A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2009. március XV. évfolyam 3. szám

Vállalkozói fórum
Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy közvetlen és aktív
kapcsolatot ápoljon a község életében szerepet játszó gazdasági szervezetekkel, így is biztosítva a folyamatos kommunikációt a döntéshozók és a községben élők elképzeléseinek összehangolása érdekében.
E törekvés egyik eszköze az évente megrendezésre kerülő
vállalkozói fórum, ahol alkalom nyílik a községünkben működő
gazdasági társaságok és vállalkozások vezetőivel való találkozásra, az aktuális kérdések megválaszolására, kötetlen beszélgetésre. Ezek a vállalkozások nemcsak munkahelyet adnak a
helyi lakosságnak, de jelentős adót is fizetnek az önkormányzatnak.
Az idei fórumon a szakmai programot Dr. Nagy Sándor polgármester előadása
nyitotta meg, melyben az önkormányzat 2009-es költségvetését és a várható fejlesztési terveket ismertetette az üzletemberekkel.
A további előadások a gazdasági válság jegyében zajlottak: az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a bankok által kínált vállalkozásokat segítő hitelekről, illetve
a krízishelyzet humánus kezelését, az álláskeresők támogatását célzó pályázati
lehetőségekről. A program végén Dr. Nagy Sándor átadta a 10 legnagyobb adózónak járó plakettet.
Feketsné Kisvarga Anita

A díjazottak:
1. TB. ONE Kft. 2. TERMINÁL 94 Kft. 3. EVOTECH Kft. 4. M. C. I. Kft.
5. Barassó Zoltán Kft. 6. REHA INVEST Kft. 7. IMV Kft. 8. AGRICOLA Zrt.
9. KIKA Lakberendezési Kft. 10. CARBONEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A képviselő-testület 2008. december 11-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2009. évi hulladékszállítási díj elfogadása
A Képviselő-testület az AVE Tatabánya Zrt. 2009. évi szilárd hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslatát nem fogadta el, mert a management költségeket irreálisan magasnak tartotta. A testület megbízta a polgármestert azzal, hogy kimutatást kérjen a szolgáltatótól a hulladékszállító
edények nagyságának megoszlásáról, továbbá részletes kimutatást a költségekről úgy, hogy
a következő ülésen a testület a döntést meghozhassa.
2. Az adórendelet felülvizsgálata
A képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletet felülvizsgálta, az adómértékeken nem változtatott, és a kommunális adó bevezetését nem támogatta. Döntött az idegenforgalmi adó 2009. január 1-jétől való bevezetéséről, aminek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.
3. A 2009. évi csatornadíj elfogadása
A testület a 19/2008.(XII.12.) Kt. rendelettel elfogadta az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatárért fizetendő díjakról szóló 2/2007.(I.26.) Kt. rendelet módosításáról, ami szerint a lakossági alapdíj 160 Ft/hónap, fogyasztási díj 223 Ft/m3.
4. A képviselő-testület elfogadta a 2009. évi munkatervét.
5. E g y e b e k
a) A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítását,
valamint a bölcsődére vonatkozó szakmai programjának módosítását elfogadta.
b) A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat és dr. Farkas Noémi ügyvéd közötti megbízási szerződés 1 év időtartamra 2009. január 1-jétől–2009. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön az előző megbízási szerződésben foglalt feltételekkel, és kiegészítve azzal, hogy az ügyvéd ingyenes lakossági jogsegélyszolgálatot is végez, külön havi 10 000 Ft-ért.
c) A testület döntött arról, hogy az iskola által Asztriába szervezett sítábor utazási költségeit
420 E Ft-tal támogatja, amit az önkormányzat a 2009. évi költségvetés terhére biztosít.
d) A testület egyetértett azzal, hogy a rendezési terv módosítása érdekében a tervezési folyamat
elkezdődjön az LP-PLAN BT. árajánlatában rögzített feladatokra vonatkozóan. A tervezési költséget, 2,4 M Ft-ot az önkormányzat a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. A testület megbízta a polgármestert azzal, hogy a rendezési terv módosítással érintettekkel tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy a tervezési költségekből – arányosan – részt vállaljanak.
6. A testület a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolókat tudomásul vette.

A képviselő-testület 2008. december 18-ai
ünnepi ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2009. évi hulladékszállítási díj elfogadása
A testület újabb fordulóban tárgyalja az AVE Tatabánya Zrt. 2009. évi szilárd hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslatát, mert azt az előző ülésén nem fogadta el, pontosítást, kimutatást kért a szolgáltatótól. Az új díjtételekre vonatkozó javaslat a kisebb edényeknél 2–3%-os emelést, míg a 110 és 240 litereseknél 7–8% emelést eredményezne. A testület a rendelet magalkotásával ezt a differenciált díjemelési javaslatot elfogadta. Ennek megfelelően a díjak 2009. január 1-jétől a következők:
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75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 185 Ft +ÁFA
		
80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 198 Ft +ÁFA
		
110 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 304 Ft +ÁFA
		
240 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 636 Ft +ÁFA
		
Kiegészítő műanyag zsák: 245 Ft +ÁFA
2. E g y e b e k
a) Vértesszőlős Község Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy a közutak téli síkosság mentesítésére vállalkozói szerződést kössön az EXTREME Park Kft-vel.
b) A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Széchenyi utca Tata felé eső, zsákutcai szakaszán kialakított építési telkek megközelítése érdekében út épüljön. A testület megbízta a polgármestert azzal, hogy a Bazalt Kft-től kérjen árajánlatot az útépítésre vonatkozóan. Követni
kell azt az elvet, hogy a lakosság az útépítés költségeihez 50%-ban járuljon hozzá.
c) A testület döntött arról, hogy 2009-től nem tudja vállalni az elsőfokú építéshatóság további
fenntartásának terheit, ezért azt 2009-től átadja Tatabánya Megyei Jogú Város részére. A testület megbízta a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével. A testület egyetértett azzal,
hogy az építéshatósági helyett műszaki előadói státusz legyen fenntartva, ennek megfelelően
kerüljön átszervezésre a munka. A munkaköri leírást az új feladatkörnek megfelelően módosítani kell. A testület 2009 novemberében értékeli a műszaki előadó feladatellátását.
3. A polgármester az év végéhez közeledve megköszönte a testületi tagoknak, a bizottságok külsős tagjainak az egész éves munkát. Köszönetet mondott az intézményvezetőkön keresztül minden dolgozónak a lelkiismeretes munkáért, amivel hozzájárultak az önkormányzat jó működéséhez. Ugyancsak köszönetet mondott a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak önkormányzatot támogató munkájáért, a rendezvényeken való aktív segítségért. A közelgő ünnepek kapcsán békés karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt
kívánt mindenkinek.

A képviselő-testület 2009. január 22-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
1. A 2009. évi költségvetés tárgyalása I. forduló
A testület első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetés-tervezetét. Megállapították, hogy 2008. évi bevételi oldalhoz képest idén növekedés tapasztalható. Ugyanakkor a költségek is 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.
2. A képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata
A képviselők egyetértettek abban, hogy a képviselői tiszteletdíjakat nem emelik, hiszen a köztisztviselői és közalkalmazotti bérek is központilag befagyasztásra kerültek.
3. A vállalkozói fórum előkészítése
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy vállalkozói fórumra hívja a legnagyobb 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 E Ft
keretösszeget állapított meg a testület.
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4. E g y e b e k
a) A képviselő-testület egyetértett a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége törvényességi észrevételével, melyben kifogásolták, hogy személyi kérdésben nem zárt ülésen hozott döntést a testület a díszpolgári cím és
Vértesszőlősért Emlékplakett adományozásáról (72/2008.(V.28.) Kt. határozat). A jövőben a
testület személyi ügyekben zárt ülés elrendelését követően dönt.
b) A képviselő-testület egyetértett a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége törvényességi észrevételével, melyben kifogásolta, hogy
az útépítési hozzájárulásról nem alkotott az önkormányzat rendeletet, hanem határozatban döntött. A testület megbízta a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésével úgy, hogy azt az I. félév
során a testület elfogadhassa. A Hegyalja utca egyes lakói által már megfizetett lakossági hozzájárulást az önkormányzat egyelőre visszafizeti.
c) Bérleti díjakról határozott a testület. A fogorvosi rendelő bérleti díját 2009. január 1-jétől egy
év időtartamra továbbra is 8 000 Ft/hó összegben állapította meg. Megbízta a testület a jegyzőt azzal, hogy a bérleti szerződés módosuljon azzal, hogy a rendelő előterét heti 3 alkalommal a hivatalsegéd takarítja, továbbá az, hogy a rendelő telefon előfizetését a fenti időponttól
az önkormányzat nem vállalja. A sportcsarnok bérleti díját 2009. január 1-jétől kezdődően az
alábbiak szerint állapította meg:
Sportcélú igénybevétel esetén:
– helyiek részére 3 000 Ft/óra, – nem helyiek részére 3 600 Ft/óra.
Üzleti célú igénybevétel esetén:
– 0-24 óra időtartamig 6 000 Ft/óra, – 24 óra időtartamon túl 72 000 Ft/nap.
A patika üzemeltetésére a PHARMAUNIÓ Gyógyszer-kereskedelmi és Gyógyászati Eszközöket Forgalmazó Bt-vel kötött bérleti szerződést a bérleti díj vonatkozásában módosítja. 2009.
január 1-jétől kezdődően a bérleti díj 63 000 Ft/hó.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Domb utca, Vértes L. utca és a Nemzeti Múzeum
közötti területre vonatkozó bérleti szerződést Tomasik Róbert, Vértesszőlős, Domb. u. 20. sz.
alatti lakossal 2009. december 31-ig meghosszabbítja.
A testület egyetértett abban, hogy Sipos Lászlóné Tatabánya, Károlyi u. 21. sz. alatti lakos vállalkozót bízza meg – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – a búcsú megrendezésével.
A testület a bérleti díjat 250 000 Ft összegben, a kauciót 30 000 Ft összegben állapítja meg.
A testület felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy az eszközök elhelyezését úgy oldja meg, hogy
a Takarékszövetkezet mellett lévő ’56-os emlékhely (park) területét nem használhatja.
d) A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának könyvvizsgálati ellenőrzésével megbízta Papp Györgynét. 2009. évre vonatkozó díjazása 250 000 Ft+áfa.
e) A testület egyetért azzal, hogy az Által-ér völgyi kerékpárút (Tata–Vértesszőlős–Tatabánya
között) megvalósítására új pályázat kerüljön benyújtásra. Vértesszőlős község a felmerülő
költségekre – kizárólag lakosságszám-arányosan – 2 M Ft 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.
f) A képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az önkormányzatok érdekképviseleti szervéhez, a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Az önkormányzat vállalja a
10 Ft/lakos/éves tagdíj megfizetését.
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g) A Képviselő-testület korábbi, 153/2008. (IX.11) Kt. határozatát az alábbiak szerint kiegészítette ki: Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEÚT pályázattal kapcsolatban a megkötött vállalkozói szerződések szerint a pályázati költségvetéshez képest az alábbi többletforrásokat
biztosítja a 2009. évi költségvetésében. Kossuth–Széchenyi utca 174 864 Ft, Rákóczi Ferenc utca 86 389 Ft, Rózsa utca 155 250 Ft, Akácfa utca 159 920 Ft, Vértes László utca
612 957 Ft. Összesen: 1 189 380 Ft.
h) A testület a község rendezési tervét érintő két témában döntött. A község Tata felöli részén
a vasút és az 1. sz. főút között kereskedelmi-szolgáltató tevékenységre alkalmas terület kialakítása érdekében szükséges az itt megjelölt véderdő megjelölés rendezési tervben történő
áthelyezése. Erre a Golf Club és az M1-es autópálya melletti szabályozatlan terület megfelelő. Az ezzel kapcsolatos költségek kb. 400 E Ft-ot jelentenének, melyet az érintettek finanszíroznak. Ugyancsak rendezési tervet érintő téma, hogy előzetes hatásbecslési tervdokumentációt kellene készíteni a szabályozási terv módosításához. Erre az ÖKO Design Kft. árajánlatot
adott, ami 450 E Ft+áfa költség, mely költséget a 2009. évi költségvetés terhére biztosít.
i) A képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
j) Döntött a testület arról, hogy az Összefogás Szőlősért Egyesület által kezdeményezett Előember-emlékhely szobor az önkormányzat tulajdonát képező 1028/2. hrsz. alatt lévő Vértes
László parkban kerüljön elhelyezésre.
k) A Képviselő-testület elfogadta a kulturális bizottság tájékoztatóját a farsangi bál előkészítéséről. Annak érdekében, hogy a báli rendezvény önköltséges legyen, a belépőjegyek árát
1 500 Ft-ban állapította meg.
5. A képviselő-testület a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolókat elfogadta.

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond az adózó
állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként

2008. évben 176 383 Ft-ot utalt az Adóhatóság.
Az Alapítvány fogadja a Katolikus templom orgonájának
felújítására szolgáló adományokat is.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13005452
Tisztelettel kérjük polgártársainkat,
hogy adójuk 1%-át az idei évben is ajánlják fel a
VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!
Köszönettel: Kuratórium
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BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján.
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről a
bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt. 2009. szeptember 1-jétől csak akkor van módunk új gyermek
fogadására (az eddig előjegyzésbe vett gyermekeken kívül), ha valaki a gyermeke elhelyezését megszünteti.
Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
• A szülők munkavégzése. • A szülők betegsége. • Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem
képes a napközbeni ellátást biztosítani. • A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek
napközbeni ellátását. (Igazolást mellékelte) • Az anya GYES-en van, de mellette munkát vállal. • Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. • A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az
adott gyermek után más ellátást (GYED, GYES) a család számára nem folyósítanak. Kérem, hogy időben
jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden helyi igényt ki tudjunk elégíteni!

ÓVODAI BEÍRATÁS
2009. április 20-21-e között

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
2009/2010. tanévre

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2009. december 31-ig betölti a 3.
életévét. Azon gyermekek, akik 2009. december
31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi
igényüket jelezhetik az intézményben, és óvodai
felvételükről a 2009/2010. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az
óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, • a gyermek egészségügyi kiskönyve, • a gyermek lakcímkártyája,
TAJ kártyája, • szülő személyi igazolványa vagy
lakcímkártyája.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvodai
felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2009.
április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A beíratás, jelentkezés ideje:
2009. április 20. (hétfő) 8-16 óra között
2009. április 21. (kedd) 8-16 óra között
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Beíratható mindazon gyermek, aki hatodik
életévét 2009. május 31-ig betölti és elérte az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2009. december 31. napjáig tölti be.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
• a szülő személyi igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, • az állandó lakcímet vagy
tartózkodási helyet igazoló kártyát, • az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt, • a gyermek TAJ kártyáját, • 1 db fekete-fehér fényképet és 550 Ft-ot a
gyermek diákigazolványának elkészítéséhez.
Kérjük, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait nem fogja megkezdeni a 2009/10. tanévben akár szülői kérésre, akár az óvodai szakvélemény alapján.

Integrációs nevelés óvodánkban
Sokszor haljuk manapság: „integráció”. Igazi divatszó ez. Ha körüljárjuk, ki mit ért alatta, bizony azt tapasztaljuk, hogy egészen eltérő tartalmak állhatnak mögötte. Az integráción pedagógiai értelemben együttnevelést értünk, egy olyan nevelési-oktatási folyamatot, ahol a tehetséges, és az átlagos
képességű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelődnek.
SNI (sajátos nevelési igény) ők azok a gyermekek, akiknek nevelhetősége eltér a többiekétől, és eredményes nevelésük, oktatásuk érdekében a szokásostól nagyobb mértékű, és
más jellegű pedagógiai segítséget igényelnek
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, autista, halmozottan fogyatékos,
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető (illetve organikus okra vis�sza nem vezethető) tartós, és súlyos rendellenessége.
Hosszú-hosszú évtizedekig
szemünk elől rejtve, családjaikból kiszakítva nevelődtek távoli speciális intézmények lakóiként. Ennek következménye,
hogy a mai felnőtt társadalom akadályozott (fogyatékkal élő) embertárssal találkozván még
mindig zavarban van, kellemetlenül érzi magát. Nem tanultuk meg az együttélés szabályait, a segítségnyújtás technikáit. Remélem,
az olvasó egyetért velem abban, hogy ez így
nincs rendjén, valamit tennünk kell, hogy a felnövekvő generáció már természetesebb módon élhesse meg a másság létét.
Magyarországon a többségi közoktatási intézmények, 1993-óta törvényben szabályozott feltételek mellett vehetnek részt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevelésében, oktatásában.
Óvodánk nevelőtestületének soha nem volt
kérdéses, hogy az integrációs nevelést felvál-

lalja, hiszen ŐK A MI GYEREKEINK! Ide születtek, szemünk láttára nőnek, fejlődnek, s miért
ne kapják meg itt, a számukra legszükségesebb ellátási formát.
Ennek érdekében az elmúlt tíz évben valamennyi óvodapedagógusunk, példaértékű
módon tanult integrációs nevelést segítendő
módszerspecifikus képzéseken. Pályázati forrásokból biztosítottuk a mára igen csak gazdaggá bővült fejlesztőeszköz tárunkat. Munkánkban és a szülők terhein is nagyban segít,
hogy a szakellátás helyben valósulhat meg,
mint: gyógytestnevelő kolléganőnk (Seregélyes Erzsébet) prevenciós, gyógyító munkája;
a Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül
a logopédiai, (logopédusunk Pappné Gulyás
Klára) valamint a Nevelési Tanácsadói
és az általam vezetett gyógypedagógiai rehabilitációs szakellátás.
A speciális nevelőmunka koordinálása az én feladatom, esetmegbeszélésekkel, folyamatos
tanácsadással igyekszem segíteni a szülőket, és kolléganőimet, végzem az egyéni és
kiscsoportos fejlesztő, rehabilitációs munkát. Megbízatásom közé tartozik, még a folyamatos kapcsolattartás a védőnői és szakmai hálózattal (Éltes Mátyás Egyesített módszertani és szakszolgálati intézmény).
Közös munkánk eredményeként az elmúlt
tíz évben, számos sikerélményben volt részünk. Bebizonyosodott számunkra az, hogy
az elfogadás „művészetét” kicsi korban meg
lehet, és meg is kell tanulni egy harmonikusabb jövőért.
„A gyermek fejlődése szempontjából döntő
fontosságú, hogy érezze, nem csak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen.” (Herman Alice)
Zsidek Judit
Óvodapedagógus – gyógypedagógus
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Községi farsangi bál

Március 15.

Február utolsó napján került megrendezésre a községi farsangi bál a
Sportcsarnokban.
Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy
a jegyek szinte teljesen elfogytak a bált
megelőző héten. A szervező Kulturális
Bizottság hagyományteremtő jelleggel
jelmezversenyt is hirdetett, melyre nagy
számban jelentkeztek a bálozók. A forgatagban találkozhattunk XIV. Lajos udvarából érkezett baroneszekkel, arab
olajsejkkel, vietnámi harcossal, hippivel, kissé nagyra nőtt királylánnyal, Jancsival és Juliskával meg a rút banyával.
Volt itt csinos menyecske apjával, mátkájával, együtt mulatott a pap a gésával, „kiváló dolgozó csillagfejű csavarhúzó” a cigányasszonnyal, görkoris Barbie gördeszkás Kennel.
Különleges csapatok is felbukkantak a táncparketten: ápolók és ápoltak
a „Varázskezek Klinikáról” éppúgy ropták, mint a „kukac-kommandó” tagjai,
vagy az apácák, akikről kiderült, hogy
mégsem azok, mert táncosnőkké változtak át a Moulin Rouge-ból. A hattagú

Iskolánk 4. osztályos diákjai az idén is színvonalas műsorral tisztelegtek
1848 emléke előtt.

zsűrinek bizony nehéz dolga volt, amikor az egyéni és a csoportos jelmezeseket értékelnie kellett, és a legjobbakat jutalmazni 1–1 ajándékkosárral. Izgalmakat hozott az est folyamán a tombolasorsolás is.
Az esten a jó hangulatról a Schütz
Kapelle zenekar gondoskodott, melynek tagjai már szinte „hazajárnak”
Vértesszőlősre, annyira nagy szeretettel várja őket a község mulatni vágyó
közönsége.
A bál kivilágos kivirradtig tartott.
A mulatság résztvevői jókedvvel, vidáman búcsúztatták a telet, és köszöntötték a tavasz első napját.
Feketsné Kisvarga Anita

Osztályfőnökük, Szelőczei Anikó vezetésével zenés, verses darabot mutattak be – nagy sikerrel. Az ünnepet Horváth Sándor tanítványa, Jenei Lilla furulyajátékával színesítette. Bemutatkozott a Goór Józsefné Zsuzsa néni vezetésével alakult iskolai énekkar: a tanárnő citeraszóval kísért katonadalai tették
ünnepélyesebbé a megemlékezést. A szülők, az óvodások, diákjaink és minden érdeklődő méltóképp ünnepelhetett.

Közös pályázat
A Samufalvi Bölcsőde és Óvoda és a Vértesszőlősi Általános Iskola sikerrel szerepelt a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében a „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés – korszerű intézményekben” (Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása) című pályázaton.

E pályázat forrást nyújt az oktatási intézmények tartalmi, pedagógiai munkájának
fejlesztéséhez, hogy a fizikai környezet korszerűsítése megújuló oktatási kultúrával
és tartalommal együtt valósuljon meg a minőségi oktatás és hozzáférés érdekében.
Az óvoda 6 996 937 Ft, az iskola 14 996 383 Ft támogatást nyert. A Program
új módszertani ismereteket nyújt, melyek lehetővé teszik az egyéni fejlődést támogató nevelést, az intézmények közötti együttműködés erősítését, a pedagógusok továbbképzését. Az infrastrukturális háttér és a hatékonyabb oktatás biztosítása érdekében, szemléltető és egyéb fejlesztő eszközök beszerzése, valamint az iskola korszerűsítése, akadálymentesítése a cél.

A Művelődési Ház program-előzetese
Április 7. 9.30 óra Oviszínház – vendég: Döbrentei Ildikó – helyszín: Samufalvi Óvoda
Április 8. 16.00 óra Húsvéti játszóház a Művelődési Ház, a vértesszőlősi Református
Gyülekezet és a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei
Módszertani Gyerekjóléti Központ közös szervezésében.
Április 23. 15.00–16.00 óra ÖKONET (környezetbarát termékek) bemutató
16.00-tól Zenés teadélutánnal egybekötött „Tavaszi saláta” verseny
		
Zenél: Csanálosi Laci
Április 25. Kistérségi vándorkirándulás Szárligetre. Bővebb tájékoztatás április közepétől
a Művelődési Házban, a weblapon és a Samu TV-ben várható.
Április 27. 15.00–18.00 Véradás
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Nőnap

Civil szervezetek hírei

1857-ben New Yorkban negyvenezer
textilipari munkásnő sztrájkolt béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Ennek emlékére Carla
Zetkin, német baloldali politikus 1910ben egy szocialista konferencián tett
javaslatot a nemzetközi nőnap megünneplésére, mely a 20-as évektől
kezdett hagyománnyá válni.
Március 8-a az a nap, amikor egy kicsivel több figyelmet és elismerést vívhatnak ki a hölgyek a férfitársadalom
tagjaitól. Ilyenkor kaphatnak erőt, új
energiát a naponta ismétlődő feladatokhoz, a munkahelyi helytállás mellett
a háztartás és a gyermeknevelés gondjainak megoldásához.
Egy szál virág, néhány dicsérő szó:
„De szépen kivasaltad az ingem!”, vagy
„Ez szép munka volt kollegina!”, egy kis
önkéntes mosogatás csodákat tud tenni a hölgyekkel kedves uraim.

2009. február 9-én tartotta éves rendes közgyűlését a Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület, melyen megtárgyaltuk a vezetőség
beszámolóját a 2008. évben végzett tevékenységéről, elfogadtuk a Közhasznúsági jelentést,
a FEB beszámolóját és a 2009. évi költségvetést, valamint sor került az egyesület vezetőjének és vezetőségi tagjainak megválasztására.
Községünkben sem feledkeztek meg
a nőnap megünnepléséről. Március
5-én az Öregek Napközi Otthonában
Dr. Nagy Sándor polgármester és Tóth
Béla alpolgármester urak köszöntötték
egy-egy szál virággal az Otthon tagjait és dolgozóit.
Az Önkormányzat és intézményeinek
férfimunkatársai 9-én, a házasságkötő
teremben nyújtották át a hölgyeknek a
tisztelet virágait, és vendégelték meg
egy kis sütivel a résztvevőket.
Feketsné Kisvarga Anita

2008. évben az Egyesület taglétszáma 53 fő
rendes tag, és 7 fő pártoló tag, összesen 60 fő.
Ez az előző évhez képest a következők szerint
változott: 2 fő (dr. Szamos György és Gyenes
Róbert) elhunyt, 2 fő rendes tag (Jenei Ferenc
és Polgárfi István), három fő pártoló tag (Básti
Gyula, Tóth József és Veres István) kilépett,
1 fő rendes tag (Török Zsolt) pedig belépett.
A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, az éves eseményeket, rendezvényeket
a közhasznúsági jelentés tartalmazza, melyet
a Hírmondóban közzéteszünk.
Az Egyesület vezetőinek mandátuma 2009.
március végén lejárt, ezért közgyűlésen meg-

választott jelölő bizottság javaslatot tett az
újonnan megválasztandó vezetőségre, de az
egyesületi elnökre javaslatot nem tett, mert
azt egyetlen felkért tag sem vállalta.
Végül Szilágyvári Kálmánt javasolták az elnöki
tisztségre, aki a feladatot csak úgy vállalta, ha a
jelenlegi elnök 2009. április 30-ig tisztségét ellátja, és őt az elnöki teendőkre felkészíti. Jung
János vállalta, hogy április 30-ig az elnöki teendőket ellátja, és a leendő új elnököt, Szilágyvári
Kálmánt a feladatokra felkészíti, munkájában
segíti. Ezek alapján a tagság Jung János mandátumát 2009. április 30-ig meghosszabbította, és 2009. május 1-jétől Szilágyvári Kálmánt 3
évre elnöknek egyhangúlag megválasztotta. Az
Egyesület új vezetősége a következő lett: Elnök:
Szilágyvári Kálmán. Vezetőségi tagok: Jenei Zoltán, Kocsis Gyula, Kutenics Gábor, Kutenics Milán. Felügyelő Bizottsági tagok: Anderla István,
Kutenics Mária, Perzsányi Rezső.
Ezúton is jó munkát és sok sikert kívánok
minden megválasztott vezetőnek.
Jung János elnök

Borverseny
Vértesszőlősön a XXIX Borverseny, melyre 39 helyi gazda 90 bormintával nevezett szép
eredményeket hozott.
Az 50 fehér-, és 40 vörösbormintának 75%-a kapott díjat. Aranyminősítést 6 fehér-, és 6 vörösbor, ezüstminősítést 10 fehér-, és 8 vörösbor, bronzminősítést 18 fehér-, és 20 vörösbor nyert
el. A 12 aranyérmen 8 termelő osztozott. Jung János (2), Szilágyvári Kálmán (4), Bedei Sarolta
(1), Bedei Sándor (1), Sovány János (1), Kutenics Milán (1), Kutenics Gábor (1), Jenei Zoltán (1)
vehetett át aranyérmet a boraiért. Az eredményhirdetést vacsora és bál követte.
Persikné Szabó Kata kulturális menedzser
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Disznóölés
Március 7-én került sor az első hagyományos falusi disznóölésre és -torra a Tájháznál.
Az első érdeklődők
már reggel 7 óra körül szemlélhették az
eseményeket. Ekkor
érkezett meg a 215
kg-os hízó Mocsáról,
Kovács István sertéstelepéről. A szép
vértesszőlősi napfelkeltéből azonban neki
már semmi nem jutott: szakértő kezek
ugyanis még Mocsán megszabadították e „rút
világ” minden szenvedésétől.
A disznópörzsölés hagyományos módon,
szalmán kezdődött, majd gázláng segítségével
sikerült tökéletesen simává varázsolni a malacka bőrét. A forgatások, majd a mosás, kaparás,
darabolás alkalmával a csapat teljesen összehangoltan dolgozott: Tóth Béla alpolgármester
úr, a rendezvény kitalálója és egyben lelke éppúgy kivette a részét a munkából, mint Dr. Nagy
Sándor polgármester úr. A „bontó-brigád” tagja volt még Kutenics Károly, Szádeczky Jenő és
Gyenei Sándor. Dr. Bogár István képviselő úr
számára sem volt kétséges, hogy „most nem
műtünk, hanem boncolunk”.

Elsősegély-tanfolyam

A feldarabolt hús újabb „feldolgozó-csapatokhoz” került, melyeket a Kulturális Bizottság már jó előre megszervezett. Az Őszirózsa
Nyugdíjasklub tagjai főként a sütés-főzés előkészítő fázisában tevékenykedtek, az óvoda
dolgozói sütötték meg a hurkát és a kolbászt,
a Bedei-család a toros káposzta elkészítését
vállalta magára, a Polgármesteri Hivatal munkatársai pedig a mosogatást és az ételek, italok porciózását végezték. A hideg, esős időjárást ellensúlyozandó, meleg teát és forralt
bort vehetett magához a fázós érdeklődő és
húsfeldolgozó.
Közben a szabadtéri kemencénél is felpezsdült az élet: házi kenyerek sültek pirosra, ropogósra Scsibránné Zsuzsa irányítása alatt.
A szemfülesek kezüket, hátukat tapasztották a
forró kemence falára, így egészítve ki a teával
vagy borral történő belső melegítést.
Délutánra még a szakadó eső sem tudta
kedvét szegni mindazoknak, akik egy kis kóstolóra ellátogattak a Tájház előtt felállított sátrakba. Aki akart, nemcsak a helyszínen fogyaszthatott, hanem hazavitelre is vásárolhatott a sok finomságból.
Az első hagyományos disznóölést a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a helyi önkormányzat támogatta anyagilag. A szervezési feladatokat a Kulturális Bizottság látta el.
Feketsné Kisvarga Anita

Vértesszőlős község Önkormányzata
a faluban zajló rendezvények biztonságos lebonyolítását kívánta segíteni
azzal, hogy az elmúlt évben félautomata defibrillátor-készüléket vásárolt.
Ez az eszköz rendkívül nagy jelentőségű, életet mentethet. Tudni kell azonban biztonságos használatát, ismerni kell azokat a protokollokat, melyeket a mindenki számára kötelező elsősegély-nyújtás alkalmával a beteg élete
és egészsége érdekében meg kell tenni. Ezért az önkormányzat támogatásával képviselők, a Kulturális Bizottság tagjai, óvodai, iskolai dolgozók, a polgármesteri hivatal és a könyvtár munkatársai, valamint egészségügyi szakdolgozók 16 órás elsősegély-nyújtó tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyamon Dóri
Ottó és Pentz Ferenc László mentőtisztek nemcsak elméleti, hanem gyakorlati képzéssel készítik fel az érdeklődőket
a szakszerű elsősegély-nyújtásra.
Feketsné Kisvarga Anita

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány
ezúton is köszöni mindenkinek, aki a tavalyi évben
adója 1%-ával támogatta az alapítványt.
Reméljük, az idei évben is sokan segítik adójuk 1%-ával az alapítványt,
mely immár 11 éve működik és elsősorban
a falu műemlék templomának és kápolnájának felújítását segíti.

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány adószáma:

18608490-1-11

Előre is köszönünk minden támogatást!
(2009. május 20-ig lehet benyújtani az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot
az APEH-nek – akár az adóbevallással együtt, akár attól függetlenül,
az arról rendelkező nyilatkozat kitöltésével – elektronikusan, vagy postai úton.)
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Egy cica, két cica, száz cica, haj!
A macskamama legendásan jó anya. Gondos,
puha, meleg, türelmes. Azonban életének csalfa párja más szempontból válik az állatok országának díszévé. Általában igazi harcos, kalandor, kötekedő és
bohém egy személyben, este a lámpa fénye megcsillanhat egy szemében. Az egyetlen egyben. Ugyanis
macskáéknál minél sikeresebb egy kandúr a macskalányok előtt, annál több „alkatrész” hiányozhat róla:
kicakkozott fülek, tépett és ápolatlan bunda, kitört fogak, eltört karmok, leszakított farokvég és időnként
már csak egy szem.
A macskaszerelem nagy elszántságot, sok időt
igényel: a kandúrok ádáz verekedés során döntik el,
ki a legény a gáton. Jelentkezőből sosincs hiány, a
győztest az egész környék bűbájos macskalányai
epekedve várják – nem csoda, ha szegény macskafiúnak nincs ideje saját külsejével törődni. A területi
verseny legsikeresebb harcosa nagyon hamar többszörös apukává válik, ivadékait két hónap elteltével
egy nagy kapacitású gólya-légikötelék tudja csak leszállítani. Az újszülöttek az első hónap során csak
anyjukra számíthatnak, akinek a tejtermeléshez sokat kell(ene) ennie. Amelyik macskacsaládnak nem
sikerül olyan helyet találnia, amelyik meleg és elegendő élelmet ad, ott a kiscicák kezdenek sorban kihűlni, kiszáradni, éhen halni. Az anyjuk önfeláldozása ilyen esetben hiábavaló.
A természet fajfenntartási törvényeinek engedelmeskedve az elpusztult kiscicák anyja néhány hét múlva ismét ivarzani kezd, és kezdődik az egész előröl. A
macskák szaporodási jellemzőiből következik, hogy
a kismacskák megszületésének nagy a valószínűsége, életben maradásuknak már korántsem. A táplálékhiány, a környezeti káros hatások, élősködők, betegségek és nem ritkán az ember közvetlen ártó tevékenysége miatt az emberi gondoskodást nélkülöző
módon megszületett kiscicák általában igen rövid életűek, és kölyök korban való elpusztulásuk valószínű.
Tehetünk ellene? Igen! Szabályozzuk a folyamatot! Amennyiben a macskákat tömegesen, az állomány egy jelentős részét kitevő mértékben ivartalanítjuk, kevesebb kandúr verekszik kevesebb macskalány kegyeiért, és kevesebb gólya-kötelék fog megrokkanni a sok kiscicától.
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Ki ivartalanítsa a macskákat? Nyilván az állatorvos. De, ugye, nem várható el, hogy csak úgy maguktól éjjelente járják a várost, és a macskákat összefogdosva maguk szórakoztatására műtögessenek. Ezért
mindenkinek tennie kell érte magának is. A macskákkal kapcsolatban legegyszerűbb módon úgy, hogy a
saját, kijáró macskánkat ivartalanítjuk. Az ivartalanító
műtét ambulánsan, teljes érzéstelenítés mellett, korszerűen történik. Már 6 hónapos életkortól mindkét
nem egyedén elvégezhető, gyakorlatilag felső korhatár nélkül. A műtét után a felépülés nagyon gyors, néhány nap (fiataloknál egy nap). Ne érezzünk lelkiismeret-furdalást, a szerelmi élet hiánya nem káros sem
testileg, sem lelkileg kedvencünknek. Sőt, ellenkezőleg: mindenki mentesül az ivarzás miatti izgatottságtól, harciasságtól. Az ivartalanított kandúrok nem verekszenek, és egyáltalán: nem is akarnak annyira elkóborolni otthonról. A műtét összekapcsolható számos
betegség megelőzését szolgáló védőoltással, parazitáktól való mentesítéssel – így az ember egészségének a védelmét is szolgálja. Külön megemlítendő a veszettség: Az utóbbi években (köszönhetően az ebek
kötelező oltásának, és a rókák programszerű, szájon
át történő vakcinázásának) egyre kevesebb emberi
veszettségeset fordult elő, de ezek szinte kivétel nélkül macskától származtak! Ha mutatkoznak a veszettség tünetei, akkor már mind az állat, mind az ember
menthetetlen. A veszettséget csak megelőzni lehet.
Unalomig halljuk, hogy viselkedjünk felelősségteljesen környezetünkkel szemben, és lassan alakul is a
társadalmi tudatunk. Ezen az úton csak egy, de előre mutató lépést jelent a macskák szaporodásának
ésszerű és állatvédelmi szempontból is helyes befolyásolása. Ne legyenek illúzióink! Csak azért, mert
hazajár a cicánk, attól még a populációban betöltött
szerepét tekintve egyáltalán nem különbözik a kóbor
macskáktól. Ráadásul ugyanúgy felelősek vagyunk
akár kandúrunk, akár nőstény cicánk van.
Az állatorvosok segíteni kívánják a döntést, ezért
– a korábbi évekhez hasonlóan – február hónapban
a macskákat kedvezménnyel, a munkadíj egy részének elengedésével ivartalanítják. Javasoljuk, érdeklődjön állatorvosánál.

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.

Dr. Márkus Bálint
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Építéshatósági
tájékoztatás
Tájékoztatom Vértesszőlős község
lakóit, hogy 2009. február 1-jétől
a kiemelt elsőfokú építéshatósági
jogkört Tatabánya Megyei Jogú Város jegyzője látja el Vértesszőlős
község közigazgatási területén is.
Építéshatósági ügyekben egyeztetésre a Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építésigazgatási Irodáján van lehetőség.
(2800 Tatabánya, Fő tér 8. I.emelet
100-104. szobák)
Ügyfélfogadási időpontok: hétfőn
13–17 óra, szerdán 8–12, 13–16 óra,
pénteken 8–12 óra. Telefonos elérhetőség: 34/515-705, 515-706, 515-707,
00-83/312-979. Internetes elérhetőség: epitesugy@tatabanya.hu
Kérésünkre kihelyezett ügyfélfogadást tartanak Vértesszőlős község Polgármesteri Hivatalában minden hónap második szerdáján 8–15
óra között.
Építési ügyeket érintő kérdésekben, Településrendezési Tervvel kapcsolatos adatszolgáltatásban és tájékoztatásban továbbra is segíteni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot.
Baudentisztl Péter
jegyző

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

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

Véradás!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt véradásunkon, mely
2009. április 27-én hétfőn 15–18 óra
között lesz a Művelődési Házban.
Önzetlen segítségét minden
beteg nevében köszönjük.
Magyar Vöröskereszt Országos Vérellátó Szolgálat
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját
kérjük, hozza magával.

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