósulásaként csak a cég és az önkormányzat együttes rendelkezésével valósulhat meg. Elsőként az övárok, legutoljára a szilárd
burkolatú út megépítésére kerül sor. A beruházó vállalja, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben rögzítésre kerül az a tény, hogy az útépítés költsége 90 százalék mértékig – meg nem
valósulás esetén – az ingatlan mindenkori tulajdonosának kötelezettsége lesz az önkormányzati rendelet alapján.
A képviselő-testülete egyetértett a tatabánya és Környéke Turisztikai Egyesület célkitűzéseivel, és az egyesületbe tagként be kíván lépni. Az önkormányzat vállalja, hogy az éves tagdíjat
– 12 ezer forintot – a 2009. éves költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a tavalyi évihez hasonlóan idén is az önkormányzat
vásárolja meg a Baromállás dűlőben a hulladékszállításra szolgáló zsákokat a dűlő fejlesztésére megállapított keret terhére.
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A Képviselő-testület
2009. március 26-án megtartott
rendkívüli ülésének
napirendjei, illetve döntései
•

•

•
•
•

•

•

•

•
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A képviselő-testület megbízta a polgármestert azzal, hogy a község és a Skála-térség között
megvalósítandó kerékpárút tervezésére beadott 4 ajánlatot pontosítsa az ajánlattevőkkel úgy,
hogy a nyomvonalra vonatkozó tanulmánytervek belterületi és külterületi szakaszra bontva készüljenek el. A tanulmányterv és engedélyezési terv készítésre a fejlesztési tartalék terhére
4 millió forint kerül nevesítésre.
A Képviselő-testület a Magyar Közút Kht. felhívására csatlakozik a 2009. április 22-ei Föld Napja
akcióhoz, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az iskola felsős diákjai és pedagógusai, valamint a civil szervezetek közösen vesznek részt a községben a szemétgyűjtési akcióban. A szervezési munkákkal a testület Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármestert bízza meg.
A képviselő-testület nem támogatja a Kánya utca Ady utca felöli részén fekvőrendőr kialakítását, mert az a téli biztonságos közlekedést és hó-eltakarítást is akadályozná.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a községben térfigyelő kamerarendszer létesüljön a
közbiztonság növelése érdekében. A testület megbízza a polgármestert pályázati lehetőségek
keresésével, és az árajánlat pontosításával.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem ír ki helyi népszavazást az iskolafejlesztés kérdésében. A testület egyetért azzal, hogy az Általános Iskola régi és új épületének összeépítése
érdekében pályázat kerüljön benyújtásra.
Az igényelt támogatás összesen: 20 000 000 Ft
Vállalt önerő összege: 80 245 600 Ft
Beruházás összesen: 100 245 600 Ft
A szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében szükség esetén hitel felvétellel biztosítja.
A Képviselő-testület a 2009. évi fejlesztési tartalék felosztásával egyetértett. A Képviselő-testület egyetértett azzal is, hogy a 2009. évi fejlesztések ütemezés szerinti végrehajtása 20 millió forint hitel igénybevételével valósuljon meg. A testület megbízza a polgármestert, hogy a
pénzintézetek közül a legoptimálisabb ajánlatot adóval kösse meg a hitelszerződést.
A képviselő-testület az Által-ér völgyi kerékpárút megvalósulása érdekében együttműködési
megállapodást köt Tata és Tatabánya önkormányzatával, valamint a KEM Sportszövetségek Szövetségével. Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a pályázati önrészt és az előkészítéssel kapcsolatban felmerült költségeket a három település lakosságarányosan – Vértesszőlős
3 százalékban – viseli.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező adótorony – melyet korábbi döntésével bérbe adott –, és az alatta lévő támfal
a Magyar Telekom Nyrt. beruházásában megvalósuljon. Az önkormányzat a munkákban költséget nem vállal.
A képviselő-testület tudomásul veszi az ÉDV Zrt. tájékoztatóját a szennyvízcsatorna üzemeltetés amortizációs költségének felhasználásáról.

A közterületek használatáról még egyszer
Ahogy már az elmúlt években az Önkormányzat többször is hangsúlyozta, kiemelt feladatának tekinti a közterületek ápolását, Vértesszőlős
megjelenésének javítását, az esztétikus településkép kialakítását. Ezért
számos intézkedés történt az elmúlt években, melynek eredményei
szemmel láthatóak.
Településünk adottságait kihasználva fontos cél a rendezett, igényes,
ápolt település kialakítása és fenntartása, mely nemcsak az itt élők komfortját
növeli, közérzetét javítja, hanem a hozzánk érkező vendégek, turisták számára is vonzóbbá teszi Vértesszőlőst.
Természetesen a települési vonzerő
javulása az ingatlanárakra is hatással
van, aminek haszonélvezői a szőlősi
ingatlan tulajdonosok.
Mivel az Önkormányzat lehetőségei végesek, sosem elég hangsúlyozni a lakossági együttműködés fontosságát. Összesen mintegy 100 000 m2
gyepfelületet kell rendszeresen kaszálnunk, ami mindössze évi 5 kaszálás
mellett félmillió m2-t jelent. Sajnos a terepviszonyok miatt a traktoros kaszálás a felület kisebb részén oldható csak
meg, ezen arány növelése (tereprendezéssel) fontos feladat. A rendelkezésre álló 2-4 fő munkaerő lehetőségei
végesek, főleg, ha a csapadékos időjárás miatt a fű intenzíven növekedik.
Kérem, hogy a közterületek használatáról szóló rendeletünknek megfelelően, együttműködésük és igényessé-

gük jegyében is a következő munkákban aktívan részt venni szíveskedjenek:
• Az ingatlan előtti járda tisztán
tartása.
• Az ingatlan és a közút közötti
közterület karbantartása, ápolása,
a fű nyírása, parlagfű mentesítés.
• Az eldobott hulladékok
összegyűjtése.
• Por és iszap mentesítés
• Az ingatlan előtti csapadékelvezető
árkok és műtárgyak jó állapotban
tartása
Kérem, hogy a következő tevékenységek tervezése, megkezdése előtt a
Polgármesteri Hivatallal konzultálni és
a szükséges engedélyt, hozzájárulást
beszerezni szíveskedjenek:
• Az ingatlant határoló közterületen
tereprendezés, fás szárú, évelő
növények telepítése.
• Bármilyen térburkolat készítése
és építési munkálatok.
(Törekedjünk a zöldfelületek
lehetőség szerinti maximális
mértékű megőrzésére.)
• Építőanyag, építési törmelék,
tüzelőanyag tárolása.
• Jármű tárolása.
Közreműködésük nagyban segíti a
Polgármesteri Hivatal, illetve alkalmazottaink munkáját.
A jelenleginél jelentősen több feladatot az Önkormányzat csak további források felhasználásával tud vállalni, amelyhez nélkülözhetetlen lenne a
kommunális adó bevezetése.
Dr. Nagy Sándor
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Új igazgató az Általános Iskolában
Horváth Sándor Zsolt igazgató április 17-én kelt levelében 2009. július
31. határidővel lemondott határozott
idejű igazgatói kinevezéséről, ezért
a Képviselő-testületnek az igazgatói álláshelyre (a jogszabályi előírások szerint 5 év időtartamra) igazgatói pályázatot kellett kiírnia.
Összesen 7 jelentkezőt hallgattak
meg az ezért kötelezően megalakult bizottságok (nagyrészt környékbeli lakosokat, de volt megyén kívüli jelentkező
is) és alakítottak ki véleményt a képviselő-testületi ülésre.
A testületi ülésen a megismételt szavazás ellenére sem kapta meg egyik
jelölt sem a szükséges szavazatszámot, ezért a Képviselő-testület az iskola volt igazgató-helyettesét, Paxy Évát
bízta meg egy évre az igazgatói felada-

tokkal. Jövő év nyarán az állás ismételt
pályáztatására lesz szükség.
A Képviselő-testület a kinevezéssel
egyidőben megfogalmazta az iskolával szembeni legfontosabb fenntartói
elvárásokat is:
• A tanulói létszám növelése (alig
egy évtizede még mintegy 200 fő
volt, tavaly 145, idén 131, jövőre várhatóan még kevesebb lesz).
• Az angol nyelv tanulásának elérhetővé tétele minden érdeklődő számára (úgy, hogy az a fenntartó számára
többletköltségeket ne jelentsen).
• Az iskolában kialakult személyi konfliktusok kezelése, a fenntartóval történő
teljes körű együttműködés helyreállítása.
• A megnyert TÁMOP pályázati projekt végrehajtása (kompetencia alapú
oktatás fejlesztése)
Dr. Nagy Sándor

Tájékoztató
Tájékoztatás a Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program, TÁMOP – 3.1.4-08/2-2008-0076 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Vértesszőlősön” c. nyertes pályázatról.
A programmal kapcsolatos tantestületi projektindító napot az óvoda június 27-én, az iskola július 3-án tartotta meg, melyen az óvoda és iskolapedagógusoknak a pályázati innováció céljainak és
eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek meg-ismerésére, áttekintésére nyílott lehetőségük.
Az óvodában Fehérvári Krisztina pályázati tanácsadó, az iskolában Répás Ildikó közoktatási szakértő, a Budapesti Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet munkatársai tartottak alapos és hatékony előadást. A projektmenedzsment szerepéről, feladatairól, Zoltánfi Zsuzsanna projektmenedzser tájékoztatta mindkét intézmény pedagógusait. A két szakmai vezető, Zsidek Judit és Kornéli Ilona, a kollégákat ismertették meg a programmal kapcsolatos várható feladatokról, képzési lehetőségekről.
A projektmenedzsment szeptember első hetére tervezi a fenntartói napot, ahol a szülőket és a lakosságot szeretnénk megis-mertetni a programban rejlő lehetőségekkel, melyről a Hírmondóban, a
www.vertesszolos.hu honlapon és a Samu TV-ben fogjuk a lakókat tájékoztatni.

A Balatonnál táboroztunk
Alig ért véget a tanév, máris aktív kikapcsolódást nyújtó program várta a
Vértesszőlősi Általános Iskola tizenöt diákját. Június 27. és július 3. között egy zamárdi üdülőben pihenhették ki fáradalmaikat.
A sporttábor keretében a fiúknak délelőtt fociedzéseket tartottunk, míg a lányok addig futóedzésen vehettek részt,
illetve táncot tanulhattak. Remélhetőleg emlékezetesek maradnak a gyerekek számára a kemény pingpongcsaták csakúgy, mint a tollaslabda-csörték.
Minden nap kerékpároztunk is: megtekintettük a szántódi révet, Siófok Aranypartját, megnéztük a tihanyi apátságot,
és a szárszói József Attila emlékházat.
Az utóbbi kettőben a gyerekek feladatlapokat kaptak, hogy ne csak unott turistaként nézelődjenek, hanem valódi ismereteket szerezzenek. Célunkat elértük:
igazi verseny folyt a csapatok között, ki
tudja a legtöbb információt begyűjteni a
látottak alapján, s hibátlanul kitölteni a
teszteket. Az első helyezett csoport jutalma egy pizza volt a közeli olasz vendéglőben. Az ellátásra amúgy sem lehetett panasz, hiszen a közösen
tálalt reggeli után vagy egy
közeli vendéglőben ebédeltünk, vagy a magunk készítette gulyást és palacsintát fogyasztottuk.
Utolsó
este

egy igazi táborzáró szalonnasütést rendeztünk, s értékeltük a közösen eltöltött
napok eredményeit. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk e medárdi időszakban: minden nap esett ugyan, de mindig csak akkor, amikor nem zavarta programjainkat.
Elmondhatjuk hát, hogy minden tekintetben sikeres táborral örvendeztethettük meg a gyerekeket. Reméljük, hogy
mindenki kellemes emlékkel gazdagodva tért haza, s jól érezte magát.
Ezúton is köszönjük a szülők közreműködését, akik nélkül a gyermekek és
a kerékpárok nem juthattak volna el e
szép balatoni üdülőhelyre. Tehát köszönet Maglódi Bélának és Lohner Ibolyának, Schöffer Attilának, Vécsey Tamásnak, Vésey Alinkának, Tóth Árpádnak,
valamint Dombai Andrásnak és Kulcsár
Sándornak.
Kulcsár Nóra
táborvezető

Zoltánfi Zsuzsanna projektmenedzser
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Kalandtábor

Programok 2009. augusztustól
novemberig a Művelődési Házban

Véget ért az idei szőlősi Kalandtábor. Kegyesek voltak hozzánk az
égiek csak egyszer öntöttek minket
nyakon, de akkor úgy igazából.
Hétfőn a szárligeti Pávás lovas tanyát
látogattuk meg. Judit és László a tanya
tulajdonosai kiváló vendéglátók voltak.
A több órás lovaglást, a kötélhúzást, a
páros sífutást és a számháborút még
sokáig fogjuk emlegetni. Meg az óriási
záporesőt, ami a tanyától a vasútállomásig kísért minket a nap végén.
Másnap a környebányai erdei iskolába érkeztünk, hogy meghódítsuk a
Vitány-várat és éjszaka pedig a tatabányai csillagászok segítségével bebarangoljuk az égboltot. Szőlősiné Zsuzsa az erdei iskola vezetője mindent
megtett, hogy jól érezzük magunkat
ezen a szép helyen. A következő nap
az oroszlányi uszodában töltöttünk
egy feledhetetlen napot, hogy kipihenjük az éjszakai égboltnézés fáradalmait. De csak még jobban elfáradtunk. Élményekkel tele, de hullafáradtan bújtunk aznap este a saját ágyainkba.
A másnapi túra Tarjánból indult,
ahol is Koch Róbert és felesége Marika vállalta, hogy átvezetnek min-
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Augusztus

ket Gyarmatpusztára a Metternich-kápolnához. Ott Rácz Tibor várt minket, a gyermelyi művelődésszervező kollega, hogy meséljen nekünk
Sándor Móricz grófról, az ördöglovasról. A közlekedés nem egyszerű
Gyarmatpusztáról, így ezúton is szeretném megköszönni a gyermelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszát,
amivel időre visszajuthattunk Tarjánba
a buszunkhoz.
A hétvégére maradt a Héreg-Pusztamaróti túra. Kundráth Ferenc, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre kísért minket végig a Gerecsében. A pusztamaróti táborban ebédeltünk majd Vörös Géza két lovas fogattal jött értünk, hogy visszavigyen minket a héregi buszmegállóba.
Periskné Szabó Katalin

Augusztus 10-14.
Hagyományőrző és kézműves tábor.
Augusztus 12. 21 óra
Hullócsillag bámulás hanyatt fekve
és távcsővel. Hálózsák a heverészéshez, szalonna az éhség elütéséhez
jól jöhet. Csillaghullás megfigyelése a
Vértes László parkban Moczik Csaba
és Eredics Marcsi amatőr csillagászok
vezetésével.
Augusztus 17. 18.00 óra
XVII. Mester kezek kiállítás megnyitója.
Köszöntőt mond:
dr. Nagy Sándor polgármester.
A kiállítást megnyitja:
Mórocz Károly újságíró

Szeptember
Szeptember 1-jétől–4-ig
Jelentkezés az angol nyelvi klubba:
óvodás, iskolás és felnőtt korosztály
számára. Vezeti: Dines Keresztes
Viktória, angoltanár
Szeptember 7-én 17-kor
Angol szülői értekezlet az ovisoknak
és az iskolásoknak.
Szeptember 8-án 18-kor
Angol nyelvi klub
megbeszélés felnőtteknek.
Szeptember 12-én
BÚCSÚBÁL – batyus bál
Zenél a Joy Band (Hajdú Ilona, Tittán
Juszuf, Flajsz József, Kovács Zoltán,
Pozsár Béla) Belépődíj: 1000 Ft/fő
Szeptember ?
Dr. Almási Kitti
pszichológus előadása

Szeptember 24. 18 óra
Csillagmesék kicsiknek és nagyoknak.
Moczik Csaba és Eredics Marcsi amatőr
csillagászok előadása a csillagképekről
és a hozzájuk kötődő történetekről.

Október
Október 1.
ZENEI VILÁGNAP: A Blackbird Irish
Dance School tánckar fellépése.
Kísér a Kék bab zenekar.
Október 15. 18 óra
Ami a történelem órán nem hangzott
el. Dr. Szabó József János hadtörténész előadása. Magyar hadtörténelem
az Oszták-Magyar Monarhiától a
II. világháború végéig. Hadművelet a
Keleti-Kárpátokban, székelyföldi
harcok a II. világháborúban.
Október 19. és 22. között (időpont
egyeztetés alatt) 18 óra
Űrhajók és űrállomások. Zsombok Gábor amatőr csillagász előadása. Tiszta
égbolt esetén távcsöves megfigyelés.

November
November 12. 18 óra
Ami a történelem órán nem hangzott
el. Dr. Szabó József János
hadtörténész előadása. Katonaélet
az Osztrák-Magyar Monarchiában.
November 17. 17 óra
Világvége elméletek. Moczik Csaba és
Eredics Marcsi amatőr csillagászok előadása. Tiszta égbolt esetén az éppen
aktuális meteorzápor megfigyelése.

Programjainkra mindenkit
szeretettel várunk!
Persikné Szabó Katalin
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„Mert amiként különb-különb
tájakról és tartományokból
jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet
és szokást, különb-különb
példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot
díszíti, az udvar fényét
emeli, s a külföldieket
a pöffeszkedéstől elrettenti.
Mert az egy nyelvű és
egy szokású ország gyenge
és esendő.”
Szent István király intelmei
Imre herceghez

Megyenap 2009

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata a megye fennállásának 86. évfordulója alkalmából

pályázatot hirdet
I. Rajzpályázat:
„Jeles napok és hétköznapok – megyebeli nemzetiségeink népviseletének, legjellegzetesebb
tárgyi emlékeinek bemutatása” címmel
általános iskola felső tagozatos (5-8. osztály) diákjai számára.
Technikai kitétel: maximum A/3-as méret.

II. Fotópályázat:
„Amivel mindannyiunkat gazdagítanak – a velünk élő nemzetiségek emlékei, hagyományai,
tárgyi és szellemi kultúrája – ahogyan én látom” címmel
felső tagozatos (5-8. osztály) és középiskolás (9-12/13. osztály) diákok számára.
Technikai kitétel: papírkép A/5-ös méretben

III. Esszépályázat:
„Akikre büszkék vagyunk – nemzetiségi életünk egy jeles személyiségének bemutatása”,
vagy „Mert már a nagyszüleim is így csinálták – hogyan ápolják őseik nyelvét, kultúráját és
szokásait nemzetiségeink” címmel középiskolásoknak (9-12/13. osztály).
Maximális terjedelem: 10 A/4-es oldal, Times New Roman 12-es betűméret,
nyomtatott formában
A pályázatokat 2009. szeptember 20-ig kell beküldeni az alábbi címre:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki Titkárság 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Eredményhirdetésre a Megyenapon, 2009. szeptember 25-én, rangos díjátadó ünnepség
keretében kerül sor, a díjazottak értékes tárgyjutalomban részesülnek,
melyeket dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke ad át.
12
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Kirándulás Földesre
Az Idősek Klubja 2009. május végén
3 napos kirándulást tett Földesre.
Földes nagyközség Debrecentől 32
km-re, szép természeti környezetben,
hagyományőrző programokkal, kincset érő gyógyvizével, strandfürdőjével
várja vendégeit. A gyógyvízzé minősített termálvíz – magas sótartalmú, alkáli-kloridos jellegű, jódos-, brómos hévíz
67 ˚C-os kifolyású hőmérséklettel, – sikerrel alkalmazható reumatikus és nőgyógyászati betegségek kezelésére.
A kiránduláson 35 fővel vettünk részt
az Idősek Klubja a Nyugdíjas Klubbal

karöltve. Jól felszerelt faházakban szállásoltak
el, melyhez félpanziós ellátást
biztosítottak.
Napközben fürdőzéssel, pihenéssel,
esténként szalonnasütéssel, zenés mulatsággal szórakoztattuk magunkat. Mindenkinek feledhetetlen emlék maradt.
Ez úton is szeretnénk megköszönni
az Önkormányzat támogatását, mel�lyel nagy segítséget nyújtottak a kiránduláshoz.
Tóthné Magdi

MEGHÍVÓ
2009. augusztus 9-én, vasárnap 18.00 órakor
a VÉRTESSZŐLŐSI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
tartandó

JÓT É KON YSÁG I KONC E RT R E .
FELLÉPŐ ELŐADÓMŰ VÉSZEK:
TÓKA SZABOLCS orgonaművész
Székesfehérvár
MÉHÉSZ LÁSZLÓ ének (tenor)
Vértesszőlős
LABANT ÁRPÁD ének (basszus)
Vértesszőlős
FÁBIÁN PÁL trombita
Vértesszőlős
BACSA FERENC gitár, ének
Budapest

Díjugrató bajnokság
Az N-Nábob Lovasklub szervezésében július 18-án került megrendezésre a B-csoportos Díjugrató Bajnokság területi fordulója, melyen Mátyás István, a Megyei
Lovasszövetség elnöke is megjelent.
A versenyen 90 induló vett részt az ország különböző pontjairól, de még Szlovákiából is. A bajnokságot Tóth Béla alpolgármester nyitotta meg, aki elismerését fejezte ki az N-Nábob
Lovasklubnak, mely már 10. alkalommal rendez ilyen bajnokságot. Szavait Urbanics Vilmos tolmácsolta a szlovák vendégeknek. A versenyzőkhöz és a közönséghez kegyes volt az
időjárás: csak a program végén „szakadt le az ég”. A bajnokság megrendezését az Önkormányzat is támogatta.
Feketsné Kisvarga Anita
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A MŰSORBAN ELHANGZÓ MŰVEK SZERZŐI:
J. S. Bach, H. Purcell, D. Buxtehude, J. Pachelbel,
W. A. Mozart, G. Verdi, Bach – Gounod
A koncert Vértesszőlős római katolikus templomának és orgonájának
felújítására szervezett jótékonysági hangversenysorozat második része.
A restaurálásra szánt adományokat szívesen fogadjuk a helyszínen,
valamint a következő bankszámlaszámon:

„Segítő Kéz Vértesszőlősért” Alapítvány
63300037-13005995
Kérjük átutalásnál a támogatás célját a „Megjegyzés” rovatban feltüntetni szíveskedjenek!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi rk. Egyházközség
15

Mosolygó Kórház Alapítvány
Július 8-án községünk
Polgármesteri Hivatalába látogatott Dr. Albert
Royaards, a Mosolygó
Kórház Alapítvány Kuratóriumi Elnöke, akit Dr. Nagy Sándor
polgármester, és Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester-asszony fogadott.
A szívélyes találkozón az Alapítvány
tevékenységéről és a működéséhez
szükséges támogatás fontosságáról
esett szó. A kuratóriumi elnök segítséget kért a „Mosoly Lovagrend” új tagjainak toborzásához: ha minden település vezetője 1000 lakosonként csak
egy tagot toboroz, akkor az év végéig
10 000 tagja lesz a „Mosoly Lovagrendnek”. Dr. Nagy Sándor Vértesszőlős részéről nem három, hanem tíz tagkártyát kért, amit Royaards úr a legnagyobb elismeréssel nyújtott át.
„…hogy jobbá tegyük a beteg
gyermekek életét”
Egy kórházban gyógyuló gyermeknek nemcsak a betegséggel kell szembenéznie, hanem az elszigeteltséggel, a
fájdalommal és az ismeretlen jövővel is.
A Mosolygó Kórház Alapítvány célja,
hogy vidámságot és reményt vigyen a
magyar kórházakban ápolt gyermekek
mindennapjaiba, javítva ezáltal általános közérzetüket.
Előadóművészeik hetente látogatják
a betegeskedő kicsiket a kórtermekben.
Orvosi műszerek vásárlásával is támogatják a gyermekkórházakat. Céljaik eléréséhez jelentős anyagi alapra van szükség,
melyet egyéni támogatók, valamint a gazdasági élet neves képviselőinek adományaiból sikerült megteremteni.
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Tisztelt Nyugdíjas!
Tudja-e, hogy a Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén az utóbbi időben megszaporodtak az egyedül élő vagy napközben otthon egyedül
tartózkodó, idősebb korúak sérelmére elkövetett trükkös lopások száma?

Tudja-e, hogy milyen ürüggyel jutottak be eddig az elkövetők a kiszemelt lakásokba?
Azt állították, hogy:
• víz vagy villanyóra leolvasók,
• a rendőrségtől jöttek (pl. besurranó tolvajok után nyomoznak),
• a „tanácstól” (azaz az önkormányzattól) érkeztek, segélyt osztanak,
• szezonális árusok (pl. tűzifát, burgonyát adnak el),
• a postától jöttek (pl. hamis pénz került forgalomba),
• kábelfektetés előtti terepszemlét tartanak,
• rosszul érzik magukat, egy pohár vizet kérnek.
A tettesek általában jól öltözöttek, megnyerő modorúak.

AZ ÖTLETEK TÁRHÁZA AZONBAN VÉGTELEN! V I G Y Á Z A T!
Hogyan tud Ön segíteni?
• Adományait a következő
bankszámlákra utalhatja át:
Forint: 13700016-04321019
Euro:13789017-04321105
Tüntessék fel nevüket, címüket és
adószámukat is, hogy adóigazolást
küldhessen az Alapítvány.
• Felajánlhatja adója 1%-át is.
Adószám: 18115532-1-41
• Legyen Ön is a Mosolygó Kórház
Alapítvány művésze!
Keresse fel az Alapítványt!
Az Alapítvány elérhetőségei:
Cím: 1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 31. III. 9.
Tel./fax:1-302-00-60
Mobil: 20-318-47-49
E-mail: mosolygokorhaz@hu.inter.net
WEB: www.mosolygokorhaz.hu;
www.smilinghospital.com

Jó, ha tudja, hogy
• A szolgáltatók (pl. vízmű, áramszolgáltató, távhő) és a hivatalok előzetesen
értesítik ügyfeleiket, ha felkeresik otthonában. Valamennyi munkatárs fényképes
igazolvánnyal rendelkezik, melyet köteles felmutatni.
• A rendőrt egyenruhája vagy szolgálati igazolványa igazolja, de az ingyenesen hívható 107 vagy 112 telefonszámon meg lehet győződni arról, hogy valóban
rendőr az, aki azt állítja magáról.
Fontos, hogy NE ENGEDJEN BE IDEGENT otthonába, csak ha hitelt érdemlően igazolni tudja magát, és Ön is kellőképpen meggyőződött arról, hogy
látogatója igazat mond.
Vízmű igazolvány:

EON igazolvány, és adatrögzítő:
Rendőrségi igazolvány:

Feketsné Kisvarga Anita
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Augusztus 20-ai programok
községünkben
Idén is szeretettel várjuk községünk lakóit a Szent István napi programjainkra.
9.00 órakor kerül sor a hagyományos kenyérszentelésre az ünnepi
szentmise keretében a templomban. Akik a sportot kedvelik, van kellő kitartásuk és egy jó biciklijük, legyenek 10.00 órakor a múzeum alatti parkban, ahol rajthoz állva megmérettethetik magukat a különböző korcsoportokban megrendezendő kerékpárversenyen.
A program délután folytatódik a sportcsarnokban, ahol 17.00 órától a
gyermeknapon nagy sikert aratott neszmélyi rétes várja az ínyenceket, s
a büfében vásárolt nedűkkel öblíthetik le a finomságokat. 17.30-kor lesz a
délelőtti kerékpárverseny eredményhirdetése.
18.00 órakor Dr. Nagy Sándor polgármester átadja az idei díszpolgári
és a Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetéseket. Ezután a „Tiszta udvar, virágos ház” elnevezésű verseny eredményét hirdeti ki, s köszönti
az idei helyezetteket.
Hogy zenéből se legyen hiány ezen a napon, először a tizenkét tagú
győri Akkordeon Harmonika-zenekar mutatkozik be egy egyórás műsorral, majd a tavaly is nagy sikert aratott Lucky Fellas duó énekel az érdeklődőknek.
Hogy az ünnep fényét emeljük, ezután az István, a király című rockoperát mutatjuk be a sportcsarnokban. Nagy kivetítő vásznon nézheti meg a
közönség a művet, s élvezheti a jól ismert dalokat. A darab végét nem is lehetne mással köszönteni, mint a szokásos tűzijátékkal.
Aki még mindig nem fáradt el, éjfélig táncolhat és mulathat a különböző
stílusú zenékre a szabadtéri diszkóban.
Reméljük, mindenki talál érdeklődésének megfelelőt a programok között,
s minél többen megtisztelik jelenlétükkel a rendezvényeket!
Vértesszőlős Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága

A filmvetítés engedélyeztetés alatt van, ezért a műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.
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A RelaxNet mobilinternet-csomagok 2009. július 1-jétől 2009. szeptember 30-ig igényelhetőek. A havidíj-kedvezményre vonatkozó akciós ajánlat 2009. július 1-jétől
2009. július 31-ig érvényes. A kedvezmény az aktiválás hónapjában és az azt követő 6 hónapban vehető igénybe.. Az akció igénybevételének további, teljes körű és
részletes feltételeit megtalálhatja üzletünkben.

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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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
IRODA:

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

Ke m e n c e ,
téglakályha,
cserépkályha,
k a n d a l l ó ké sz í t é se.
Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2009. augusztus 17-18-19-én
a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA tart.

Sűrgős, halaszthatatlan
(anyakönyvi) ügyekben kérjük
hívják a 06 30 579 3780-as
telefonszámot.
Kérjük megértésüket.
Baudentisztl Péter jegyző

Közérdekű információ!
A Smaragd Gyógyszertár

2837 Vértesszőlős Ady E. u. 2/A.
Tel.: 06 34 579 032
nyitva tartása a következő:
Hétfő: 8.00–16.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–16.00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

A
„Tiszta udvar, virágos ház”
pályázat bíráló bizottsága
értesíti a pályázat résztvevőit,
hogy a harmadik, s egyben
utolsó bírálatra
augusztus 15-én, szombaton
14.00 és 16.00 óra
között kerül majd sor.

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