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Kedves Karácsony!
Bocsáss meg, hogy levemmel zaklatlak, tudom, már nagyon készülsz! Azért ragadtam
most tollat, hogy megkérjelek, idén ne hagyd otthon a fehér ruhádat! Olyan szép lenne, ha
pár hosszú év után ismét ropogna a hó a csizmák alatt, mikor megérkezel!
Tudod, először júliusban gondoltam Rád. Egy lágy nyári estén valahonnan fahéj és
szegfűszeg illatot hozott a szél. De akkor még tudtam, messze jársz. Aztán novemberben,
mikor először csípte meg az orromat a hideg, ismét eszembe jutottál. A szekrényből pedig
kipottyant egy könyv, csodaszép versekkel és dalokkal – Rólad. Megálltam, felvettem a
földről és elmosolyodtam.
Pár napja egy csodálatosan kivilágított téren jártam. Világító hópelyhek, csengettyűk a
lámpákon, a vidámság csak úgy sugárzott az emberekből! Látod, mennyire várunk már?
Tudod, nagyon jó, hogy magad előtt elküldöd Adventet, hogy fel tudjunk készülni Rád.
A csodádra! Kis Jézus születésére! Már most kacag a lelkem, ha a fenyőfa semmi mással
össze nem téveszthető illatára gondolok, vagy a csillagszóró fényére.
Kitisztogattuk a szívünket! Hidd el, áhítattal várunk! Siess! Toppanj be lakásunkba,
lelkünkbe, s három napra tégy csodát!
Karácsony! Ha megszólal a harang az éjféli misén, már tudni fogom, hogy megérkeztél.
És ha mégis otthon felejted a fehér ruhádat, akkor is öröm száll le majd közénk.
Siess! Várunk!
Gyermeki csodavárással:
Pataki Gábor ministráns

Kedves Szőlősiek!
Ismét hihetetlenül gyorsan eltelt egy év és újra
az adventi időszakban vagyunk Mikulás után,
karácsony előtt, már ünnepi hangulatban.
Az elmúlt év mozgalmas volt településünk
életében. Vértesszőlős tovább épült, szépült,
gyarapodott. Lakosságszámunk is folyamatosan
növekedett, mára már átlépte a közigazgatás területén sok tekintetben határt jelentő 3 000 főt.
Remélem, többségük örömmel fogadta a
közterületek virágosítását, rendezését és a
karácsonyi díszkivilágítás további fejlesztését
is, melyek eredményeként községünk tovább
csinosodott, vonzóbbá, otthonosabbá és vendégváróbbá vált.
Több nagyon sikeres közösségi rendezvény
is mögöttünk van, így augusztus 20. és a szüreti
felvonulás és bál is. Számos rangos, regionális
rendezvény szervezői voltunk, sok vendégünk,
látogatónk vitte el haza magával Vértesszőlős
jó hírnevét.
Nehéz év is volt 2008, utolért bennünket is
a pénzügyi és gazdasági világválság, sajnos a

neheze és a következmények csak még most
várhatók. Ezek alól sem az önkormányzat, sem
a családok nem tudnak kibújni. Remélem, hogy
a válság környezetünket és a szőlősi családok
megélhetését csak mérsékelten érinti majd! Remélem, hogy egy család sem kerül a nehezedő
életfeltételek miatt létbizonytalanságba.
Az év vége, az ünnepek, a karácsony és a szilveszter a szeretet és béke, a család és a pihenés
időszaka is. Álljunk meg néhány napra a rohanó
világban, pihenjünk, töltődjünk fel, töltsünk minél
több időt családunk és szeretteink körében! Okozzunk örömet egymásnak, legalább néhány napig a
türelem és a békesség töltse be az ünnepet!
Őszintén kívánom mindnyájunknak, hogy a jövendő új esztendő az ideinél csak jobbat hozzon,
terveink, céljaink, vágyaink valósuljanak meg!

Kívánok még minden kedves szőlősi lakótársunknak
békés, szeretetteljes, meghitt karácsonyt és boldog új
esztendőt, jó erőt, egészséget, sok sikert és
a nehézségek ellenére is derűt, optimizmust!

Dr. Nagy Sándor
polgármester

www.vertesszolos.hu

Vacsorára és kötetlen beszélgetésre hívta meg
november 27-én Dr. Nagy Sándor, polgármester a legnagyobb helyi vállalkozások vezetőit a
tata-vértesszőlősi Old Lake Golf Klubba.
Vértesszőlősön a 3000 lakosra közel 400
vállalkozás jut. Közülük iparűzési adójuk és
alkalmazotti létszámuk alapján 16 mondható a helyi gazdaság szempontjából kiemelt
jelentőségűnek. Az Önkormányzat szándéka
szerint a vállalkozásoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal
hozzájáruljanak a község fejlesztési céljainak
megfogalmazásában és megvalósításában.
A vacsora erre kínált lehetőséget, továbbá segített, hogy a meghatározó helyi cégek vezetői jobban megismerhessék egymás tevékenységét.
Dr. Nagy Sándor tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt két évben már megvalósított és a

jövőben várható fejlesztésekről, majd Szűcsné
Posztovics Ilona, a Pénzügyi Bizottság elnöke
szólt az Önkormányzat adópolitikájáról. Végül
az üzletemberek megismerkedhettek a Magyar
Nemzeti Múzeum vértesszőlősi bemutatóhelyének fejlesztési és bővítési koncepciójáról,
és terveiről Feketsné Kisvarga Anita kommunikációs referens előadásában.
A meghívott cégek képviselői javaslatot tettek egy olyan vállalkozói fórum létrehozására,
mely a vállalkozások által befizetett iparűzési
adó egy részének felhasználására adna javaslatokat az Önkormányzatnak.
Ezen kívül konkrét felajánlások is születtek:
Demeter Gyula és Gáli Sándor helyi üzletemberek személyenként 500 000 Ft-ot ajánlottak
fel a karácsonyi díszkivilágítás és a jövő évi
virágosítás céljára.
Köszönjük a nagylelkű adományokat!

Korlátozott mértékben, de lehetõséget adunk hirdetések elhelyezésére
az alábbi feltételekkel: Hirdetéseket a lap mindenkori terjedelmének
30%-áig tudunk fogadni, melynek díja a következõ:

Belsõ oldalon:

Elkészült és folyamatos feltöltés mellett működik, a község megújult hivatalos honlapja. Aktuális hírek,
közérdekű információk, események, letölthető nyomtatványok, dokumentumok, cégtár, képgalériák, fórum
témák között tallózhatnak az érdeklődők. Apróhirdetések feladására is lehetőséget biztosítunk, mely az
aktiválástól számítva két hétig lesz látható, ára 3 Ft/karakter. A fizetés Feketsné Kisvarga Anitánál történik
a Könyvtárban, nyitvatartási időben, az Ady E. u. 2/D szám alatt. Elérhetőségei: 06-30/754-7991, e-mail:
kisvargaanita@vertesszolos.hu . A jószolgálati híreket továbbra is ingyenesen tesszük közzé.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy egy felhívást tegyek közzé. Mint láthatják, már szerepel
a képgalériák között Vértesszőlős régi fotókon, ezt szeretnénk tovább bővíteni. Ehhez várjuk az Önök segítségét, ha van a birtokukban olyan archív felvétel, melyen épületek, népviseletek, ünnepségek, szőlőszüret,
életképek láthatók, örömmel vennénk megkeresésüket.
A fotókat visszaadjuk, csak digitalizálni szeretnénk és közzétenni a honlapon, ezzel is ápolva a hagyományokat. A fotókat a Polgármesteri Hivatalba várjuk, érdeklődni lehet, Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármesternél
a 06-30/817-3969-es mobilszámon, vagy a zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu e-mail címen.
Kellemes és hasznos „szörfözést” kívánunk új portálunk használatához, és kérjük használják ki a fórum adta
lehetőségeket, mondják el véleményüket, ötleteiket.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Vértesszőlős legsikeresebb vállalkozóit
látta vendégül az Önkormányzat

1 db A/5 oldal 5.000 Ft+ ÁFA
A/5 oldal fele 3.000 Ft+ÁFA
A/5 oldal negyede 2.000 Ft +ÁFA
A lap hátoldalán elhelyezett hirdetésekre
50%-os felárat számítunk.
A lap megjelenését megelõzõ hónapban elhunyt vértesszõlõsi
lakosok nevét, a hozzátartozók kérésére, ingyen közöljük.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A lap megjelenése a lapzártát követõ hónap elsõ hete.
További információ kérhetõ:
Feketsné Kisvarga Anitától a 06 30 754 7991-es telefonszámon,
valamint a kisvargaanita@vertesszolos.hu e-mail címen.
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A képviselő-testület 2008. július 17-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Kőgaléria területét érintő szabályozási terv módosítása
A község Tata felőli végén, az 1. sz. főút és vasút között lévő 074/1-2 és 073 hrsz-ú területre
vonatkozó szabályozási tervet módosította a testület a 12/2008.(VII.18.) Kt. rendelettel.
2. A testület elfogadta az Általános Iskola előző tanévi munkájáról szóló beszámolót
3. A közoktatási intézmények létszámelemzése, csoportlétszámok meghatározása
A testület a Samufalvi Óvoda csoportlétszámát 1 bölcsődei csoportban és 3 óvodai csoportban,
az Általános iskola létszámát 8 tanulócsoportban határozta meg.
4. Általános Iskola alapító okiratának módosítása
A testület módosította az alapító okiratot a két-tannyelvű kifejezés helyett a szlovák nemzetiségi
nyelvet oktató általános iskola megjelölést kell használni.
5. Az Általános Iskola pedagógus létszámának megállapítása
A testület az iskola pedagógus létszámát a szakértő véleménye alapján 17 főben határozza meg.
6. Egyebek
• Az önkormányzat  állandó jogi képviseletére dr. Farkas Noémit választotta meg a testület.
• A testület egyetértett azzal, hogy az ’56-os emlékmű közelében, valamint az Országzászló
téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére kopjafa kerüljön elhelyezésre.
• Döntött a testület arról, hogy a Valusek utcai járdaépítés előkészítését meg kell kezdeni, valamint arról, hogy a Tanács utcai járda az Ady E. utcától az Általános Iskoláig térkő burkolattal
készüljön el.
• Határozott arról a testület, hogy a Táblavilág   Magyarország Kft-től 4,1 M Ft összegben
megrendeli a települési utcanév táblákat.
• Törvényességi észrevétel miatt módosította a testület a 8/2006.(VI.9.) Kt. rendeletét a
közterületek használatáról és tisztántartásáról.
• Döntött a testület arról, hogy forráshiány miatt nem kíván ingatlant vásárolni új művelődési
ház és új Polgármesteri Hivatal építésére.
• A testület egyetértett azzal, hogy a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő KHT-nál
megrendeli a forgalomtechnikai felülvizsgálatot és állapottervet.
• A Falu TV működtetésével a testület Vörös Péter pályázót bízta meg attól a naptól kezdődően,
amikortól az ORTT-től az engedély megérkezik.
• A testület egyetértett azzal, hogy 2 db faragott fa beköszönő tábla kerüljön beszerzésre
60 E Ft + ÁFA/db áron.
• A testület határozott arról, hogy az Általános Iskola sportpálya melletti  kerítésének bontását
és a bontott elemek visszaépítését megrendeli a BAZALT Kft-nél bruttó 502 E Ft-ért, továbbá
megbízza a Kft-t útburkolat javítási munkákkal az Északi lakótelepen 1.606 E Ft értékben.
• A testület döntött arról, hogy 2008. évben megkezdi az 5 db TEÚT, valamint a Hegyalja utcai,
Sánc + Sólyom utca elejei útépítéseket. A Hegyalja utcára max. 10 M Ft-ot biztosít.  Ezen
útépítések közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a testület Adler József közbeszerzési
szakértőt bízta meg a beruházási érték 0,5 %-áért.
• Döntött a testület arról, hogy az önkormányzati dolgozók gyermekeinek iskoláztatási támogatására 492 E Ft-ot biztosít (41 fő × 12 000 Ft).
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• A testület támogatta az Által-ér völgyi kerékpártút –Tata-Vértesszőlős, Tatabánya” c. pályázat
benyújtását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázatra, s vállalta saját erőként – lakosságszám arányosan – 1 917 E Ft biztosítását a 2009. évi költségvetés terhére.
• A testület határozott arról, hogy a 2009-ben és 2010-ben a TÖOSZ-nak megfizetendő tagdíjának összegét az „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján
2009-2010” elnevezésű projekt önrészének finanszírozására ajánlja.
• A testület pályázat kiírásáról döntött napi 4 órás könyvtáros, valamint kommunikációs felelősi
állásra.
• Határozott a testület arról, hogy a Sportcsarnok gondnoki megbízási szerződést meghos�szabbítja 2009. június 30-ig, valamint a kőműves és közterület-fenntartó munkaszerződését
határozatlan idejű munkaszerződéssé módosítja.
• Egyetértett a testület az Old Lake Holding Golf Club fejlesztési elképzeléseivel, a településrendezési koncepció Vértesszőlősre vonatkozó részével.
• A testület pályázat benyújtásáról döntött a településképet javító tevékenység folytatására
kiírt KD-TRFC 2008. pályázatra, melyen 3 M Ft támogatást igényel, s melyhez önrészként 750
E Ft összeg a 2008. évi költségvetésben biztosít.
• A testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlőségi
helyzetelemzését és akciótervét.
• A testület dr. Hajba Tamás javaslatára az Összefogás Szőlősért Egyesület részére a képviselő
jelenleg érvényes tiszteletdíja és járulékai 26 szorosának megfelelő összegű előleget (1 136
944 Ft-ot) biztosít a Múzeumnál készülő „Szakóca” szobor elkészítéséhez.

A képviselő-testület 2008. augusztus 13-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Döntés a Művelődési Ház esetleges fejlesztéséről (IKSZT pályázat)
A testület döntött arról, hogy a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató tér cím elnyerésére kiírt pályázat első fordulójára benyújtja pályázatát.
2. Az óvodai konyha bővítésének pénzügyi elemzése
Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat az óvodai konyhát a jelenlegi formájában üzemelteti tovább. Az adagszám növelése csak bővítés, fejlesztés útján lenne csak megvalósítható,
amihez a pénzügyi lehetőségek jelenleg nem adottak.
3. Az Absolvo Consulting pályázatíró céggel kötött szerződés meghosszabbítása
A testület a pályázatíró céggel 2010. év végéig további keret-megállapodást köt az önkormányzati
pályázatok előkészítése, megírása, pályázatfigyelés érdekében. Fizetendő díj 220 E Ft +Áfa/
negyedév.
4. Baromállás dűlő részére éves pénzügyi keret jóváhagyása
A 2008. évre 2,5 M Ft keretösszeget állapított meg a Baromállási dűlőben megoldandó fejlesztési
feladatokra, melyből 500 E Ft a hulladékszállítás megszervezésére szolgál.
5. Helyi szilárd hulladék gyűjtéséről szóló rendelet módosítása
Az önkormányzat a szolgáltatóval történt egyeztetést követően biztosítja a Baromállás dűlőben a
hulladékszállítást októbertől kezdődően. A vonatkozó rendeletet ennek megfelelően módosítani
szükséges, amit a testület a 14/2008.(VIII.14.) Kt. rendelettel jóváhagyott.
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6. Tájékoztató a TEÚT pályázatok közbeszerzési eljárásának állásáról
A tájékoztatást a testület tudomásul vette.
7. Az önkormányzati közvilágítás, elektromos áram és gáz felhasználásának fejlesztési
lehetőségei, illetve alternatív szolgáltatókkal történő szerződéskötés
A testület megbízta a pénzügyi és falufejlesztési bizottságot, hogy a közvilágítás, elektromos
áram és gáz megtakarítási lehetőségeire, korszerűsítésére vonatkozó ajánlatokat gyűjtse össze
és elemezze, és terjessze javaslatait a testület elé.
8. Egyebek
• A testület  korábban döntött, hogy a  Tanács utcai járda iskolától az Ady E. utcáig terjedő
szakaszát meg kell építeni. A kivitelezésére a testület a Bazalt Kft-t bízta meg.
• Valusek utcai lakók  kezdeményezésre az önkormányzat ismét felveszi a kapcsolatot a MÁV
illetékeseivel a vasúti zajvédő fal létesítésére érdekében.
• A testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott 2008. évi belső
ellenőrzési tervet továbbá a 2007. évben végzett belső ellenőrzési munkáról szóló beszámolót.
• Döntött a testület arról, hogy a Ford kisteherautóról leszerelt felépítményt 200 E Ft-ért eladja
az Extreme-Park Kft-nek.

A képviselő-testület 2008. szeptember 11-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Könyvtáros és kommunikációs felelős megbízása
A testület a könyvtárosi és kommunikációs felelősi feladatok ellátásával 2008. szeptember
15-től kezdődően 1 év időtartamra Feketsné Kisvarga Anita pályázót bízza meg.
2. A féléves beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetési rendelet módosítása
A testület az 2008. I. félévi beszámolót 183.142 E Ft bevételi és 192.616 E Ft kiadási teljesítéssel fogadta el, melyből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 464 E Ft bevételi teljesítés
307 E Ft kiadási teljesítés. Az önkormányzat a 15/2008.(IX.12.) Kt. rendelettel módosította az
önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.) Kt. rendeletét.
3. Várható pénzügyi helyzet elemzése
A képviselő-testület megállapította, hogy a 2008. II. félévi fejlesztési elképzelések megvalósítására a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A TEÚT pályázatokon elnyert utcák felújításához
szükséges keretet pénzmaradványként a jövő évi költségvetésben biztosítani kell.
4. Egyebek
• A testület  egyetértett azzal, hogy a sportcentrum területén játszótér létesüljön az Adecco
Magyarország Kft. felajánlásából, melynek értéke 2.700 E Ft +ÁFA. A játszótér kialakításához
szükséges egyéb eszközök, anyagok beszerzésére,az előkészítő munkákra, illetve az adományozó cég tagjainak a játszótér építése napján történő ellátására az önkormányzat 800 E Ft
keretösszeget biztosít.
• Határozott a testület arról, hogy a 2008. évi költségvetésben biztosított 1,5 M Ft keretből
megvalósuljon a közvilágítás fejlesztés a Tanács utca alsó felén- a templom és a Valusek
utca között – a meglévő oszlopokra 7 db világítótest felhelyezésével, illetve a Reiner-közben
földkábeles szereléssel betonoszlopra 2 db lámpatest elhelyezésével.
• A testület a Hegyalja és Sánc utca felújítását a szükséges útalap egyengetéssel, mart aszfaltréteg
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beépítéssel, kétszeri emulziós bevonattal a Pannon Út Kft-től rendelte meg 5.890 E Ft összegben.
• A testület egyetértett azzal, hogy a 2008. évi költségvetésben szereplő 2 M Ft keretösszeget
–  mely korábbi döntés szerint megvásárolandó kisbuszra volt megállapítva, de ez a pályázat
visszavonásra került – 1,3 M Ft-tal kiegészíti egy önkormányzati gépkocsi beszerzése érdekében. A
testület megbízza a polgármestert , hogy a biztosított 3,3 M Ft keretösszeg erejéig a legmegfelelőbb
gépjárművet válassza ki, illetve vásárolja meg. A meglévő Skoda Pickup gépkocsit – amennyiben
igényt tartanák rá  – az ESZI-nek térítésmentesen  átadja az önkormányzat.
• A képviselő-testület a TEÚT pályázatok közbeszerzési eljárásának részeként:
a) bíráló bizottságot hozott létre, melynek tagjai dr. Bogár István, dr. Hajba Tamás, Mezőfi
		 Tibor képviselők, valamint tagjai a közbeszerzési szabályzat szerint: Sipos László
		 építési főelőadó, Adler József szakértő, Baudentisztl Péter jegyző. A testület felkérte
		 a polgármestert, hogy a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve hozza meg
		 döntését, és erről tájékoztassa a testületet.
		 b) A műszaki ellenőri tevékenységgel a Partner Mérnöki Iroda Kft munkatársát,
		 Rösszer Róbertet bízta meg.
• A testület határozott arról, hogy a Múzeum utca, Petőfi utca és Arany János utca felújítása
érdekében az erre irányuló „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásra kerüljön.
• A testület visszavonta korábbi határozatát, melyben arról döntött, hogy az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér cím (Művelődési Ház) elnyerése érdekében pályázatot nyújt be.
• Képviselő-testülete megbízza a polgármestert azzal, hogy tárgyalásokat folytasson az
iskola melletti – 797. hrsz-ú –  terület tulajdonosával, Magala Istvánnal a kert egy részének
eladásáról, hogy az iskola fejlesztési elképzeléseket meg lehessen valósítani. A testület 700
E Ft keretösszeget állapított meg erre a célra. Sikeres megállapodás esetén a telekmegosztás
geodéziai és egyéb költségeit az önkormányzat vállalja.
• A testülete a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2009-2012. időszakra vonatkozó közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét – mely tartalmazza
Vértesszőlős községre vonatkozó adatokat is – jóváhagyólag elfogadta.
• A  képviselő-testület a községi honlap fejlesztésére kiírt pályázat nyertesének a vértesszőlősi  
Ideart Informatikai Bt-t választotta. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására, melynek összege nettó 160 000 Ft.
• A testülete egyetértett azzal, hogy még ebben az évben készüljenek el az Északi lakóterületen is az utcanév táblák. A testület megbízta Tóth Béla alpolgármestert, hogy a Táblavilág
Magyarország Kft-vel az előző szerződésben szereplő áraknál nem magasabb költségen az
Északi lakóterületre is rendelje meg az utcanév és információs táblákat.
• Döntött a testület arról,  hogy a Polgármesteri Hivatalban jelenleg alkalmazott iktató program helyett a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményeknek megfelelő új iktató program kerüljön beszerzésre. Erre a célra
200 E Ft keretösszeget biztosít a testület a tartalék terhére.
• Egyetértett a testület  azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungaria Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. A pályázók részére megállapítandó
támogatás biztosítására 500 E Ft keretösszeget állapított meg a 2009. évi költségvetés terhére.
• Vértesszőlős Község Képviselő-testülete kifejezte köszönetét Mórocz Tamásnak azért, mert
Vértesszőlős Község Honlapját elkészítette és karbantartását közel egy évig térítésmentesen
végezte.
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• A testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a REHA Invest Kft-vel megállapodást
kössön a Vértesszőlős külterület 014/3 és 014/8. helyrajzi számú ingatlanok (Skála térség)
telekhatár rendezéséről, (cseréjéről) ennek során az ingatlanok m2-ben mért nagysága változatlan marad.

A képviselő-testület 2008. október 9-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az
együttműködés eredményességéről
A civil szervezetek beszámolói után dr. Nagy Sándor polgármester megköszönte minden
civil szervezetnek a működését, amivel színesebbé teszik a község életét és segítik a községi
rendezvények szervezését, lebonyolítását. A további sikeres együttműködés érdekében kérte,
hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor jelezzék a civil szerveztek, hogy milyen elképzeléseik
vannak az évre vonatkozóan, s milyen támogatást szeretnének az önkormányzattól. Tájékoztatta
a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a közterületek rendezésére, és
nyert 3 M Ft-ot a TRFC pályázaton. A gépi munkák után szükség lesz a kézi erővel történő finom
tereprendezésre és füvesítésre. Ehhez kérte majd a civil szervezetek hatékony segítségét.
2. Tájékoztató a Művelődési Ház felújításáról
A képviselő-testülete elfogadta a művelődési ház felújításáról szóló beszámolót, melynek végösszege 6 058 407 Ft +áfa. A testület egyetértett azzal, hogy a még megoldandó feladatokra
– előtető és kerítés – a 2008. évi költségvetés tartalékának terhére 500 E Ft-ot biztosít.
3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás helyzetéről, működéséről
A tájékoztatót követően képviselő-testülete elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodását – mely az Egyesített Szociális Intézményekre vonatkozó finanszírozási
megállapodással került kiegészítésre.
4. A Vértesszőlős Díszpolgára cím, valamint a Vértesszőlősért Emlékplakett alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
A testület a rendeletben módosította a díszpolgári címmel együtt adományozható emléktárgyra
vonatkozó rendelkezéseket (arany gyűrű) és a temetési költségek részleges átvállalása – és
elfogadta a 16/2008.(X.10.) Kt. rendeletet
5. E g y e b e k
• A képviselő-testület elfogadta az Általános Iskola 2008/2009-es munkatervét, valamint a
tantárgyfelosztást és a tantárgyfelosztás szöveges indokolását .
• Tájékoztató hangzott el a TEÚT pályázat keretében megvalósuló 6 utca felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A testület megbízta dr. Nagy Sándor polgármestert,
hogy a Kossuth-Széchenyi utca, Rákóczi utca, Rózsa utca, Akácfa utca és Vértes L. utca
útépítésére meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozó döntést – a bíráló bizottság
ajánlásának figyelembe vételével – hozza meg és a kivitelezésre a szerződést az önkormányzat
nevében kösse meg.
• A testület módosította a költségvetési rendeletét a TRFC pályázaton nyert 3 M Ft önrészének,
a 750 E Ft-nak a nevesítéséről.
• Döntött a testület arról, hogy az adventi díszkivilágítás eszközeinek bővítésére, illetve a meg8

lévő eszközök kihelyezésére 1 M Ft keretösszeget állapít meg a 2008. évi költségvetésének
terhére.
• A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Scsibrán Zoltán helyi vállalkozó, aki a tájház
udvarán álló kemencét ingyenesen építette meg – ezért a Hírmondóban egy évig ingyenesen
jelentethesse meg ¼ oldalas hirdetését.
6. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról
A beszámolókat a testület elfogadta.

A képviselő-testület 2008. október 30-ai
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról tájékoztató
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által
meghirdetett pályázatokon indulni szeretne. A vidéki örökség megőrzése program keretében
a templom állagmegóvása, illetve felújítása lehet a kitűzött cél. Ebben a témában a székesfehérvári püspökséggel egyeztetni szükséges annak érdekében, hogy a pályázatot az egyház,
vagy az önkormányzat nyújtsa-e be.
A falumegújítás és fejlesztés keretében megvalósítandó célokat – Valusek utca, Tanács utca
parkosítása, játszótér kialakítása az Egészségháznál, Művelődési Ház és Polgármesteri  Hivatal
külső felújítása – pontosítani szükséges annak érdekében, hogy a testület a   novemberi ülésen
a pályázat benyújtásáról dönteni tudjon.
2. E g y e b e k
• A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a legnagyobb adózók meghívásával vállalkozói
rendezvényt tartson az önkormányzat. Erre a rendezvényre meghívást kapnak azon jelentős
vállalkozók, akik a községben élnek, de vállalkozásuk székhelye nem Vértesszőlős. A vállalkozói
rendezvény költségeire 200 E Ft keretösszeget állapított meg a testület.
• Döntött arról a testület, hogy elkészüljön az 1. sz. főúton lévő 3 jelzőlámpa  korszerűsítése,
LED izzókkal való ellátása. Ehhez szükséges a vezérlőgép megvásárlása, ami 793 800 Ft +
Áfa. A testület megbízta a polgármestert, hogy a munkák kivitelezését rendelje meg ez évi
teljesítéssel.
• A képviselő-testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi belső ellenőrzési
tervét jóváhagyólag elfogadta.
• A  képviselő-testülete hozzájárulását adta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 041
hrsz-ú és 042 hrsz-ú területen a mezőőr 5 m3 száradék fát kitermeljen. Ennek ellenértékeként
8.000 Ft/m3 összeget az önkormányzat számlájára fizessen be.

A Polgármesteri Hivatal
2008. december 20-tól 2009. január 2-ig zárva tart.
Ügyfélfogadás: 2009. január 5-től.
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A képviselő-testület 2008. november 13-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Döntött a testület arról, hogy nem nyújt egyéni mentességet, illetve kedvezményt
Czeglédy Zsolt részére a Kánya utcában lévő ingatlanára történő szennyvízcsatorna bekötéshez,
tehát a 150.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás teljes befizetésétől nem tekint el.
Határozott a testület arról, hogy a falukarácsony a hagyományoknak megfelelően ebben az
évben is az iskolában kerüljön megrendezésre december 19-én.
2. Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
A testület az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi beszámolóját 293 284 E Ft bevételi teljesítéssel. 277 382 E Ft kiadási teljesítéssel elfogadta, melyből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
892 E bevételi teljesítés 689 E Ft kiadási teljesítés.
Előirányzat módosítás miatt a testület elfogadta a 18/2008.(XI.14.) Kt. rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.) Kt. rendelet módosításáról.
3. A költségvetési koncepció elfogadása
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját.
4. Beszámoló az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről
A testület az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
5. E g y e b e k
• Döntött a testület arról, hogy az általános iskola régi és új épülete összeépítésre kerüljön. Az
eredeti tervek átdolgozásával készüljenek el az engedélyezési tervek és tervezői költségbecslés..
A pontos költségek ismeretében határoz a testület a finanszírozás módjáról. A munkálatok
elvégzésére lehetőség szerint a jövő évben kerüljön sor.
• A testület módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, amelyben az intézmény
működési területét Komárom-Esztergom megye területében jelölte meg.
• Elfogadta a testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet, valamint az óvoda élelmezési szabályzatát.
• Támogatta a testület a TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvételt, amely az Általános Iskola
valamint a Samufalvi óvoda és Bölcsőde kompetencia alapú oktatásának bevezetésére irányul.
Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy nyertes pályázat esetén a két intézményben
megvalósuló program fenntarthatóságát öt évig biztosítja.
• Egyetértett a testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi társulás és Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata között megkötni kívánt, a nevelési tanácsadás feladatellátására vonatkozó
megállapodás-tervezettel.
• Egyetértett a testület azzal, hogy az önkormányzati folyószámla vezetésre vonatkozóan
részletes ajánlatok bekérésére kerüljön sor különböző bankoktól. Az ajánlat terjedjen ki a
hitelfelvételi feltételekre is. A részletes ajánlatokat követően a testület a februári ülésen tűzi
ismét ezt a témát napirendre.
• Döntött a testület arról, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt
falumegújítás és –fejlesztés érdekében pályázatot nyújt be az alábbi programok megvalósítására: – játszótér az Egészségház mellett – igényelt támogatás 9 M Ft
               – művelődési ház külső felújítása – igényelt támogatás 8,5 M Ft
               – Valusek utcai zöldfelület rendezés – igényelt támogatás 6 M Ft.
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Az önkormányzat a fenti nettó összegre jutó ÁFA önrészként való biztosítását 2009. évi költségvetésében vállalja.
Egyetértett a testület azzal, hogy az ÚMVP keretében a templom állagmegóvása, felújítása
érdekében a pályázat 2009. tavaszán kerüljön beadásra. Addig beszerezhető a statikus szakvélemény, melynek költségeihez az önkormányzat 180 E Ft-tal járul hozzá. Ezt az összeget az
egyházközségnek nyújtandó jövő évi támogatásnál figyelembe veszi.
• Döntött a testület arról, hogy az óvodaépület ablakainak cseréjére 1 M Ft keretösszeget állapít
meg a 2008. évi tartalék terhére.
• Elbírálta a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulójára benyújtott pályázatokat. 13 főt részesített támogatásban, 1 fő pályázatát alaki
okok miatt ki kellett zárni. A megállapított támogatás összege 500 E Ft, amit a 2009. évi költségvetésében biztosít az önkormányzat.
• A képviselő-testület az intézményi dolgozók év végi jutalmazására keretösszeget állapított meg
az intézmény egy havi – járulék nélküli – bruttó bértömegének 45 %-ában. A polgármester, és
alpolgármesterek részére egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalmat (210 E, illetve
84-84 E Ft) állapított meg a testület, ami szintén adómentes természetbeni juttatásként kerül
kifizetésre.
6. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról
A beszámolókat a testület elfogadta.

FIATALOK!
LEGYETEK A MAGYAR HONVÉDSÉG
SZERZŐDÉSES KATONÁI!!!
A Magyar Honvédség várja fiatalok jelentkezését szerződéses katonai szolgálatra, magas fizetési, külföldi szolgálat lehetőségével.
A jelentkezés feltételei:
• kizárólagos magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• legalább 8 általános iskolai végzettség
• 18-47 év közötti életkor
• egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
Elérhetőségeink:
Toborzó és Érdekvédelmi Iroda
Tatabánya 2800 Tatabánya, Komáromi út 18.
Telefonszám: 06-34/311-111 • Ügyfélfogadás: H–CS.: 08.00–15.30 óra

NE SZALASSZÁTOK EL AZ ALKALMAT,
HISZEN EGY FANTASZTIKUS CSAPAT TAGJAI LEHETTEK!
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Karácsonyi kultúrséta a nagyvilágban
A karácsony Jézus születésének napja: a
béke, a szeretet, a család ünnepe. De vajon
mindenhol állítanak a világban feldíszített
fenyőfát? Honnan ered a szokás? Tudták,
hogy az írek whiskeyvel várják a Mikulást? És
azt, hogy Dániában a mennyezetre akasztják
az adventi koszorút?
Dőljenek hátra a karosszékben és tegyünk képzeletben egy világkörüli kultúrsétát, nézzünk körbe
először Európában, ruccanjunk át a tengerentúlra,
és bóklásszunk kicsit más földrészeken is!
A kutatók többsége egyetért abban, hogy Jézus nem december 25-én született. A legtöbben
valamikorra tavaszra helyezik a tényleges időpontot, ám 350-ben I. Gyula pápa december 25-ét
nyilvánította a Megváltó születésének. A hívők
elfogadták a vallási vezető döntését, ám
például az örmény és kopt egyházak
nem, így ezeken a területeken január
6-án ünneplik a karácsonyt.
Angliában a mi szokásainktól
eltérően az angol gyerekek nem
Szenteste (Christmas Eve), hanem
december 25-én reggel kapják meg
a csomagokat. A brit mesék szerint a
Télapó a kéményen keresztül érkezik és a
kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy
hosszú, vastag zokniba rejti el. A fenyőállítás tradíciója az angoloknál is Németországból érkezett,
míg a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák.
Svédországban Szenteste a családi vacsora
után a hagyomány szerint mindenki egyszerre
bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket
egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza. Az
északi országokkal ellentétben Dél-Európában nem
alakult ki jelentős Mikulás-kultusz. Olaszországban
és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem
Szenteste, hanem Vízkereszt napja, vagy annak
előestéje januárban. Itália több vidékén La Befana,
vagyis Vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat.
Az amerikai gyerekek meséiben Santa Claus,
azaz Mikulás rénszarvas szánon érkezik és az an-
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gol mintának megfelelően a kéményen keresztül
lopózik be és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat.
Ausztráliában is megünnepli a karácsonyt a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság, még
ha az a nyár kellős közepére esik is. Az ausztrálok is
állítanak fenyőfát, igaz ez többnyire műfenyő. Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A
karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik: dán
zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az
ünnepi vacsora hat órakor kezdődik, a tejberizsbe
mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy
szerencsemalacot kap ajándékba.
A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak
egyet. Franciaországban az ünnepi vacsora az
éjféli mise után következik, melyen libamájat,
halat, gesztenyés libát és szarvasgombát fogyasztanak.
Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig
tart. December 13-tól egészen karácsony reggeléig tart az első rész, a
„Little Christmas”. Írországban
mielőtt misére indulnának, érdekes
szokásuk, hogy a Télapónak sört
vagy whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. December
25-én bontják ki az ajándékokat, 26-án
pedig az emberek többsége lóversenyre megy.
Izlandon a gyerekek a cipőiket az ablakba teszik
és aki rossz volt, az csak krumplit kap.
Kenyában még a templomokat is feldíszítik
szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel. Az ünnepi vacsorát a szabadban készítik
el, nyílt tűzön. Ilyenkor a távol élő családtagok is
hazautaznak, ha csak tehetik.
Mexikóban az ünnep estéjén énekesek vonulnak
az utcára, kezükben hosszú rudakkal, amelyekre
csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek át a városon, egészen a templomig.
Sétánk ezennel véget ért. Hazatértünk a meleg,
békés otthonba. Pár nap múlva karácsony – és végül is mindegy, hogy hogyan és mikor ünneplünk:
a lényeg a szeretet. Kellemes ünnepeket!

Adventi zenés este a Művelődési Házban
December 3-án Sebestyén Katalinnal a
vértesszőlősi református gyülekezet új
lelkészével és a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani
Gyermekjóléti Központ munkatársaival
közösen karácsonyi délutánra vártuk
az ünnepre készülőket.
16 órára megtelt a nagyterem picikkel
és nagyokkal. Szabó Ákos és Katalin
gitárkíséretével gyermekdalok csendültek fel, majd egy kis játék keretében
megépítettük a szeretet útját, hogy
könnyebben találjon utat hozzánk. Miután ünneplőbe öltöztettük a lelkünket
nekiálltunk, hogy ajándékot készítsünk
azoknak, akiket szeretünk. Este 7-ig folyt
a bütykölés, sürgés-forgás. Aki megéhezett kakaó és vajas kenyér várta. Az est
végén mindenki boldogan vitte haza az
est ajándékait.
Persikné Szabó Katalin
Kulturális menedzser

Pataki Gábor
ministráns, a Vértesszőlősi Egyházközség megbízásából
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Iskolánk a bécsi adventi vásárban
December 6-án iskolánk negyven tanulója
különleges helyszínen tölthette Mikulás
napját. Többéves hagyományainkhoz híven
idén is ellátogattunk az adventi időszakban
az osztrák fővárosba.
Először a csokoládémúzeumot- és gyárat
tekintettük meg, ahol az ízletes finomságokból
kóstolót is kaptunk, de megismerhettük azt is,
hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé. A gyerekeknek a csokiból készült szökőkút tetszett
a legjobban, sokan otthonra
is el tudnának képzelni egy
ilyen szerkezetet!
Ezután a belvárosba vitt
az utunk, ahol a Szent István
dómot, és annak környékét
jártuk be. Érdekes volt a
téren látható sok mutatványos, s az „élő szobrok”
látványa. Sétát tettünk a
Hofburgban, annak park-

Tovább vándorol a Kistérségi Kiállítás

jában, majd megérkeztünk a Rathausplatzra,
ahol a hagyományos Christkindlmarkt, azaz a
karácsonyi vásár forgataga fogadott minket.
Rengeteg ember hömpölygött a vásározók házikói között, de így is mindenki meg tudta venni
a forró gyerekpuncsot, a sült gesztenyét vagy
almát, és más ínyencségeket. A városháza
nyitva áll ilyenkor az érdeklődnek: a földszinten
megnézhettük, hogy a helyi gyerekek hogyan
készítenek karácsonyi ajándékokat, hogyan
sütik és díszítik az illatos mézeskalácsot.
Az emeleti termekben karácsonyi koncertet
hallgathattunk.
A sok gyaloglás és a nagy tömegben való
sorban állások után fáradtan, de örömmel indultunk haza – egyrészt az átélt csodálatos élményeknek örültünk, másrészt annak, hogy szép
ajándékokat tudtunk választani szeretteinknek.
S nem utolsó sorban annak, hogy a nap végén
az óriási tumultusban megtaláltuk a buszunkat,
s ha némi késéssel is, de hazaindulhattunk…

Gesztesen a mai napig vannak a régi kézművességnek, iparos mesterségeknek művelői.
Készítnek fapapucsot, mezőgazdasági eszközöket, villákat, gereblyét, seprűt, csuhéból babát,
gyönyörű kézimunkákat. De nem csak a régi
technikáknak vannak kiváló ismerői. Művészi
fokon készítik patchwork-öt is. Aki ellátogatott
a kiállításra, Botlik-Vári Gabriella üvegfestő

kézműves iparművész gyönyörű üvegtárgyait
is megnézhette.
November végétől a Vértesszőlőst bemutató
kiállítás Szárligeten volt látható a Klubkönyvtárban. A kiállított anyagunk kiegészült régi
szőlősi fotókból készült nagyításokkal, melyet
Vörös Péter készített el nekünk és amelyek a
kiállítás végeztével a Művelődési Házban lesznek láthatóak. Erre a kiállításra elvittük Ispán
Ferencné Marika néni szép csipkéit is.
A kiállítás januárban folytatja a vándorlást,
mi Gyermely vendégei leszünk és a tarjániak
kiállítását fogadjuk majd.

Szabó Mária

A mazsoretteknél is járt a Télapó
Az idei év utolsó próbájára a mazsorettekhez is
megérkezett a Télapó. A sportcsarnokban megtartott
télapó ünnepségre a gyerekek meghívták a szülőket,
nagyszülőket, testvéreket, akik közül sokan elfogadták
a meghívást.

Persikné Szabó Katalin

Csoportos
utazási lehetőséget
hallgathatnak meg az érdeklődők
2009. január 21-én 17 órától
a Művelődési Házban.

A télapó megérkezéséig Bedei Saci tájékoztatót mondott
az éves szereplésekről, az azokon elért eredményekről,
valamint bemutatta a kapott érmeket, kupákat.
A nagyszakállú megtekintette a csoport bemutatóját,
utána szaloncukorral és csokoládé mikulással ajándékozta meg a gyermekeket. A finomságokból jutott a kisebb és nagyobb testvéreknek is. Jó hangulatban, egy kis tea, és sütemény
majszolása után sok sikert és további jó munkát kívánva köszöntünk el egymástól erre az
évre. 2009. januárjában minden mazsorettnek újra elkezdődik a komoly felkészülés.
Bedei Sarolta
VSE Mazsorett Szakosztálya
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November végén Várgesztes kiállítási
anyaga érkezett a Művelődési Házba, hogy
a két héten át tartó kiállításon bemutassa a
községben élők alkotásait.

Az egy órás tájékoztatót tombolahúzás követi. Majd svédasztalos vacsora
várja a résztvevőket.

A programra előzetes

bejelentkezés szükséges.

Várunk baráti társaságokat, civil szervezeteket vagy mindazokat, akik szívesen vesznek részt csoportos utazáson.
Bejelentkezés Persikné Katánál
a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.

KARÁCSONYVÁRÓ
KONCERT
A vértesszőlősi Művelődési Házban

2008. december 19-én pénteken, 18 órakor
Fellép a

LUCKY FELLAS
&
CHARLIE FIRPO BIG BAND
Belépődíj nincs!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Könyvtári hírek

Ovi Mikulás

Új könyvek

Egyéb érdekességek

A József Attila Megyei Könyvtár beszerzése révén idén is bővült néhány
könyvvel a Községi Könyvtár állománya. Ízelítőül ajánlanék néhányat:

Fodor Katalin–Mudrák Béla:
Sodrott papírvirágok (Cser Kiadó)
Karlócai Mariann:
Hajtogatási egyszeregy
– Origami az alapoktól kezdve
(M-érték Kiadó)
Polcz Alaine:
Főzzünk örömmel! (Kalligram)

Gyermekirodalom
Baley Endre:
Naff, az álommanó meséi (CD-vel)
(4 S Kiadói Kft.)
Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergő – Játsszunk együtt
(Alexandra Kiadó)
Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergő – Családi fészek
(Alexandra Kiadó)

Ifjúsági könyvek
Balázs Ágnes:
Lufi és a boszorkányfarsang
(Móra Könyvkiadó)
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
(Móra Könyvkiadó)
Thomas Brezina:
Hogyan változtassuk békává a tesónkat?
(Egmont Hungary Kft.)

Ismeretterjesztő könyvek
Francz Magdolna–Ősz Gábor–Rabi Éva:
Otthonunk, Magyarország (Tesslof és
Babilon Kiadó) Mi micsoda? sorozat
Vimala McClure: Babamasszázs – Gondos
szülők kézikönyve (Kossuth Könyvkiadó)
Szabó Judit-Maczák Edit:
Hogyan írjunk fogalmazást az általános
iskolában? (ITEM Könyvkiadó)

Lektűr
Catherine Anderson:
Gyógyító szenvedély (General Press)
Barbara Taylor Bredford: A Ravenscar
dinasztia (Európa Könyvkiadó)
Mary Jo Putney: Bűvölet
(General Press)
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Folyóiratok selejtezése
Az Autó-Motor magazint könyvtárunk
2001-ig visszamenőleg őrzi. Helyhiány
miatt most selejtezésre kerülnek a lap
számai, így lehetőség nyílik az olvasók
számára a folyóiratok megvásárlására.
A 2008-as folyóiratok ára 150 Ft (eredeti
ár: 225 Ft), a 2007-es év lapjai 100 Ft-ba
kerülnek (eredeti ár: 299 Ft) a 2006-os
újságok és az ezt megelőző évfolyam
lapjai 50 Ft-os áron elvihetők (eredeti ár:
változó).
Akik vásárolnak folyóiratokat, azok
javaslatokat tehetnek arra, hogy a befolyt
összegből mi kerüljön megvásárlásra
a könyvtárba. Az eladásból származó
összegről és annak visszaforgatásáról a
Hírmondóban és a www.vertesszolos.hu
weblapon fogom tájékoztatni az érdeklődőket.

Hó nélkül, de megérkezett az óvodába
a Mikulás. Gyermekeink izgatottan
várták. Napok óta készülődtek, fényesítették a kiscipőket.
Még levelet is ír tak neki, amire
Joulupukkiból megérkezett a válasz.
Igazi Lappföldi képeslapot még sosem
láttunk az óvodában. Ez így még különlegesebbé tette az idei Mikulásvárást.
Megérkezésekor ki meglepett, ki csodálkozó szemmel vette át a finomságokkal
megtöltött csomagot.
A gyerekek nagy örömére ebben az
évben is volt bábelőadás az óvó nénik
jóvoltából.
Idén nem csak a gyerekek, hanem a
felnőtteket is nagy meglepetés érte. Az
intézményünk valamennyi dolgozóját

meleg családi fészkében kereste fel a
Mikulás két krampuszával.
Ezúton is köszönjük nekik, hogy ezzel
a kedves meglepetéssel örvendeztettek
meg bennünket.
Íme az összefogás jó példája egy jól
működő közösségben.
Törökné Pátrovics Erika

Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a
Községi Könyvtár az ünnepek alatt
2008. december 22-től
2009. január 2-ig zárva tart.

Nyitás: 2009. január 5.

Kellemes ünnepeket kíván:
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros
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Téli veszélyek kedvenceinkre
Télen is több, szezonális betegség fordul elő
főleg az ebek körében, melyekkel az év más
szakaszában nem találkozunk.
Gyakori, hogy a csúszásveszély miatt kiszórt só a talppárnák, lábujjak közti érzékeny
bőrre kerül, és az attól begyullad. Ha ilyen
utakon tesznek sétát, azután mindig mossák
meg kedvencük lábvégét bő vízzel, nehogy az
esetlegesen beleragadt só kimarja a talppárnák
vagy a lábujjak közötti terület bőrét. Sőt, a
védelem érdekében érdemes a talppárnákat a
séta előtt zsíros krémmel bekenni
A hideg az állandóan kertben tartott állatokat kevésbé zavarja, mint a csak benn, vagy
„vegyesen” tartottakat, de ők is keresik,
igénylik a védettséget. Ha kistestű,
vagy rövid szőrű ebet viszünk
ki a biztonságos melegből,
érdemes egy a testüket fedő
ruhát rájuk adni és állandó
mozgásban tartani őket. Az
állandóan kinn alvó kutyáknak pedig kijár egy hőszigetelt, huzatmentes ól kellőképpen
„bealmozva” – még ha úgy is tűnik,
hogy nem használja, a lehetőséget a behúzódásra mindenképp meg kell adnunk.
A helytelen, vagy adott esetben a csak nem
megszokott tápláléknak – például a karácsonyi
bejglinek, házi disznótorosnak, a kocsonyából és
egyéb ünnepi menüből kiválogatott csontoknak
– különböző emésztőszervi betegségek (hasmenés, székrekedés, hányás, gyomor-bélgyulladás)
lehet a következménye és ez még kevésbé veszélyes, mint az életveszélyes gyomorcsavarodás,
ami nagytestű kutyákban fordul elő hirtelen
túletetést követő mozgatás után.
Kistestű ebek pedig sokkal érzékenyebbek
rájuk mérgező emberi élelmiszerekre, melyek
közül a csokoládét fontos így az ünnepek
táján kiemelni, azok közül is főleg a magas
18

kakaótartalmúakat. Kutyának, macskának a
megfelelő minőségű száraztáp az ideális élelem, az általunk finomnak tartott falatok helyett
jobban értékelik a plusz törődést, figyelmet.
Javasoljuk a fa alá kedvencüknek azokat a
speciális, enzimekkel átitatott rágószalagokat
vagy speciálisan összesütött jutalom falatokat,
amik a rágás öröme közben még a fogakat is
tisztítják, és gátolják a fogkő kialakulását.
Reméljük, senkinek nem jut eszébe alkohollal „kínálni” egyik négylábúját sem, de nem
mehetünk el szó nélkül mellette: az állatok
nagyon érzékenyek az alkoholra, relatíve
alacsony testtömegük miatt is már kis men�nyiség is ártalmas lehet az egészségükre, nem
beszélve a kezdeti bódulatot nem ritkán
követő dühroham alatti traumás
sérülésekről.
Az év végi petárdázás sok
kutyatartónak jókora gondot
jelent. Erre időben fel lehet,
és érdemes is készülni. A
petárdázás és a tűzijáték hatása a kutyákra gyakorlatilag
kiszámíthatatlan. Egyes egyedek
ugyan jól viselik, de bármikor betelhet
náluk is a pohár. Nem lehet előre megmondani,
hogy mennyi, vagy akár egyetlenegy petárda
hangja mit vált ki a kutyából, ahogy azt sem, hogy
idén a falu másik végén fognak többet durrogtatni,
vagy épp pont a mi udvarunk előtt. A máskor
közterületen szabadon sétáltatott egyedeket
legalább ilyenkor kössük pórázra! A petárdákon
túl a rakéták még több gondot okozhatnak, hiszen
ilyenkor a hangingeren kívül a magasban lévő
vizuális inger is irritálhatja az ebeket. A kiváltott
hatás jórészt közismert: fokozott ugatás, pánik,
menekülési kényszer, ami gyakran tényleges
meneküléssé is válhat. Ilyenkor rengeteg kutya
kóbor kutyává válik, a szerencsétlenebbeket
pedig elütik. Amennyiben ezt túléli, az állat baleseti ellátása válik szükségessé*. Nem kellemes

senkinek sem ezzel nyitni az újévet. Fontos
tudnunk, hogy amennyiben az állat közterületen
kárt okoz (pl. az azt elgázoló autóban) a kárt a
kutya tulajdonosa köteles megtéríteni!
Természetesen nem kell tétlenül szemlélnünk mindezt. Ilyenkor érdemes az egyébként
kertben tartott kutyát valahova bezárni, még
akkor is, ha az előző években nem volt gond
vele. Ha van rá lehetőség, akkor a lakásba vigyük, hogy szem előtt legyen, de a pince, vagy
a garázs is megfelelő. Ezt azért is érdemes
megtenni, mivel így a kertbe esetleg bedobott
petárdákhoz nem férhet hozzá - ennek előnyeit
szerintem nem kell taglalni. Nem érdemesszemélyünkkel, simogatásokkal- túlzottan
nyugtatgatni, mivel akkor azt hiszi, hogy tényleg van félnivalója, inkább viselkedésünkkel
sugározzunk nyugalmat.
Akár állatunk elveszett, akár állatot találtunk,
számos internetes oldal** segít a keresésben,
de ez nem mentesíti a tulajdonost a megelőzéstől. A gondos elzáráson túl a szökésre felkészülve helyezzünk el legalább egy nyakörvet
azonosítóval ellátva (biléta, felirat, kapszula,
névvel és telefonszámmal). Jobb megoldás
azonban az állat mikrochippel történő, állatorvos
általi megjelölése - ilyenkor egy egyedi azonosító kerül a bőr alá, ami élete végéig ott marad.
A chip száma bekerül egy internetes adatbázisba, ahonnan az ország bármely pontján
leolvasás után felkereshetőek a tulajdonosok. A
legeslegjobb megoldás természetesen a kettő
kombinációja. Ha a korábbi évek tapasztalata
alapján az eb nagyon rosszul viseli a tűzijátékot,
természetesen van mód gyógyszeres segítségre
is. A (pontos) testsúly ismeretében van mód
állatgyógyászati nyugtató tabletták adására,
illetve zárt térben tartott állatoknál nyugtató,
fajspecifikus feromont párologtató eszköz
alkalmazására. Mindkettő előzetesen beszerezhető, illetve megrendelhető rendelőnkben,
részletes használati útmutatással. Ezek hatását,
különösen a nyugtató tablettákét mindenképpen
érdemes jó előre kipróbálni, mivel a hatás kiala-

kulásában jelentős egyedi eltérések lehetnek!
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az előírás
szerinti adagról túl későn derül ki, hogy az adott
kutyánál hatástalan. Végezetül nagyon fontos,
hogy más kutyás rokonainkat, barátainkat is
figyelmeztessük a közelgő petárdaszezonra:
még van idő felkészülni.
A Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő ez
úton kíván békés Karácsonyt és boldog új
évet minden gazdának és kedvencének!
Dr. Márkus Bálint
Hivatkozások: * ügyelet, sürgősségi betegellátás
www.kisallatszakrendelo.hu • www.allatorvosdoktor.hu
http://allatorvosikamara.t-online.hu/ ==> Állattartóknak
==> Hétvégi készenléti ügyelet
** elveszett-talált állatok bejelentése
www.kisallatszakrendelo.hu • www.allatorvosdoktor.hu
http://allatorvosikamara.t-online.hu/elveszett.html
www.petvetdata.hu • www.radirradio.hu

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

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956
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– Ahogy Szablyár Péter, a Tájházszövetség ügyvezetője látta

Dunántúli Regionális Tájház Találkozó
(2008. november 22)
A 43 fő részvételével megtartott találkozóra
– Persik Katalin és munkatársai körültekintő szervezésében – az ebben az évben
mintaszerűen felújított Művelődési Házban
került sor.
Jelentőségét a Tájházszövetség részére
fokozta, hogy erről az országrészről (Komárom-Esztergom, Fejér-megyék) kevés tagunk
van, és az elmúlt évek tájházas pályázatain
is kevesen jelentkeztek erről a vidékről. A
találkozón részt vett Dr. Bereczki Ibolya elnök,
Horváth Attila és Andó György elnökségi tag.
A hirtelen jött havazás ellenére egymás után
érkeztek a résztvevők, akiket a házigazdák egy
– a vértesszőlősi tájházat bemutató CD-vel és
mézeskalácsos batyuval fogadtak.
Persik Katalin háziasszonyi köszöntő
szavai után Dr. Nagy Sándor polgármester
szólt a megjelentekhez, kiemelve a tájházak
jelentőségét egy település életében.
Németh Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi
Főosztály főigazgatója:
„A nemzetiségi sokszínűség helye és szerepe”
című előadásában országos áttekintést adott,
konkrét példák bemutatásával (Peresznye
– Horvát Keresztény Múzeum; Felsőszömölnöki
p a p l a k ). M e g o l d a n d ó
feladatnak emlí tet te a
kisebbségi nemzetiségi
gyűjtemények helyzetének rendezését. Hangsúlyosan szólt a honlapok
jelentőségéről.
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Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes
(SZNM) „Tájház születik” című előadásában a
tájházak életútját és jövőbeli fejlesztési irányait
foglalta össze példákkal illusztrálva.
Szablyár Péter az elmúlt évek pályázati
tapasztalatainak összegzését és az UMVP
vidékfejlesztési pályázatainak lehetőségeiről
és gyakorlati teendőiről adott számot.
Andó György elnök
(LEGÁTUM KHT) a
Legátum Kht. Szlovák
nemzetiségi tájházakkal kapcsolatos
eddigi tevékenységét
és jövőbeli terveit foglalta össze. Bejelentette, hogy a Szlovák
Tájházvezetők 2009.
év i ko n f e r e n ciá ja
2009. áprilisában Dunaegyházán lesz.
Törzsök Erzsébet a Turizmus Zrt. regionális
képviselője „Falusi turizmus a Közép-Dunán-   
túli Régióban” című előadásában felvillantotta
a „Falusi turizmus” történetét és mai helyzetét,
a tájházak jelentőségét és kapcsolatát a vendéglátásnak ebben a speciális ágazatában.
Felhívta a figyelmet a 2009. évre, amely a

„Kultúra éve” lesz a hazai turizmusban, amely
újabb nagy lehetőségeket tartogat a tájházak
számára is.
A helyszínen elfogyasztot t kitűnő ebéd után
Fűrészné Molnár Anikó
a tatabányai bányászati skanzent mutatta be,
majd a bánhidai szlovák
faluházról láthattunk színvonalas video-filmet.
Kutenics Mária a Vértesszőlősi tájház létrejöttéről, fejlesztési
fázisairól beszélt, majd a tájházban mindennek
magvalósulásáról adott személyes hangvételű

tájékoztatást Dr. Nagy
Sándor polgármester
az ez évben befejeződött új fejlesztésekről
(kemence, ól, góré,
kút) adott számot.
A kitűnően megszervezett találkozó
méltó zárása volt a
Tájházszövetség ez
évi regionális találkozóinak, melyért köszönet a vértesszőlősi
kollektívának és önkormányzatnak.
Összeállította: Szablyár Péter
Jósvafő, 2008. november 22.

Hagyományőrzés falunkban
Sokan aggódnak amiatt, hogy a kistelepüléseken
előbb utóbb kihalnak a hagyományok, hogy nem
lesz aki 20-30 év múlva felidézze az ősi szakmákat,
szokásokat. Nos Vértesszőlősön nem kell félni emiatt
– legalább is addig, míg vannak, olyanok, akik elkötelezett ápolói a nemzetiségi hagyományoknak.

Lassan elfogy az idősebb korosztály, pedig sok
mindent meg kellene még kérdezni tőlük, meg kellene ismerni életüket, hasznosítani tapasztalataikat.
A helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat igyekszik a régi hagyományokat megőrizni, feleleveníteni,
bemutatni a fiatalabb generációk számára.
Novemberben is felkereste a kis falu szépkorú
hölgyeit, s aki péntek délután meglátogatta a Művelődési Házat, valódi tollfosztás részese lehetett.
A régmúlt idők hideg téli estéin a család konyhájában gyűltek össze az emberek, s míg a férfiak különvonulva boroztak és kártyáztak, addig a hölgyek
a tollfosztással foglalatoskodtak. Ennek lényege,

hogy a toll száráról letépdesik a pihéket, melyeket
aztán a dunnák, párnák kitömésére használták fel.
Ezt a hagyományt elevenítették fel Vértesszőlősön,
de nem csak az asszonyok, hanem néhányan az
iskola és óvoda gyermekei közül is asztalhoz ültek,
hogy megismerjék ezt a népszokást.
Munka közben anekdotáztak, énekeltek az
asszonyok. A tollfosztás végén áldomást ittak,
majd elfogyasztották a házi készítésű kalácsokat,
süteményeket.
Köszönjük minden résztvevőnek az aktivitását,
azt, hogy az otthonról hozott ételekkel, borocskával
vidámabbá tették a munkát. A jövőben is tervezzük
a hagyományok, régi népszokások felelevenítését,
várjuk a segítő javaslatokat, véleményeket múltunknak a fiatalabb generációval való megismertetése
érdekében.
Törökné Pátrovics Erika
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Idősek klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés
– a nappali szociális ellátások a községben

Beszélgetés Nagy Renáta gondozónővel
 Miért van szükség arra, hogy beszéljünk
a szociális ellátás helyi lehetőségeiről?
Nagyon fontos, hogy a biztonságos családi
háttér mellett megismerhessék a családok, hogy
miként tudják szeretteik számára a legmegfelelőbb ellátási formát igénybe venni és a mindennapjaikat megkönnyíteni. A szociális ellátások
nem helyettesítik a családot, hanem segítséget
nyújtanak. Nagyon fontos, hogy a család mellett segítségként vagyunk és nem helyettük.
Érdemes szólnunk az idősek klubjáról, a házi
segítségnyújtásról és az étkeztetésről, melyek a
leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások.
 Mit kell tudnunk az idősek klubjáról?
 Ez egy nappali gondozást biztosító intézmény mindazon idősek számára, akik szociális
és mentális támogatásra szorulnak, és egészségi állapotuk megengedi, hogy a klubot látogatni
tudják. Az ellátást igénybe vevők részére szervez
szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelően közösségi szolgáltatásokat. Minden 3000 fő feletti településen kötelező működtetni idősek klubját, nyitva tartását a helyi
igényeknek megfelelően kell alakítani, de napi
hat óránál kevesebbet nem lehet nyitva.
 Mik a klub alapvető feladatai?
 Nagyon sokrétű feladatot lát el:
• igény szerinti étkeztetés (egyszeri
meleg étel biztosítása),
• szabadidős programok szervezése,
• az egészségügyi alapellátás és
szakellátás megszervezése (vércukor,
vérnyomás, testsúly, koleszterinszint
mérése illetve évenként szemészeti és
hallásvizsgálat valamint tüdőszűrés),
• segítség a hivatalos ügyek intézésében
(segélykérelmek, idősek otthonába
helyezés kérelmének intézésében
való segítség),
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• a hozzátartozókkal való
kapcsolattartás elősegítése,
• a munkavégzés lehetőségeinek
megkeresése, segítése,
• lakókörnyezettel való kapcsolatok
ápolása,
• életvitelre vonatkozó tanácsadás,
megbeszélés,
• sajátos önszerveződő csoportok
támogatása, működésének,
szervezésének segítése (szellemi
frissesség megőrzésének
az érdekében).
 Hogyan lehet igénybe venni a klub
szolgáltatásait?
 Az idős ember önmaga vagy a rokona,
szomszédja, vagy orvos javaslatára igényli
a szolgáltatást. A jelzést követően, - mint
mindegyik ellátási formánál- a rászorultság
felmérése az általános tájékozódás, majd a
tájékoztatás után elkészítjük az ellátás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat, és
az igénylő mehet a klubba. A klubot igénybevevőkről naplót kell vezetni létszámukról
és a szolgáltatások megoszlásáról. Az idei
évben az étkezésért is kell térítési díjat fizetni
a jövedelemmel arányosan.

 Mivel töltheti az idejét a klubtag?
 Az idősek klubjában fontos a foglalkoztatás, ami pszichés gondozásnak és az egészség
megóvásának fontos része, a klubtagok életét
tartalommal tölti meg, a meglévő képességeiket felhasználva nő az önbecsülésük, a
„szükség van még rám” érzése tölti el énjüket,
és növeli a közösséghez való tartozás érzését az idősekben. A foglalkoztatás keretén
belül, lehet házimunkával ellátni az időseket,
továbbá szabadban végezhető munkákkal,
lehet vállalni akár bedolgozást, bérmunkát,
egy a nagyon fontos szempont, hogy mindig
önkéntes alapon történjen a munkavégzés. Az
egészség megóvása érdekében hangsúlyos a
nem munkajellegű testmozgás.
A szellemi és kulturális foglakoztatás is lényeges a klub életében. Minden klubban törekedni
kell arra, hogy legyen könyvtár, az idősek érdeklődési körének megfelelő könyvekkel. Lehet
irodalmi kört szervezni, közös rádióhallgatást,
TV nézést szervezni, közös színház, mozi,
múzeumlátogatásokat rendezni. Tartani kell a
kapcsolatot más nyugdíjas klubokkal, bentlakásos szociális intézmény lakóival, számukra
közös rendezvényeket kell szervezni.
 Milyen emlékezetes programok voltak
idén az Idősek klubjában?
 Visszatérő állandó program, hogy az
ellátottaknak a névnapjukat közösen megünnepeljük. Minden évben megünnepeljük
az anyák napját, farsangot, szüretet, idősek
napját, karácsonyt és minden jeles ünnepről
megemlékezünk. Idei évben az idősekkel
2 napos kiránduláson Földesen vettünk részt
ahol mindenki nagyon jól érezte magát és már
tervezik, hogy lehetőség szerint a jövő évben
is megismételjük. Jó kapcsolatot tartunk a tatabányai Újvárosi idősek klubjával, idén együtt
mulattunk a szüreti bálunkon.
 Beszéljünk most a házi segítségnyújtásról!
 Ez egy olyan gondozási forma, amely
az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének

fenntartását – szükségleteinek megfelelően –
lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A területi szociális gondozó feladatainak
ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy
kliensének fizikai, mentális és szociális szükséglete biztosított legyen.
A területi szociális gondozást a kliens saját
környezetében, korának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően, a meglévő
képességek fenntartásával és fejlesztésével
kell biztosítani.
A házi segítségnyújtás minden esetben kérelemre történik. A szolgáltatást kérheti maga
az ellátott, kezdeményezheti annak hozzátartozója, szomszédja, háziorvosa, kérheti kórházi
kezelőorvosa, a kórház szociális munkása.
A kérelmet követően a vezető gondozó elvégzi
az egyszerűsített előgondozást, meghatározza
a gondozás szakmai tartalmát, gyakoriságát
és a szakmai szabályok szerint elkészíti a
gondozási tervet.
 Mit kell tudnunk az étkeztetésről?
 Az étkeztetés keretében napi egyszeri
meleg ételt biztosítunk azoknak, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmenetileg nem képesek biztosítani.
Az étkeztetési szolgáltatást ellátot taink
igénybe vehetik oly módon, hogy az étkeztető helyeken helyben elfogyasztják, vagy maguk jöhetnek ebédjükért, de szükség esetén
biztosítjuk az ebéd lakásra történő szállítását
is. Az étkezés biztosítása az ellátást igénybe
vevő, vagy törvényes képviselője kérelmére
történik. A kérelemhez csatolni kell a kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó
igazolásokat.
 Köszönöm a tájékoztatást. Remélem,
hogy a helyi szociális ellátási formákról kapott információk segíteni fognak az igénylők
eligazodásában.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk és
szívesen adunk bővebb tájékoztatást.
Feketsné Kisvarga Anita
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Önkormányzat
Képviselőtestület
Polgármester

Dr. Nagy Sándor
polg.hivatal@vertesszolos.hu

Alpolgármesterek

Tóth Béla
tothbela@vertesszolos.hu
Zoltánfi Zsuzsanna
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu

Pénzügyi Bizottság

Szűcsné Posztovics Ilona (elnök)
szucsne.posztovicsilona@t-online.hu
Dr. Hajba Tamás
dr.hat@freemail.hu
Dr. Bogár István
bogarist@chello.hu
Ökrös István (kültag)
fairbaukft@t-email.hu
Bajczik Lajos (kültag)
bajcziklajos@freemail.hu

Szociális Bizottság

Dr. Pluhár Szilvia (elnök)
sylpedbt@chello.hu
Mezőfi Tibor
tibor.mezofi@freemail.hu
Seregélyes Erzsébet (kültag
seregelyeserzsebet@citromail.hu

Kulturális Bizottság

Szabó Mária (elnök)
szabo.maria@freemail.hu
Bedei Sarolta
bedeisarolta@freemail.hu
Bartal Vilmosné (kültag)
maria777@axelero.hu

Kapcsolat
Email: polg.hivatal@vertesszolos.hu
Levelezési cím:
2837 Vértesszőlős Tanács u. 59.
Telefon/fax: 06-34/379-091/111
Telefon:
06-34/379-674
Mobil 1:
06-30/579-3780
Mobil 2:
06-30/585-9056

Tisztségviselők és ügyintézők
Jegyző:

•Baudentisztl Péter
polg.hivatal@vertesszolos.hu
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Közérdekű
információk






• Titkárság (Krupánszkiné)
101-es mellék
polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adó-, anyakönyvi-, lakcímügyek
(Bucskuné)
104-es mellék
klarabucsku@vertesszolos.hu
• Szociális és gyámügyek, üzlettelephely engedélyezések (Mukné)
105-ös mellék
marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné)
106-os mellék
pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virágné)
107-es mellék
virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László)
108-as mellék
polg.hivatal@vertesszolos.hu

Ügyfélfogadás:
• hétfő, szerda 7.00–16.00 óráig
• péntek: 7.00–12.00 óráig

időn kívül is lehetséges a következő
időpontokban:
• Kedd: 7.00–15.00 óra
• Csütörtök: 7.00–15.00 óra

Gyepmester:

Szalczinger Ferenc
Mobil: 06-20/969-1246

Vértesszőlősi Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzat
Cím: 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59.
Elnök: • Törökné Pátrovics Erika
Elnökhelyettes: • Urbanics Vilmos

Tagok:

• Bartal Nóra
• Borbélyné Paxy Erika
• Szabó Mária

Intézmények
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A TTKT Egyesített Szociális
Intézmények Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ,
Vértesszőlősön minden hétfőn
13.30–15.30 óráigig tart ügyeletet
az alábbi helyen:
Idősek Klubja (Egészség ház)
Cím:
Vértesszőlős, Ady u. 2/d.
Telefon.: 06-34/379-391
Mobil: 06-30/846-0066
Gyermekjóléti Központ:
Dr. Széplábiné Lukács Rita
Családsegítő Szolgálat:
Barsvári Szilvia
Sürgős esetben:
A TTKT Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és
Megyei Módszertani Gyermekjóléti
Központ:
Cím:
Tatabánya V., Platán tér 10.
Telefon.: 06-34/512-890,
06-34/512-895
Fax:
06-34/512-894
E-mail: gyjkozpont@vipmail.hu

Gyermekjóléti központ:

Telefon: 06-34/512-895
Célja:
• a gyermekek testi, lelki
egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítése.
Feladata:
• a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzése, megszüntetése;
• a családból kiemelt gyermekek
visszahelyezésének elősegítése;
• válás vagy különélés esetén a
szülő és a gyermek kapcsolattartás
elősegítése (kapcsolatügyelet);
• iskolai problémák megoldásának
segítése (magatartási zavarok,
hiányzások);
• konfliktuskezelés;
• gyermeki és diákjogok
érvényesítésének támogatása;
• a tankötelezettség megszegése
esetén közvetítő funkció a család

és az oktatási intézmény között,
szükség esetén hatósági
intézkedés kezdeményezése.
Pszichológus:
előre egyeztetett időpontban fogad
Gyógypedagógus:
előre egyeztetett időpontban fogad
Kapcsolat ügyelet:
hetente szombaton 9.00–13.00 óráig

Családsegítő Szolgálat

Idősek Klubja

Általános Iskola

Elérhetőségek:
Idősek Klubja (Egészség ház)
Cím:
Vértesszőlős, Ady u. 2/d.
Telefon.: 06-34/379-391
Vezető: Motil Csaba
Szociális gondozók:
Tóth Antalné, Nagy Renáta
Házi gondozó:
Huzl Jánosné

Elérhetőségeink:
Cím:
2837 Vértesszőlős
Tanács út 43.
Tel./Fax: 06-34/379-271
Mobil: 06-30/578-8981
E-mail:
altalanos.iskola@vertesszolos.hu
Honlap:
Igazgató: Horváth Sándor
Igazgató helyettes: Paxy Éva

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

Szolgáltatások:

• segítő támogatás;
• tanácsadás: szociális,
pszichológiai, jogi,
gyermeknevelési, életvezetési;
• szociális ügyintézés;
• mentális gondozás;
• információközvetítés;
• érdekképviselet
mozgáskorlátozottaknak,
nagycsaládosoknak;
• adománygyűjtés,
adományközvetítés;
• csoportos klubfoglalkozások.
• Adósságkezelési tanácsadás:
06-34/512-890
minden nap ügyfélfogadási
időben előre egyeztetett
időpontban fogad.
Jogász:
Minden héten csütörtökön
16.00 órától
Irodák:
Tatabánya, Platán tér 10.
Tel/fax.: 06-34/512-890
Tatabánya, Füzes u. 40/B.
Tel.: 06-34/512-750
Tatabánya, Dr. Vitális u. 21.
Tel.: 06-34/425-055

Étkeztetés
Napi egyszeri meleg étkeztetés
lehetőségét jelenti. A Samufalvi
Óvodában elkészített ebéd elvitelének, szükség esetén házhoz
szállításának, illetve a klubban történő elfogyasztásának feltételeiről,
a fizetendő térítési díjról az Idősek
Klubjában adnak felvilágosítást.

Nappali ellátás
A saját otthonukban élő, idős koruk,
vagy egészségi állapotuk miatt
szociális és mentális támogatásra
szorulók napközbeni tartózkodására,
társas kapcsolatok ápolására ad
lehetőséget az Idősek Klubja.
A programokról a klubban kérhető
részletes tájékoztatás.

Házi segítségnyújtás
A házigondozó segítséget nyújt az
arra rászorulók részére az önálló
életvitel fenntartásában, alapvető
gondozási, ápolási feladatokat lát
el a gondozott saját lakókörnyezetében. Az igénybevétel feltételeiről,
a fizetendő térítési díjról az Idősek
Klubjában adnak felvilágosítást

Samufalvi Óvoda és bölcsőde
Elérhetőségeink:
Cím: 2837 Vértesszőlős,
Múzeum út 43.
Tel./fax: 06-34/379-305
Mobilt: 06-30/585-4721
E-mail:
samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu
Vezető: Törökné Pátrovics Erika
Vezető helyettes:
Seregélyes Erzsébet

Művelődési ház
Elérhetőségek:
Cím: 2837 Vértesszőlős,
Tanács u. 79.
Mobil: 06-30/578-5116 és
06-20/9366-453
E-mail:
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
Kulturális menedzser:
Persik Istvánné Kata
Gondnok: Dobsáné Hideg Mária
Nyitva tartás:
Hétfőtől–Péntekig:
15.00-tól–19.00 óráig
Szolgáltatásaink:
Internet használat: 50 Ft/óra
Nyomtatás, fénymásolás: 20 Ft/ A4
Terembérlés:
• nagyterem (150 m2)
+ színpad (50 m2)
• Kisterem (35 m2)
• Pinceklub (60 m2)
Bérleti díjról érdeklődni Persikné
Szabó Katalin, kulturális menedzsernél lehet: 06-20/9366-453.
Ping-pong: nyitva tartási időben (ha
nincs rendezvény), keddenként 16
órától Krenner Jóska bácsival.
Asztali foci, darts: nyitva tartási
időben (ha nincs rendezvény)

Községi könyvtár
Elérhetőségek:
Cím: Vértesszőlős, Ady E. u. 2/D.
Mobil: 06-30/754-7991
E-mail:
kisvargaanita@vertesszolos.hu
Könyvtáros: Feketsné Kisvarga Anita
Nyitva tartás:
• hétfőn és szerdán 15.00–19.00
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Sportcsarnok

Elérhetőségek:
Cím: Vértesszőlős, József A. út 41.
Mobil: 06-30/5788-369
Gondnok: Gombás Csaba
E-mail: g _ csaba@citromail.hu

Egészségügyi
szolgáltatások
Háziorvosi rendelő

Elérhetőségek:
Cím: Vértesszőlős Ady E. u. 2/D.
(Egészség ház)
Telefon: 06-34/786-216
(Új telefonszám!)
Háziorvos: Dr. Kaizer László
Rendelési idő:
• Hétfő 8.00–1200
• Kedd 12.00–16.00
• Szerda 12.00–16.00
• Csütörtök 8.00–12.00
• Péntek 8.00-12.00
A betegellátás előjegyzéses
rendszerben történik.
A sürgős eseteket a rendelés
első órájában látjuk el.
Általános csecsemő tanácsadás
minden csütörtökön.
(Dr. Kaizer László)

Védőnő:

Cím: Vértesszőlős Ady E. u. 2/D.
(Egészség ház)
Telefon: 06-34/787-292
(Új telefonszám!)
Védőnő: Gillichné Federics Éva
• Védőnői kismama tanácsadás
csütörtök: 8.30–10.30
• Védőnői csecsemő tanácsadás
kedd: 8.30–9.30 és 14.00–15.00
• Várandós gondozási könyv
kiállítására bejelentkezés:
06-34/787-292
• Iskola védőnői nap: hétfő

Fogorvos

Elérhetőségek:
Cím: Vértesszőlős Ady E. u. 2/D.
(Egészség ház)
Telefon: 06-34/370-391
06-22/353-902
Mobil: 06-20/9283-002
(sürgős esetben!)
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E-mail: tomam@freemail.hu
Fogorvos: Dr. Tammam Ali Assaad
fog- és szájbetegség szakorvos,
gyermek fogszakorvos
Rendelési idő:
• Hétfő: 13.00–1700
• Kedd: 7.00–12.00
• Szerda: 13.00–17.00
• Csütörtök: 8.00–11.00

Gyógyszertár

Elérhetőségek:
Smaragd Gyógyszertár
Cím: 2837 Vértesszőlős
Ady E. U. 2/A.
Telefon: 06-34/579-032
Nyitva tartás:
• Hétfő: 8.00–1600
• Kedd: 8.00–17.00
• Szerda: 8.00–17.00
• Csütörtök: 8.00–16.00
• Péntek: 8.00–16.00
• Szombat: zárva
• Vasárnap: zárva

Állatorvosi rendelők
Állategészségház – Dr. Keleti Zoltán
Cím:

2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974
Telefon: 06-34/719-000
Mobil: 06-30/555-3145
allategeszseghaz.mtt.hu
allategeszseghaz@gmail.com

Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő
Kutya-macska kozmetika
Cím:

2837 Vértesszőlős
Tanács út 59/A
Telefon: 06-30/519-6985
Dr. Márkus Bálint állatorvos,
egzotikus állatok szakállatorvosa
Dr. Bogár István kisállatspecialista
klinikus szakállatorvos a Magyar
Kisállat Ortopédiai Egyesület tagja
Dr. Kehrer Éva kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos
Rendelési idő:
• Hétfő: 16.00–18.00
• Kedd: 16.00–18.00
• Szerda: 8.00–10.00
• Csütörtök: 16.00–18.00
• Péntek: 16.00–18.00
Készenléti ügyelet:
Hétköznapokon este 20.00 órától

reggel 8.00 óráig, hétvégéken és
ünnepnapokon, telefonon előzetesen
bejelentkezve a Kisállat Szakrendelőben (Tatabánya, Gerecse u. 15.)
Ügyeletes telefon:
06-30/6-311-369
www.allatorvosdoktor.hu
info@allatorvosdoktor.hu

Civil szervezetek
Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Titkár: Bajczik Lajosné
Telefon: 06-34/379-219
Tevékenység: véradás-szervezés,
egészségnevelés, rászorulók segítése, segélyezése, ruhagyűjtés

Összefogás Szőlősért Egyesület
Elnök: Dr. Hajba Tamás
Mobil: 06-30/981-6240
E-mail: dr.hat@freemail.hu
Alelnök: Rózsa Dalma
Mobil: 06-70/611-79-34
E-mail: rozsa.dalma@citromail.hu
Weblap: www.osszefogas.eu

„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub
Elérhetőségek:
Klubvezető: Busch Józsefné
Telefon: 06-34/379-016
Helyettes vezető:
Dr. Patakiné Muk Klára
Mobil: 06-70/514-9983
Tevékenység: községi hagyományok
ápolása, Nyugdíjasok összefogása,
ismeretbővítés, kulturális tevékenység, szórakozás

Pátria Faluközösségi Egyesület
Elnök: Török Csaba
E-mail: patria@szolos.hu
Weblap: patria.szolos.hu
Tevékenység: közösség és településfejlesztés, polgári körök

Polgárőr Egyesület

Elnök: Dr. Bahurek György
Cím: 2837 Vértesszőlős
Tanács u. 59.
Telefon: 06-34/379-091
Tevékenység: vagyonvédelem,
rendezvénybiztosítás

Segítő Kéz Vértesszőlősért Alapítvány

Elnök: Nagy Tibor
Cím: 2837 Vértesszőlős
Tanács u. 49.
Tevékenység: többcélú és kulturális
tevékenység

Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület
Elnök: Jung János
Székhely: 2837 Vértesszőlős
Tanács u. 59.
Mobil: 06-70/314-2900
E-mail: jung1@t-online.hu

Vértesszőlősért Alapítvány

Tevékenység: Kisebbségi,
nemzetiségi kultúra ápolása

Vértesszőlősi Galamb, Díszbaromfi és
Díszmadár Tenyésztők Egyesülete

Elnök: Tóth István
Mobil: 06-30/270-5132
Telefon: 06-34/382-579
Válóczi Ferenc: 06-30/209-1792
Tevékenység: galambászat

Egyházközségek
Kisboldogasszony Római Katolikus
Templom
Liturgikus rend:
Szentmisék: szerda 16.30
Elsőpéntek: 16.30
Szombat (előesti): 16.30
Vasár- és ünnepnap: 9.00

Református gyülekezet

Istentisztelet: Minden hónap első
vasárnapján
Helyszín: Művelődési Ház
Cím: Tanács u. 79.
E-mail: sebkati@gmail.hu
Mobil: 06 (30) 6324 606
Lelkész: Sebestyén katalin

Egyéb szolgáltatások
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Cím:

2837 Vértesszőlős,
Valusek u. 53.
Telefon: 06-34/379-050,
06-34/579-002
06-34/579-511
Nyitva tartás:
• hétfő: 8.00–17.00
• kedd–csütörtök: 8.00–15.30
• péntek: 8.00–13.30
• ebédidő: 12.00–12.30

Posta

Elérhetőségek:
Cím: 2837 Vértesszőlős,
Tanács u. 85.
Telefon: 06-34/379-382
Nyitva tartás:
• Hétfő–péntek 8.00–12.00 és
12.30–15.30
• Ebédidő:
12.00–12.30

Temető

Temető-üzemeltető:
TÁMASZ Szervező és Temetkezési
Szolgáltató Bt.
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 118.
Telefon
• Hivatali időben:
06-34/337-101, 06-34/316-301,
06-34/309-820
• Állandóan hívható:
Mózer Judit 06-20/ 973-4944
Mózer Ferenc 06-20/943-2074
Ügyfélfogadás
A vértesszőlősi temető ravatalozójában minden hétfőn 15.00–16.00
között.
A temető nyitva tartása:
• március 15-től november 10-ig
6.30–20.00 között
• november 11-től március 14-ig
7.00–17.00 között

Látnivalók
A Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi előembertelepe
Cím: Vértesszőlős, Múzeum u. 1.
GPS: LAT: 47° 37.599’, LON:18°
23.112’, H:190m
Telefon: 34/710-350
Nyitva tartás (szezonális):
• IV.01–VIII.31.: kedd–péntek
10.00–1500, szombat, vasárnap
és ünnepnap 10.00–18.00
• IX.1–30.: kedd–péntek
10.00–15.00, szombat, vasárnap
és ünnepnap 10.00–17.00
• X.1–31.: kedd–péntek
10.00–15.00, szombat, vasárnap
és ünnepnap 10.00–16.00
Tárlatvezetés:
Telefonos egyeztetéssel
06-34/710-350 számon kérhető.
Gondnok: Marton Rudolfné

Jegyárak:
Felnőtt: 500 Ft
Diák és nyugdíjas: 250 Ft
Az állandó kiállítást ingyenesen
látogathatják:
• 6 év alatti gyermek
• 70 éven felüli nyugdíjas
• Fogyatékkal élő (+1 fő kísérő)
• Diákcsoport 10-25 főig iskolai
szervezésben
• Pedagógus, oktató,
közművelődési dolgozó
• Újságíró
• ICOM-, ICOMOS-, ICCROMkártyával és TKME igazolvánnyal
rendelkezők

Kisboldogasszony Plébániatemplom

Elérhetőségek:
Római Katolikus Plébániatemplom
Cím: 2837 Vértesszőlős, Tanács út
GPS: 47° 37.1678’ - 18° 22.8914’
Telefon: 06-34/379-247
Honlap:
http://www.vertesszolos.plebania.net/
Világi vezető: Nagy Tibor
E-mail:
• templom@vertesszolos.plebania.net
• zahi@vertesszolos.plebania.net
• bszamos@vertesszolos.plebania.net

Tájház

Elérhetőségek:
Cím: Vértesszőlős Tájház utca
Telefon: 06-34/379-407
Gondnok: Skrován Mária
Nyitva tartás:
• szombat: 15.00–1800
• vasárnap: 15.00–18.00
November 1-jétől:
• vasárnap 14.00–16.00

Közérdekű
információk
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Szemétlerakás ingyen
Kevesen tudják, hogy a tatabányai
szemétlerakóba 200 kg/fő/év mennyiségben, személyi igazolvány bemutatása mellett, ingyenesen elhelyezhető
a szemét.
Kérjük az illegális szemétlerakók
használóit, hogy inkább
ezzel a lehetőséggel
éljenek, és ne szen�nyezzék a lakókörnyezetünket!

Ingyenes
jogsegély-szolgálat
2009. január 1-jétől minden
héten csütörtökön 9-12 óra között
dr. Farkas Noémi ügyvéd
ingyenes jogsegély szolgáltatást
nyújt a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.
Bejelentkezni a 34/379-091/101-es
vagy a 06-30-579-3780-as
telefonszámokon lehet

Fig yelem!
A körzeti orvosi
rendelő telefonszáma
megváltozott.

Az új szám:

786-216

Találtak a
Polgármesteri
Hivatal
ablakpárkányában
egy kulcs-csomót
3 db kulccsal, mely
a helyszínen átvehető.
Nagy László:
Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Gyors hír!
Örömmel tudatjuk, hogy 2009. január
1-jétől újra indul a SAMU TV!

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