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Pünkösd és Ferenc József
Bár már az előző lapszámban megemlékeztünk a pünkösd egyházi ünnepéről és a hozzá kapcsolódó népszokásokról, néhány érdekesség erejéig
még mindenképpen érdemes visszatérni a közelgő ünnepre.
Az ország több területén elterjedt szokás volt, hogy a lányok kimentek napfelkelte előtt megfürödni a harmatban,
vagy piros alma vizében. Azt tartották
ugyanis, hogy ez a titka az arcbőr egy évig való szépségének. A pünkösdi felkelő naphoz kapcsolódó másik hiedelem, hogy ilyenkor meg lehet
pillantani a napban Szűz Máriát is.
A pünkösdi népszokások
többségében a Beltane-nak
nevezett termékenységi ünnep emlékei maradtak fent. A Beltane
ünnep a kereszténység előtti időkben
május elejére esett, s a Szerelem Istennőjének időszaka volt ez a hónap.
A pünkösdi pár (pünkösdi király- és királyné választás) választása, a lakodalmas menet és az azt követő táncmulatság az egykori májusi termékenységi
szertartást idézte.

Mint ismert, a pünkösdi király egy
éven keresztül a faluban minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden kocsmában ingyen ihatott, mert amit elfogyasztott, azt a község fizette ki később.
I. Ferenc József vélhetőleg az ország
minden ünnepségére hivatalos volt, s valószínűleg egy kocsmában sem kértek
volna tőle pénzt, ha éppen megszomjazott volna útközben, ám mindössze egyetlen napon múlt, hogy „pünkösdi
királynak” választották.
A Kiegyezést követően Magyarország apostoli királyává
1867. június 8-án koronázták
meg Ferenc Józsefet. Eredetileg azonban június 9-én került volna sor ceremóniára. A
szervezők azonban mindenre
figyeltek: éppen erre a napra
esett abban az évben pünkösdvasárnap is. Így elkerülendő, nehogy az uralkodás „pünkösdi királyság” legyen, átszervezték az ünnepséget egy nappal
korábbra, szombatra. Valószínűleg nem
csak ezen múlt, de Ferenc József végül
kicsivel több, mint negyvenkilenc éven
át volt Magyarország királya.
Pataki Gábor

Felújítások és fejlesztések 2009
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetési rendelet részeként a
szokásos módon elfogadta a fejlesztési tartalék összegét is.
A tervezett 263,2 M Ft működési kiadások mellett az éves karbantartási, felújítási munkákra és fejlesztésekre 129,4 M Ft került megállapításra. Az
előző évekhez képest kiugróan magas
fejlesztési tartalék elsődleges okai az
elnyert TEÚT pályázatokra (a Kossuth,
Rákóczi, Széchenyi, Akácfa, Rózsa és
Vértes L. utcák felújítására) lekötött, előző évből áthozott 30 M Ft bankbetét, illetve a folyószámlák pénzmaradványai.
2009. év meghatározó fejlesztései az
útfelújítások és a településkép javítása
lesznek. A fent említett 6 utcán felül az
Önkormányzat a KDOP 2008. évi belterületi út felújítási pályázatán 115, 3 M
Ft támogatást nyert el, ami az elmúlt 15
évben elért legmagasabb összegű pályázati forrásunk. E támogatás felhasználásával a Petőfi és az Arany J. utcák
az idei évben, a Múzeum u. pedig jövőre teljes körűen felújításra kerülnek
majd. E munkák során az útpálya szélessége 6 m-re növekedik, kiemelt szegélyekkel, 60-60 db gépkocsi parkolóval, új járdákkal, felszín alatti vízelvezetéssel és zöldfelület rendezéssel. Tehát mindhárom utcában a felszíni csapadékelvezető árkok megszűnnek, helyet adva a szélesebb útpályának és a
zöldfelületeknek. A csapadékvíz elvezetés felszín alá helyezett csövekben kerül
majd megoldásra. Ezzel a település két
legforgalmasabb gyűjtőútjának arculata teljes mértékben megújul, rendezettebb, esztétikusabb lesz.
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Önkormányzati fejlesztések 2009

Az idei fejlesztési célok között szerepel a Valusek u. vasút felöli járdájának felújítása is, a község teljes hos�szában (1,5 km).
A település és a Skála-térség összekötésére építendő kerékpárút megvalósíthatósági tanulmánya már megrendelésre került.
A Képviselő-testület döntött az Általános Iskola régi és új épületének összekötéséről is. A mintegy 400 m2 alapterületű új épületben aula és az azzal ös�szenyitható, a jelenleginél már önmagában is nagyobb tornaszoba, közlekedő
folyosó, vizesblokk, öltözők és kiegészítő helységek kerülnek kialakításra. A beruházás teljes költsége mintegy 120 M Ft
lesz, idén a tervezésre és az előkészítő
adminisztratív munkákra kerül sor, jövő
tavasszal pedig a tervek szerint elkezdődhetnek majd az építési munkák is.
A költségvetésben 6,5 M Ft lett elkülönítve a Polgármesteri Hivatal felújítására, mely elsősorban a tető cseréjét
jelenti majd.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyének falumegújítás
intézkedésére az Önkormányzat 23 M Ft
összegű támogatást igényelt a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítására és
födém szigetelésére, az Egészségháznál
játszótér építésére és a Valusek u. mindkét
oldalán a zöldfelületek felújítására. A döntés heteken belül várható, támogatás esetén a beruházások idén megtörténhetnek.
A fenti fejlesztések remélhetően tovább növelik a község vonzerejét, ezáltal Vértesszőlős még inkább esztétikussá, rendezettebbé, élhetőbbé válik,
remélhetően mindannyiunk közös megelégedésére.
Dr. Nagy Sándor

		
Fejlesztési tartalék az elfogadott költségvetés szerint:
Módosított tartalék (világítás korszerűsítés):
Rendelkezésre álló tartalék:

Bruttó
129 358 000 Ft
558 000 Ft
128 800 000 Ft

Az eredeti költségvetésben már szereplő kötelezettségvállalások			
Világítás korszerűsítés (Reiner-köz, Tanács u. alsó szakasza)
Rendezési terv módosítás
Samu TV fejlesztése
Lakásépítési alap
Általér-menti kerékpárút
Iskola feletti telekrész vásárlása a bővítéshez
TEÚT pályázatok önrész
Baromállás dűlő költségvetési kerete
Hitel törlesztés, utolsó részlet (Gáli S.)
Belterületi utak pályázat önrész
Óvoda nyílászáró csere
EMVA pályázat önrész (ÁFA): (Műv. Ház, játszótér, Valusek u.)

1 500 000
2 300 000
860 000
600 000
2 000 000
500 000
29 926 000
2 500 000
2 500 000
28 000 000
1 000 000
4 000 000

Kötelezettségvállalások összesen:

75 686 000

Szabad fejlesztési tartalék

53 114 000

Tájház fejlesztés befejezése
Skála-kerékpárút tanulmány- és engedélyes terv
Járdaépítés (Valusek u.)
Iskola bővítése (pályázat nélküli összeg)
Parkosítás, Tanács u.
Helységnév és turisztikai táblák
Virágosítás
Hangosítás fejlesztése
Templom felújítás
Sportcsarnok felújítás
Iskola felújítás
Karbantartók eszköz fejlesztése + közhasznúak eszközei
Művelődési ház felújítás
Óvoda eszköz fejlesztés, karbantartás, felújítás
Egészségház karbantartás
Polgármesteri Hivatal
Absolvo sikerdíj (belterületi út pályázat)
Egyéb fejlesztési igény összesen
Hitel (Petőfi és Arany J. u.)
Még szabad tartalék

1 000 000
3 500 000
8 000 000
10 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
300 000
600 000
300 000
1 100 000
500 000
800 000
2 200 000
50 000
6 500 000
3 500 000

Elkészült
Folyamatban
Elkészült
Folyamatban

Átutalva
Elkészült

Megrendelve

Folyamatban
Beszerezve
Folyamatban
Beszerezve
Elkészült
Megrendelve

41 350 000
22 000 000
11 500 000
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A közterületek használatáról
Településünk belterületi részén a magántulajdonú lakó- és egyéb célú ingatlanok,
valamint a még jelenleg beépítetlen telkek
és a közintézmények között, azokat összekötve jellemzően közösségi tulajdonú, önkormányzati, illetve állami ingatlanok helyezkednek el, ezek a közterületek.
A közterületek általában leginkább utak
és csapadékvíz elvezető árkok, zöldfelületek, valamint egyéb területek, melynek karbantartása nagyrészt önkormányzati feladat,
de részben az érintett lakosok kötelessége is.
Sajnos az elmúlt évtizedekben részben
talán a megfelelő lakossági információk hiánya, a nem hatékony kommunikáció és az
Önkormányzat elnéző magatartása miatt is
közterületeinken sajnálatosan kaotikus, rendezetlen állapotok alakultak ki. A tulajdonos
és kezelő önkormányzat ellenőrzése alól kicsúszva, a lakosság egy részének rosszul értelmezett szabadsága miatt gyakorlatilag a
közterületeken „szabad gazdálkodás” folyt.
Ahogy azt a név is tartalmazza, a közterületek a „köz” tulajdonát képezik, azt szolgálják, nem pedig az egyes magántulajdonú ingatlanok meghosszabbított telekrészei!
Annak érdekében, hogy közterületeink
egységes arculatú, rendezett és esztétikus
képet mutassanak, az Önkormányzat a jövőben a közterületek használatát, illetve
az azon történő építéseket fokozottan fogja ellenőrizni, e célt szolgálja a „közterületek használatáról és tisztántartásáról” szóló 8/2006. (VI. 9.) rendelet felülvizsgálata,
szükség szerinti szigorítása is a június 11-ei
Testületi ülésen.
Az esetleges félreértések elkerülése érdekében néhány fontos információt vázlatosan
ki szeretnék emelni a jelenleg hatályos ren4

Április 22. – a „Föld napja”

deletből: Tulajdonosi (önkormányzati) hozzájárulás szükséges:
• Hirdetőtáblák kihelyezéséhez.
• Közterületeken járművek parkolásához.
• Tüzelő- és építőanyagok 72 órát meghaladó közterületi tárolásához.
• Közterület leburkolásához, a burkolat
megváltoztatásához.
A közterületet tulajdonosi hozzájárulás
nélkül használó közteles a polgármester felhívására a használatot megszűntetni és saját költségén, kártalanítás nélkül eredeti állapotába helyreállítani.
„Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) gondoskodni.”
Az elmúlt években már több alkalommal
is napirendre tűzött, de a Képviselő-testület
többsége által minden esetben elvetett kommunális adóból tervezett mintegy 5 M Ft bevétel éppen azt a célt szolgálta volna, hogy a fentiekben részletezett kötelezettségekből adódó
közterület fenntartási terhek jó részét levegye
a lakosság válláról az önkormányzati eszközök, gépek és munkaerő felhasználásával.
Kérjük, hogy a jövőben fokozott figyelmet
fordítsanak a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartására és a szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésére,
hogy Vértesszőlős még inkább vonzó, igényes és ápolt településsé válhasson!
Dr. Nagy Sándor

A Magyar Közút Kht. immár ötödik alkalommal rendezte meg országos szemétgyűjtési
akcióját a közutak mentén. Az idei első eseményüket idén is a Föld napjára időzítették.
A z MKK Kht. az általa üzemeltetet t
30 ezer kilométeres közúthálózatának és környezetének megtisztítására egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi
időben szélmalomharc jellemzi – az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. Ebben a
küzdelemben szeretnének szemléletváltozást elérni. Az akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az elmúlt négy alkalommal összesen
125 ezer önkéntes csaknem 23 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte,
mellyel akár 8 olimpiai úszómedencét is meg
lehetne tölteni.
A szemétgyűjtési akció célja, hogy a fiatalabb generációnak is lételemévé váljék a környezet megóvása. Az akció megszervezésével
a társaság hozzá akar járulni ahhoz, hogy az a
több ezer ember, aki részt vesz a szemétgyűjtésben, magukénak vallják a Föld napi gondolatot: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Vértesszőlősön is sokan csatlakoztak a felhíváshoz: az önkormányzat és intézményeinek
munkatársai, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, több helyi lakó, valamint az iskola tanulói
előre megtervezett szakaszokban szabadította
meg a községet a szeméttől, gereblyézte össze

a lenyírt füvet, a lemetszett gallyakat. A Magyar
Közút Kht. minden csatlakozó számára térítés
nélkül kesztyűt és láthatósági mellényt biztosított, és gondoskodott az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.
A jó munka után finom ebéd várta a résztvevőket, melyről az Önkormányzat és a nyugdíjas klub gondoskodott.

Kemence,
téglakályha,
cserépkályha,
kandalló készítése.
Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956
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Tiszta Udvar Virágos Ház
A 2008/2009-es évben Vértesszőlős
Község Képviselő Testülete ismét
meghirdette a Tiszta Udvar Virágos
Ház pályázatot.
A pályázatra mindazok jelentkezhettek, akik készek megfelelni a bírálati
szempontoknak, és szívesen mutatják
be kertjüket, portájukat a civil szervezetek által delegált és az önkormányzati képviselőkből álló bíráló bizottság
tagjainak.
A pályázat kiírói örömmel tapasztalták, hogy idén 8 háztulajdonos jelentkezett a megmérettetésre: Ábrahám Nikoletta, Ábrahám Pál, Ballabás Andrea,
Mérő Éva, Póta László, Ritócz László,
Sándor Ilona és Simon Alexandra portáját tekinthette meg a zsűri.

Ballabás Andrea kertrészlet
Az első szemlére május 9-én került
sor. A bíráló bizottság értékelte a ház
karbantartottságát, az ingatlant határoló közterület gondozottságát, az udvar
rendezettségét, a növényzet, a virágosítás esztétikus összhangját és az ingatlanon lévő építmények jogszabályoknak
való megfelelését. A pályázat résztvevői
a nyár folyamán még kétszer számíthatnak a bizottság látogatására.

Mérő Éva kertje
Sándor Ilona háza

Ábrahám Pál
portája

Ábrahám Nikoletta
terasza

Ritócz László
portája

A kiírás értelmében nem lesz rangsor, sem helyezések, akik a kitűzött szintet elérik, azok augusztus 20-án, a falunapon, ünnepélyes keretek között kapják meg
jutalmukat: a kerámiából készült emléktáblát.
Feketsné Kisvarga Anita

„KORONÁZOTT USZODA”
A Vértesszőlősi Általános Iskola 10 tanulója a „Koronázott uszoda” elnevezésű, kultúrával és sportolással egybekötött programon vett részt április 3-án. Az utazás célja az
volt, hogy a gyerekek jobban megismerjék Magyarország történetét, Győr nevezetességeit majd ezek utána vidám „vizes” élményekben legyen részük.
Győr belvárosában egy kis városnézésre került sor a sétáló utcában ezután a gyerekek
útja a régi várban lévő bazilikába vitt, amelynek alapítása Szent István király nevéhez fűződik. A fiúk és lányok nagy érdeklődéssel jártak körül a templom belsejét, kíváncsi tekinteteiket semmilyen apró szépség nem kerülte el, csodálattal nézték a gazdagon díszített falakat és szobrokat.
Később, a szellemi táplálék után következhetett a szilárd ételek sora. A gyerekek nagy
örömére az ebédet a MC Donald’s étteremben fogyasztották el. Nagyon kedvesek voltak az
étterem munkatársai, az étkezés végén egy plusz fagyival is megvendégelték a gyerekeket.
A győri programok sora élményfürdőzéssel zárult a Rába Quelle termálfürdőben. Az ingyenes győri kirándulást az Önkormányzati Minisztériumnak, a FONESZ-nek, illetve az IMI
Szabadidő és Utánpótlás Sport Egyesületnek köszönhetjük, így valamennyi kiránduló élményekkel, tudással gazdagodva térhetett haza.
Skrován József

Kedves Irodalom-barátok!

Simon Alexandra udvara
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Póta László portája

Szeretettel várok minden érdeklődőt ismerkedésre és baráti beszélgetésre
június 8-án, hétfőn 16.00 órától a könyvtárba! (Ady E. u. 2/d.)
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros (06-30-754-7991)
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Amatőr floorball bajnokság
Április 25-én, szombaton
a Vértesszőlősi Sportcsarnokban került megrendezésre a II. Szőlős Kupa,
mely amatő r floorball csapatoknak adott lehetőséget ügyességük összemérésére.
A program a kistérségi
szabadidősport rendezvények sorozatának része.
Mátyási Piroska, az esemény szervezője elmondta,
hogy a bajnokság a versenyzés mellett a sportág népszerűsítésre is lehetőséget kínál. Az első vértesszőlősi
tornára tavaly ősszel került sor, a mostani a második alkalom. A helyi általános iskolában is csak tavaly kezdődtek a floorball-edzések, de az eredmény nem váratott sokat magára: 2008-ban a diákolimpián a lányok csapata 4. helyezést ért el.
A II. Szőlős Kupán 8 csapat, köztük 2 lány és 6 felnőtt vegyes kelt versenyre
a kupáért és az érmekért. A csapatok szép játékkal küzdöttek a körversenyben.
A legfontosabb talán nem is a helyezés elérése volt, hanem a jó játék és a kellemes hangulat, a hasznos időtöltés.
Ősszel újra várják a szervezők a régi és az új amatőr floorballosokat.
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RÉGIÓS MAZSORETT VERSENY
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya ismét részt vett a
2009. május 16-án, Tatán megrendezett Régiós Mazsorett versenyen, ahol
szép sikert értek el.
A mini korcsoport most mérettette meg magát először és bronzérmet nyertek.
A senior korcsoport show 1 bot kategóriában első helyezést ért el. Ebben az évben is indultunk szóló és páros koreográfiákkal és az alábbi sikerek születtek:
Szóló 1bot Cadett
Szóló 1 bot Junior
Szóló 2 bot Junior
Szóló 1 bot Senior
Szóló 2 bot Senior
Páros 1 bot Senior
Páros 2 bot Junior
Páros 2 bot Senior

Schatz Réka
Anderla Eszter
Molnár Alexandra
Bedei Mária
Kijátz Kitti
Bedei Mária-Pongrácz Nikolett
Anderla Eszter-Erbeszkorn Kitti
Galambos Dzsenifer-Kijátz Kitti

2. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
1. helyezés

A korcsoportjában legmagasabb pontszámot elérő versenyző Miss Mazsorett
Szalagot is kapott, ebből kettő került a csoporthoz:
Junior korcsoportban: Anderla Eszter • Senior korcsportban: Bedei Mária
Gratulálok a sikeres szerepléshez és köszönöm a szülők segítségét.
Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztály
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Kistérségi barangolás Szárligeten
Oktatás és nevelés megújulása Európa Uniós támogatással
Hazánk 2007 és 2013 között 22, 4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy stratégiai fontosságú fejlesztési, beruházási elképzeléseit megvalósíthassa.( ÚMFT)
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós
növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indítottak el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket (Operatív
Programot): a gazdaságban, a közlekedésben, a
társadalom megújulása érdekében, a környezet
és az energetika területén, a területfejlesztésben
és az államreform feladataival összefüggésben.
Az uniós támogatásokat a különböző Operatív
Programok keretén belül kiírt pályázatokon lehet
elnyerni. 2008 decemberében községünk két intézménye – iskola és óvoda – közösen nyújtott
be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív
Programra (TÁMOP). Az intézményvezetők, Horváth Sándor, Törökné Pátrovics Erika nem kis
munkájának köszönhetően 2009 márciusában
21 993 320 Ft támogatást nyertek.
A TÁMOP feladata a sikeres munkaerő-piaci részvétel növelése. Célját a foglalkoztatás, az
oktatás és képzés, a szociális, az egészségügy,
a kultúra és közművelődés, az esélyegyenlőség
területén nyújtott fejlesztések megvalósulásával
szeretné elérni. Az oktatás területén az egyik fő
feladat, a kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása. A megnyert támogatás az új
oktatási programok alkalmazását segítő módszertani képzésekre, valamint programcsomagok, eszközök beszerzésére fordítható.
A projekt öt éven át tartó folyamatot ölel magába, melynek kezdete mindkét intézményben, a
2009/2010-es tanév. Mit is jelent a kompetencia, kompetencia alapú oktatás:
A XXI. században élünk, e kor kihívásainak
kell megfelelnünk. Minden ember s minden társadalom akkor válik teljes értékűvé, ha ebben
a világban otthonosan mozog. A kompetencia
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(illetékesség, szakértelem), olyan képességek
csoportja melyek segítségével a bennünk felgyülemlett tudást, ismereteket és attitűdbeli jellemzőket sikeres problémamegoldó cselekvéssé tudjuk alakítani.
Mit jelent a felhasználók számára (gyerekek,
szülők, pedagógusok):
• a program középpontjában a gyermek áll,
hangsúly a különböző módszerekkel történő
egyéni fejlesztésen van, maximálisan fegyelembe veszi az egyéni, csak rá jellemző tulajdonságokat, életkori sajátosságokat.
• Új tanulási és tanítási technikák elsajátítása (kooperatív technikák).
• A tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra kerül a hangsúly. A tudás forrása nemcsak a
tanító és a tankönyv, hanem a komplex nevelési helyzet is.
• Az óvodában 2009 őszétől két óvodai csoportban vezetjük be a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. Pedagógusaink különböző tanfolyamokon sajátítják el az új módszerek és eszközök alkalmazását. Munkánkat képzett mentor és tanácsadó segíti.
Az iskolában a jövő tanévtől 4 tanulócsoportban (2 alsós és 2 felsős osztály) és 4 bevezető pedagógussal indul a kompetencia alapú oktatás az alábbi területeken: „szövegértés-szövegalkotás”, matematika, idegen nyelv,
info-kommunikációs technikák, életpálya építés, természettudományos kulcskompetencia. A
bevezető pedagógusok mellett a tantestület minden tagja többfajta képzésen sajátítja el a modern módszereket.
A Projekt megvalósulását a Projektmenedzsment irányítja és felügyeli, melynek tagjai: Zoltánfi
Zsuzsanna, Törökné Pátrovics Erika, Virág Pálné.
Intézményi szakmai vezetők: Iskola: Kornéli Ilona Óvoda: Zsidek Judit.
A Vértesszőlősi Hírmondó hasábjain folyamatosan fogjuk tájékoztatni a szülőket, községünk
lakóit, a projekt aktuális helyzetéről.

Április 25-én szombaton néhányan a faluból
hátizsákot vettünk a hátunkra és elindultunk,
hogy meghódítsuk a Zupa tetőt, amit a szárligetiek csak Spici-hegyként emlegetnek. Szívesen
túrázom és az általam szervezett nyári táborok alkalmával bizony jó néhány települést meglátogattunk már a környéken. Az ősszel kezdődött Kistérségi Vándorkiállítás alkalmat adott arra, hogy a
Tatabányai Kistérség településeire ellátogassak.
Egy ilyen látogatás alkalmával ismerkedtem meg
Horváth Sándorral, szárligeti képviselővel, akiről
kiderült, hogy igen jól ismeri a község múltját, és
számos saját emléket is őriz ezekből. Történeteit hallgatván elhatároztam, hogy megkérem, legyen egy túrán vezetőnk. Örömmel elfogadta, sőt még Bulla István képviselőtársát és kedves
feleségét is rávette, legyen kísérője a vértesszőlősi kirándulóknak. Elkalauzolt minket Wekerle
Sándor (1948-1921, miniszterelnök, pénzügyminiszter, az MTA tagja), vadászkastélyába. A ház
megkopott, de a megmaradt boltíves pince, a kerekes kút, a vén diófa, a magtár az istállók a baromfi ólak mind arról tanúskodtak, hogy itt 100 éve egy virágzó kis gazdaság volt. A múltidézés
után nekivágtunk, hogy meghódítsuk a Spici-hegyet. Mintegy órás gyaloglás után értünk fel a
tetőre, ahol csodálatos kilátás fogadott minket. Állítólag tiszta időben Budapest széle is látható.
A legenda szerint ezen a szép helyen Horthy Miklós és Honti Hanna is randevúzott egymással.
Miután az összes sütkérező gyíkot megrémisztettük, útnak indultunk, hogy a hegy meredekebb
oldalán leereszkedjünk a faluba. Jókedvűen köszöntünk el vendéglátóinktól.
A vonaton már azt tervezgettük, hogy június elején Gyermelyre vagy Héregre látogassunk el.
Persik Kata kulturális menedzser

Tavaszi tárlat
Május 11-én 17 órakor nyitottuk meg a tatai
Festőkör tavaszi kiállítását.
A bemutatkozó négy hölgy, Katona Judit,
Técsi Ágnes, Blaschek Judit, Sebestyén Zsuzsanna akvarell, selyem és olajképei díszítik a
nagyterem falait. A tavaszi virágok finom színei, pillekönnyű angyalszárnyak, egy-egy jellegzetes tatai épületrészlet meghitt hangulata
kifejezi alkotója belső békéjét és azt a törekvését, hogy a szépet lássa és láttassa a hétköznapok világában.
A kiállítás június 5-ig hétköznapokon látogatható a Művelődési Ház nyitva tartása alatt.
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A Művelődési Ház programkínálata
Kalandtábor 2009. június 29–július 3. 8.00–16.00 óráig
Kirándulás Gyermelyre, Héregre, Szárligetre,
egy éjszaka a várgesztesi várban.
Túra, lovaglás, bogarászás, főzés.
Tábor ára: 10 000 Ft/fő
Vízitúra-tábor Tiszabecs 2009. július 13–július 19.
Ár: 35 000 Ft teljes ellátással, túrafelszereléssel.
Információ a weblapon található vagy Persikné Katától kérhető
személyesen vagy a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.
Hagyományőrző és kézműves tábor 2009. augusztus 10–14. 8.00–16.00 óráig
Kenyérsütés, rétes nyújtás, gyöngyfűzés,
népi játékok, bútorfestés, néptánc.
A tábor ára: 10 000 Ft/fő
KISTÉRSÉGI BARANGOLÓ TÚRA HÉREGRE
2009. június 6. menetrend szerinti AUTÓBUSSZAL
Találkozó a buszmegállóban 7.15 órakor
Indulás: 7.29 óra vasúti megállóhelyről Tatabányára
Onnan tovább az esztergomi busszal 8.08 órakor.
Program: gyalogtúra Pusztamarótra. Erdei kísérőnk Sándor Mihály erdész.
Pusztamarótról vissza Héregre lovas kocsival.
A falu megtekintése lovas kocsival.
Hazaindulás: 15.50 órakor. Érkezés Szőlősre: 16.55 órakor
A túra költsége: az utazási költség
A túravezetést és a lovas kocsit a Művelődési Ház fizeti!
Nyári Zenés Délután 2009. július 7. 17.00 órától
Gyümölcsös finomságok versenye
Zenél: Csanálosi Laci
A Művelődési Ház nyári nyitva tartása:
A Művelődési Ház 2009. június 15-től augusztus 29-ig hétköznapokon 8-tól 12 óráig tart
nyitva. Ping-pong, csocsó, darts (ingyen), internet (50 Ft/ óra) használható ! Minden ettől eltérő igényt előre egyeztetni kell vagy személyesen a Művelődési Házban nyitva tartási idejében
vagy Persikné Katával a 06/20-93-66-453-as telefonszámon. A termek és a pinceklub bérlése (kivéve: 2009. július 20-tól–augusztus 2-ig) egész nyáron lehetséges!
2009. július 20-tól–augusztus 2-ig A MŰVELŐDÉSI HÁZ ZÁRVA TART!
A VÉRTESSZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS 2009. AUGUSZTUS 17 ÉS
31. KÖZÖTT KERÜL MEGRENDEZÉSRE. Szeretettel várunk minden régi és új
kiállítónkat! Kiállítási tárgyak leadása 2009. augusztus 5–7. 8–12 óráig és 14–18
óráig
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Pá l yá za t i fe l h í vá s
Vértesszőlős község Önkormányzata pályázatot hirdet

mezőőri munkakör betöltésére.
A feladat ellátásához „A” vagy „B” kategóriás jogosítvány és saját jármű
szükséges, mely használatához havi költségtérítést biztosítunk.
Mezőőri vizsga, fegyvertartási engedély, mezőőri gyakorlat előnyt jelent.
Munkaidő: heti 40 óra
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 4.
A pályázat elbírálásának ideje: 2009. június 11.
A feladat ellátásának kezdete legkorábban: 2009. június 15.
Fizetés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: • erkölcsi bizonyítványt • szükséges
engedélyek másolatát • a feladat ellátásával kapcsolatos elképzeléseket.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Baudentisztl Péter jegyzőnél
a 06-20/312-3372-es telefonszámon lehet.
A pályázat, valamint önéletrajz (részletezve a szakmai gyakorlatot és
munkahelyeket) benyújtásának helye: Vértesszőlős Község
Polgármesteri Hivatala, 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.

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

A lomtalanítás tervezett időpontja június 22. (hétfő).
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek! Az esztétikus lakókörnyezet megőrzése érdekében kérjük, hogy legkorábban június 20-án (szombaton)
helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig maradnak a közterületen.
Értesítjük a lakosságot, hogy fenti időpontban (június 20-án) lehetőség lesz az elektronikai
hulladékok (háztartási kisgépek, barkácsgépek, bojler, mosógép, számítástechnikai eszközök,
video lejátszó, DVD lejátszó, rádiós magnó) begyűjtésére is. Nyitott konténer lesz elhelyezve a
Sportcsarnok bejáratánál, valamint a Temető Rákóczi utcai hátsó kapujánál, ahol a lakosság díjmentesen elhelyezheti az elektronikai hulladékokat. Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a díjmentes lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!
Tájékoztatjuk a lakókat, hogy 2009. június 13-án (szombaton) – az ingatlanok elé kihelyezett – fémhulladékokat az önkormányzat az iskola és az óvoda támogatására begyűjti.
Kérjük, hogy a fémhulladékokat legkésőbb reggel 9 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

T-Pont a Vértes Center Bevásárlóközpontban
Tisztelt vértesszőlősi Lakosok!
Cégünk a West-Sport Kft. MAGYAR TELEKOM Partner Ügyfélszolgálat és Szerviz, immár 9 éve
segíti a mobiltelefon és vezetékes területen a vásárlókat. 2007 májusától cégünk beköltözött a tatabányai Vértes Center Bevásárlóközpont földszintjére, ezzel is elősegítve a minél könnyebb megközelíthetőséget, hiszen a házban 3 szinten lehet ingyenesen parkolni (2 szint mélygarázs, 1 tetőparkoló).
T-Pont üzletünk profilját is bővítettük, hiszen az eddigi T-Mobile (mobiltelefon, mobil internet) és
T-Home (vezetékes telefon, internet, SAT TV) tevékenységek mellé felvettük a vállalati ügyfelekkel
való kapcsolattartást (egyéni-, kis- és középvállalkozások) T-Systems néven.
Mint vértesszőlősi lakos, cégünkkel szeretnénk segíteni mindenkinek, akinek már meglévő Magyar
Telekom szerződése van, vagy BÁRKINEK aki szeretne új Ügyfélként szerződést kötni, ügyet intézni.

Szolgáltatásaink:
T-Mobile

õ teljeskörű előfizetéses és dominos (feltöltőkártyás) készülékkínálat,
õ laptopok, notebookok, mobil modemek, domino alapcsomag,
õ ügyfélszolgálat: telefonszámla befizetése (mobil/vezetékes), szolgáltatások aktiválása,
kártyacsere, számcsere, név- és címváltoztatás, elő- számalfizető módosítása stb.
õ tartozékok: fülhallgatók, tokok, kihangosítók, stb.

T-Home

õ teljeskörű vezetékes ügyfélszolgálat, készülékvásárlás, vezetékes és
dect (vezeték nélküli) telefonok, szerviz,
õ Vezetékes INTERNET – SAT TV („tányéros” parabolás TV) – Vonalas TELEFON.

Szerviz

õ helyszíni, garanciális és térítéses javítások, állapotfelmérés, ajánlatadás javításra,
határidős javítások vállalása,
õ adatmentés cd-re (telefonkönyv, fényképek), készülékek szoftverfrissítése,
õ helyszínen nem javítható készülékek átvétele, gyártói szervizbe küldése.

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
Üdvözlettel: Kőhalmi Kálmán West-Sport Kft.

Polgármesteri Hivatal
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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.

Meghívó
Szeretettel várjuk
2009. június 20-án 10.00 órakor
a vértesszőlősi
Kisboldogasszony Plébániatemplomba

Lukács József Tamás
– pappá szentelésének 25 éves évfordulója alkalmából tartandó –

Ezüstmiséjére!

Vértesszőlősi Egyházközség

KISKÖDMÖN
CSALÁDI NAPKÖZI
ÉS GYERmekSZIGET
Vértesszőlős, Valusek u. 77.
Amit kínálunk:

CSALÁDI NAPKÖZI:
(1-6 éves korig)
• bölcsődei csoport 1 éves kortól
• óvodai csoport 3 éves kortól

speciális foglalkozások:
 nyelvoktatás  csiri-biri torna
 lovaglás  zenefoglalkozás
 babaúszás

• gyermekfelügyelet egész évben

GYERMEKSZIGET:
(6-14 éves korig)
délutáni foglalkozások
 egyéni és csoportos nyelvoktatás
 lovaglás  egyéni fejlesztés
 korrepetálás

táboroztatás:
iskolai szünetekben
nyári szünetben
tematikus táborok
(lovas, vízi, kaland, nyelvi, kézműves)

Bővebb információ:
www.kiskodmon.hu
Telefon: 34/379-001

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