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Halottak napja és Mindenszentek
A lélekharang hangja szívbemarkolóan száll a máskor oly sötét terület felett, apró lángocskák
százezrei borítják a domboldalt. A nap már régen eltűnt a látóhatár peremén, s a sötét égbolton a csillagok ragyogóan pislákolnak, de odalent vörösen izzik a föld. Gyufák sercennek,
és újabb gyertyák lobbannak fel. Aki csak egyszer is látta így a temetőt, annak a lelkébe
égett a kép, s soha többé nem tudja elfelejteni. Néma főhajtással emlékezünk rátok, Drága
Szeretteink, kik már nem lehettek köztünk.
Mindenszentek és Halottak napja. Két olyan ünnep, mely mára szinte teljesen összemosódott (több forrás sem tud lassan különbséget tenni közöttük), ám lényegük örök: az emlékezés
érzése.
A „Minden szentek napja” (november 1-je) az a katolikus (és ortodox keresztény) ünnep,
amelyen az összes üdvözültre, az összes szentre egy és ugyanazon napon, november elsején
emlékeznek. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az
új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.
A halottak napja (november 2-a) – elvileg – szintén önálló ünnep. Szent Odilo clunyi apát
998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és a szentmisén bemutatott áldozatokkal
emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így
Magyarországon is. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.
Némely szokások szerint azért, hogy a világosban a „véletlenül kiszabadult lelkecskék” újra
visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Virágokkal, koszorúkkal fel is díszítjük a sírokat. A népi hiedelem szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak. Ezért
sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra.
Aki csak egyszer is látta az izzó mécsesektől világos temetőt, annak a lelkébe égett a kép,
s soha többé nem tudja elfelejteni. Néma főhajtással emlékezünk rátok, drága szeretteink, kik
már nem lehettek köztünk.
Pataki Gábor ministráns,
az egyházközség megbízásából

Félidő után …

Visszatekintés az önkormányzat elmúlt
két évben végzett munkájára
A 2006. október 1-jei önkormányzati választások óta eltelt két év, az új Képviselő testület
legjobb tudásával és szándékával, a lehetőségekhez mérten folytatta tovább községünk napi
működtetését és fejlesztését. Itt az idő, hogy
az önkormányzati ciklus felén túljutva számot
vessünk az eddig elvégzett munkáról.
Természetesen az önkormányzat működése
nemcsak a látványos beruházásokon, útépítéseken, középület felújításokon mérhető le, hanem működése jelentős része az állampolgárok
jó része számára láthatatlan marad, vagy csak
az intézkedések hatásait tapasztalják.
Itt is szeretnék köszönetet mondani a Kulturális Bizottság munkájáért az elmúlt években
megvalósult színvonalas rendezvényekért. A
közösségi események jól sikerültek, és tovább
öregbítették hazai és külföldi vendégeink körében Vértesszőlős jó hírnevét. Mindig büszkék
lehettünk arra, hogy szőlősiek vagyunk.
Az új önkormányzati ciklus eddig eltelt két
éve során a kiemelt feladatok a napi működés
biztosítása és jobbítása, valamint a stratégiai
fejlesztések megalapozása volt. A napi működés
során kiemelt cél volt a hatékonyság, gazdaságosság és költség takarékosság növelése.

A fejlesztési kérdések tárgyában a legfontosabb munka egy középtávú stratégia kidolgozása volt, tervekkel, becsült költségekkel és
felhasználható forrás megjelöléssel. Komoly
pályázati támogatások elnyerésére csak akkor
van esélyünk, ha világos stratégiával, feladat
ütemezéssel, és naprakész tervekkel rendelkezünk, ugyanis a pályázatok benyújtására a
kiírást követően általában nagyon kevés idő áll
rendelkezésre.
Ezért mindent megtett az önkormányzat,
számos pályázatot nyújtottunk be az elmúlt
két év során, több esetben sikeresen. Csak
2008-ban az eddig benyújtott 12 pályázatból
8-at nyertünk meg, összesen mintegy 30 M
Ft támogatást tudunk lehívni. Reméljük, hogy
a jövőben ennél jóval nagyobb projekteken is
komoly forrásokat tudunk majd szerezni!
A következőkben az eddig elvégzett munkáról, a legfontosabb intézkedésekről és a
közeljövőt érintő tervekről szeretnék áttekintést
nyújtani. Természetesen minden egyes döntés
felsorolására nincsen itt lehetőség, csupán
a legfontosabb fejlesztéseket lehet számba
venni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Költség, Ft
Az intézmények folyamatos felújítása a karbantartó csoporttal
Kőműves karbantartó és közterület fenntartó alkalmazása az intézmények és közterületek fejlesztéséhez--Téli hóeltakarítási szerződés kötése csökkentett költségekkel
A közterület fenntartási, ápolási feladatok segítésére
használt kisteherautó vásárlása (Ford Transit)---------------------------------------------------------- 4 000 000
John Deere kommunális kistraktor vásárlása a szükséges eszközökkel----------------------------- 7 600 000
Az önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata, bérleti díj módosítások
A vasúti megálló környékének fokozottabb tisztán tartása (a MÁV feladata lenne)
Az 1. sz. főút Valusek u. szakaszának iszap mentesítése
Az önkormányzati dolgozók munkaköreinek áttekintése, új munkaköri leírások készítése

• Költségkímélő és az alkalmazottak számára is kedvezőbb év végi jutalmazás
(adó- és járulékmentes juttatások)
• Jogtanácsos alkalmazása az Önkormányzat számára
• A TAKARNET földhivatali nyilvántartó program beszerzése----------------------------------------------- 50 000
• Mezőőri feladatkör megújítása, feladatok bővítése
• Sportcsarnok gondnoki állás pályáztatása és betöltése
• Kommunikációs referens megbízása
• A temető működtetésének átadása (Támasz Bt.)
• Munkavédelmi és tűzvédelmi szakember szerződéses foglalkoztatása
• Távközlési szolgáltató váltása (OnLine System Kft.) – mintegy 30% költség megtakarítás
• 10 db önkormányzati mobiltelefon előfizetés vásárlása – hatékony kommunikáció,
hívásköltség megtakarítás (30-40%)
• Felesleges vezetékes telefonvonalak megszűntetése
• A fizikai munkakörökben dolgozó alkalmazottak bérkiegészítésének fenntartása 2007-2008. évre
• Az iskolában az igazgató és a tantestület között kialakult konfliktusok kezelése
• A lecsökkent gyermeklétszám és az állami elvonások miatt az iskolában
a pedagógusi álláshelyek csökkentése 3 fővel
• Kedvezmények kérése az Óvoda élelmiszer beszállítóitól, eseti helyett havi vagy 2 heti számlázás
• Az óvodai konyha fejlesztése, yíz, gáz, áram almérők kialakítása----------------------------------------900 000
• Vállalkozói est szervezése 80-100 résztvevővel, a legnagyobb 10 adózó köszöntése

Tervezett feladatok a közeljövőben
• Az elhasznált Skoda pickup helyett új, korszerű falugondnoki autó beszerzése (VW Caddy)------ 3 400 000
• Az intézmények világítás és fűtés korszerűsítése (energia megtakarítás)
• Elektromos áram- és gázszolgáltatók váltása kedvezőbb árak elérése érdekében-------------------------------

2. Fejlesztések, beruházások
• A Testület 2006-2010. közötti gazdasági programjának elfogadása
• Hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozása (feladatok, tervezés, költségigény, forrásszerzés)
• Szerződés kötése pályázatíró céggel (Absolvo Consulting) hatékony
és professzionális pályázat menedzseléshez
• Az Északi lakóterület alatti volt homokbánya belterületbe vonása lakótelkek kialakításához
• Az Agricola-Zrt.-vel szembeni, 1. főút melletti ingatlanokra településrendezési terv készítése
(gazdasági, kereskedelmi célú hasznosításhoz)
• Az Agip benzinkúttal átellenes, az 1. sz. főút és a vasút közötti terület rendezési tervének
elindítása kereskedelmi tevékenységhez, ehhez és a Ker-Est térséghez csatlakozó
csomópont terveztetése
• Rendezési terv készítése az. 1. sz. főút Tata felőli vége és a Baji árok közötti terület
kereskedelmi hasznosításához
• Az Árpád utca burkolatának felújítására------------------------------------------------------------------ 7 200 000
• Sport u. útépítés------------------------------------------------------------------------------------------- 13 000 000
• Hegyalja u. javítása----------------------------------------------------------------------------------------- 5 800 000
• A Múzeum u.- Vértes L. u.- Arany J. u.- Petőfi S. u. felújítására tervek elkészítése,
pályázat benyújtása------------------------------------------------------------------------------------------5 100 000
• Makadám utak javítása, építése a Baromállás-dűlőben------------------------------------------------ 4 500 000
• A Vasútállomás melletti Országzászló Tér felújítása---------------------------------------------------- 2 500 000
• 1956-os emlékmű és park létrehozása---------------------------------------------------------------------- 147 000
• Faluközpont közmű tervezés (Tanács u.)----------------------------------------------------------------- 3 000 000
• A Tanács u. alsó részén (a Takarékszövetkezettel szemben) a szennyvíz átemelő
talajszintre süllyesztése----------------------------------------------------------------------------------------------- 0
• Járda felújítása az iskola és az Ady E. u. között----------------------------------------------------------2 100 000
• 2 új szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítése, az összes (6 db) sziget alatt
térkő burkolat építése--------------------------------------------------------------------------------------- 3 500 000
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A temető előtti árok beszakadásának megállítása beton burkolattal-------------------------------------250 000
A volt gázcsere telep megvásárlása és lebontása a falukép javítása érdekében----------------------1 100 000
Kerítés megépítése az Ady E. utcán az útszélesítés utáni rézsűs telek rendezéséhez----------------- 100 000
A Múzeum u. – Valusek u. kereszteződésében a közterület rendezése---------------------------------- 150 000
Az Ady E. utcai kő támfal folytatása és szervizút építése---------------------------------------------- 2 500 000
Utcanév és információs táblarendszer telepítése-------------------------------------------------------- 5 200 000
4 db fából készült hirdetőtábla elhelyezése a község forgalmas pontjain-------------------------------250 000
Köszöntő táblák elhelyezése a falu két végén--------------------------------------------------------------- 410 000
Adventi díszkivilágítás kialakítása lakossági felajánlásokkal kiegészítve
(Valusek u., Sport u., intézmények)----------------------------------------------------------------------- 2 000 000
Virágosítás (muskátlik, virágágyások)-------------------------------------------------------------------- 1 000 000
Az újszőlők legfelső útján vízvezeték építés támogatása--------------------------------------------------300 000
A falu két végén sebességjelző készülékek elhelyezése---------------------------------------------------400 000
Korszerű hangosító rendszer vásárlása közösségi rendezvényekhez------------------------------------700 000
Mobil WC építésének támogatása a Pátria Faluközösségi Egyesület
kivitelezésében (anyagköltség)-------------------------------------------------------------------------------300 000
A műemlék jellegű tűzoltó kocsi felújítása, kihelyezése az Országzászló tér mellé---------------------220 000
A tűzoltó szertár alsó épületének felújítása---------------------------------------------------------------1 100 000
A templom toronyórájának elkészíttetése (adományokból)------------------------------------------------------- 0
A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felújítása------------------------------------------ 2 500 000
Korszerű automata telefonközpont telepítése a Polgármesteri Hivatalban------------------------------250 000
A Polgármesteri Hivatal gépkocsi tárolójának felújítása (tetőszerkezet, falak)--------------------------500 000
A Tájház bővítése a Tengertánc és a LEADER pályázatokon nyert
1 M Ft + 4 M Ft felhasználásával, udvar kiépítése----------------------------------------------------- 13 240 000
Az óvodai játszótér fejlesztésének támogatása------------------------------------------------------------- 610 000
Játszótér kialakítása a Sportközpontban--------------------------------------------------------------------800 000
Játszótér terveztetése az Egészségháznál-------------------------------------------------------------------------- 0
Térkő járda elkészítése a Samufalvi Óvoda előtt------------------------------------------------------------ 150 000
Telkek vásárlása az iskola bővítéséhez------------------------------------------------------------------- 9 400 000
Az iskola udvarának felújítása (burkolatok)-------------------------------------------------------------- 1 700 000
Koncepció tervek elkészíttetése az iskola bővítéséhez----------------------------------------------------750 000
A Művelődési Ház felújítása-------------------------------------------------------------------------------- 7 500 000
Székek beszerzése a Művelődési Házban (160 db)--------------------------------------------------------520 000

Tervezett feladatok a közeljövőben:
• Az önkormányzat 5 M Ft-al támogatja a Nemzeti Múzeum bemutató épületének
jövőbeli fejlesztését----------------------------------------------------------------------------------------- 5 000 000
• A Vértes L. u. feletti földút felújítása-------------------------------------------------------------------------800 000
• Közvilágítás fejlesztése
(Tanács u. alsó szakasza: 7 világítótest, Reiner-köz: földkábellel 2 db kandeláber)---------------- 1 600 000
• Játszótér építése az Egészségháznál -------------------------------------------------------------------- 8 000 000
• Játszótér építése a Meredek u. melletti közparkban--------------------------------------------------------------- 0
• Közterületek rendezése (5000 m2 tereprendezés, füvesítés TRFC pályázati forrásból)------------ 3 800 000
• Előember (Samu) emlékhely kialakítása a Múzeum előtti téren--------------------------------------- 9 000 000
• A Közlekedési táblák felülvizsgálata a községben, új táblák kihelyezése,
az indokolt cserék végrehajtása------------------------------------------------------------------------------350 000
• A temető fejlesztése (parkoló, kerítés, közvilágítás, kutak, szervizút stb.)-------------------------- 20 000 000

3. Kultúra, sport
• A Hírmondó havi rendszerességű megjelentetése a Testületi ülések jegyzőkönyv kivonataival
• Vértesszőlős honlapjának elkészítése, felújítása és üzemeltetése.
Tárhely bérlés, @vertesszolos.hu e-mail címek létrehozása az intézmények számára
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• Keretszerződés kötése a 24 Órával
(több információ a településről, kedvezményes hirdetési lehetőség)------------------------------------570 000
• A Szőlősi Krónika megjelenésének anyagi támogatása----------------------------------------------------350 000
• Emléklapok készítése a vértesszőlősi újszülöttek, letelepedők és friss házasok számára
• Megállapodás kötése a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal a működés feltételeinek biztosítására
• Az általános iskolában az angol nyelv tanórai oktatásának megkezdése felmenő rendszerben
• A mazsorett csoport támogatása a lengyelországi Európa bajnokságon történő részvételhez-------- 90 000
• Lunacsek Márton vívó EB szereplésének támogatása----------------------------------------------------- 100 000

Tervezett feladatok a közeljövőben:
• A Samu TV működésének megújítása, ORTT engedélyek beszerzése-----------------------------------650 000
• Az iskolai és községi könyvtár berendezéseinek cseréje, új bútorok,
számítógépek beszerzése------------------------------------------------------------------------------------- 100 000

4. Szociális ellátás
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 70 éven felüliek részére karácsonyi ajándékcsomagok készítése a hagyományoknak megfelelően
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása
Települési szilárd hulladék elszállítása: a legkisebb edényeknél (75-80 l) alacsonyabb mértékű díjemelés -A baromállási dűlőben a gyermekvédelmi és családsegítési feladatok átmeneti
megoldása saját alkalmazottal
Az ÖNO átadása a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett
Egyesített Szociális Intézmények részére
(költségmegtakarítás, ellátási és szakmai színvonal fejlesztése)
A Samufalvi Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésével
12 fős bölcsődei csoport létrehozása-----------------------------------------------------------------------860 000
Az önkormányzati dolgozók gyermekei számára (36 fő) iskolakezdési támogatás--------------------790 000
A Patika minden igényt kielégítő, zavartalan működésének biztosítása
Automata defibrillátor beszerzése----------------------------------------------------------------------------550 000

Tervezett feladatok a közeljövőben:
• Települési szilárd hulladék szállítás megszervezése a Baromállás-dűlőben

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete értesíti a tisztelt lakosságot, hogy

2008. november 14-én (pénteken) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart.
Helye: Művelődési Ház (Vértesszőlős, Tanács u. 79.)
Napirend:

A képviselő-testület eddigi tevékenységének ismertetése
Fejlesztési tervek, elképzelések
Lakossági vélemények
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Új tanév, még újabb kihívások!
A Vértesszőlősi Általános Iskola az
idei tanévet megfeszített munkatempóval kezdte.
Mind szakmailag, mind pedig szervezetileg folyamatosan fejlődő és változó
iskoláról van szó.
Az egyik legjelentősebb programunk
a Mihály-napi vigasságok volt, amin
több, mint 200 érdeklődő vett részt.
Erről a rendezvényünkről és a Tanösvény-avatásról a megyei sajtóban (24
óra, Hírlap, Radír Rádió, TKTV) is rendszeresen tájékozódhattak.
Június óta rendkívül sokat változott
a Közoktatási Törvény, és idén először
az 5. osztályban meg kell valósítanunk a nem szakrendszerű oktatást.
A kifogástalan munka érdekében két
napos szakmai tréninget tartottunk
az iskolában, amin a pedagógusok
100%-a vett részt, este 18.00–19.00
óráig. A tréning folytatódik, hiszen két

teljes napig Hajdúszoboszlón folytatjuk
a Pedagógiai Program írását szakértők
bevonásával.
Célunk az összes vértesszőlősi gyermek helybeli iskoláztatása! Ezért szakmailag, emberileg mindent megteszünk,
és a jövő tanévre biztosítjuk az épületek
összeépítését a helyi önkormányzat
pozitív hozzáállása és támogatása segítségével!
A világ azonban változik, (tőzsde
krach, stb.) ezért kérjük a vértesszőlősi
polgárokat, szülőket, barátokat, hozzátartozókat, hogy támogassanak
minket anyagilag, erkölcsileg, hiszen
az iskola hosszú távú működése a falu
létérdeke!
Információk kérhetők bármikor
az iskolában!
Tel.: 379-271, 30/578-8981
www. vszolosiskola.extra.hu
Együttműködésüket remélve:
Horváth Sándor, igazgató

Honlap fejlesztési pályázat
A beérkezett pályázatok elbírálása a szeptemberi testületi ülésen
történt meg. Ez alapján a Vértesszőlősi illetőségű Ideart Informatikai
Bt. kapta meg a képviselő-testület döntése alapján a lehetőséget, hogy a jelenlegi statikus weblap helyett, egy az e-önkormányzatnak megfelelő, dinamikus,
felhasználóbarát, honlapot elkészíthesse.
Ezzel célunk a hivatali működést támogató elektronikus közigazgatás alapjait, lehetővé
tenni az önkormányzatok ügyfelei – vállalkozók és állampolgárok – számára, hogy kétirányú
interaktivitást biztosító elektronikus ügyintézési szolgáltatások révén, elektronikus úton férjenek
hozzá információkhoz és adatokhoz.
A jelenleg is működő weblapot Mórocz Tamásnak, az Önkormányzat rendszergazdájának köszönhetjük, aki egy évvel ezelőtt önzetlenül felajánlotta
munkáját, Vértesszőlős Község Önkormányzatának. Ezt az önkéntes munkát szeretném ez úton a Község lakói és Vértesszőlős Önkormányzatának
nevében is megköszönni.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Regionális tájház Találkozó
A Magyarországi Tájházak Szövetségének
felkérésére 2008. november 22-én, szombaton Regionális Tájház Találkozót szervezünk
Vértesszőlősön, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket.
A találkozó célja, hogy a tájházat, faluházat
fenntartó önkormányzatokat, szervezeteket
napra kész információkkal segítsük
Előadóink lesznek:
Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum főigazgató- helyettese. Ő a tájházak
múzeumok kapcsolatáról, a leltárkészítésről,
működési engedélyek megszerzéséről és
ennek előnyeiről fog beszélni.
Szablyár Péter, a Magyarországi Tájházak
Szövetségének ügyvezetője a tájházak megváltozott szerepéről tart előadást.
Németh Erika, a Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály fő-

igazgatója a nemzetiségi
sokszínűség helyéről és
szerepéről beszél majd.
Törzsök Erzsébet, a Turizmus Zrt. regionális
képviseletében az öko-turizmusról, a falusi turizmusban rejlő lehetőségekről fog beszélni.
Andó György, a Legátum Kht.-ról és a magyarországi szlovák tájházakról tart előadást.
A nap második felében szeretnénk a környező települések faluházait, programjait röviden
bemutatni. Ezen kívül lehetőséget biztosítunk
egy-egy település tájházának és/vagy programjának bemutatására is.
A rendezvényen előzetes jelentkezéssel
lehet részt venni, melyhez „Jelentkezési lap”
kérhető a Művelődési Házban vagy letölthető
a www.vertesszolos.hu oldalról.
Persikné Szabó Kata
Kulturális menedzser
Mobil: 06-20-93-66-453
e-mail: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu

Programajánló
A kistérségi kulturális együttműködés keretében vándorkiállítás indul
útjára októberben.
Ennek keretében 2008. október 21-én 18 órakor lesz az első kiállítás megnyitója
a Művelődési Házban, ahol Környe község bemutatkozó anyagát tekinthetik meg
az érdeklődők. A mindennapi életet bemutató tablók mellett kézi munkák, kerámiák,
festmények lesznek láthatók. A tárlat november 7-ig lesz látogatható.
Ezzel szinte egy időben, 2008 október 22-én 17 órakor Tatabányán a Közművelődés Házában kerül sor a vértesszőlősi anyag kiállításának megnyitójára. A kiállításon
bemutatjuk a szőlősi viseletet, a keresztelő hagyományos kellékeit és a komatálat.
Vörös Péter fotótárlata mellett látható lesz Görög Erzsébet vert csipkéi, Póta László
fafaragásai.Mindkét eseményen szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A vándorkiállítás 2009. májusáig 9 kistérségi településre jut majd el, hogy aztán a Tatabányai Múzeumban szeptember elején egy közös kiállítással záruljon a program.
Aki szeretne a vértesszőlősi kiállítás anyagához csatlakozni, szívesen bemutatná alkotásait a környező településeken, keressen fel a Művelődési Házban vagy
hívjon a 06/20-93-66-453-as telefonszámon!
Persikné Kata
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Búcsú napján Tatabánya Önkormányzatát és
testvér településeik küldötteit láttuk vendégül
Az idén Búcsú napján az a megtiszteltetés érte községünket, hogy a
Tatabányai Bányász Napra érkezett,
Tatabánya város testvérvárosainak
küldöttségét és az Önkormányzat
képviselőit, Vértesszőlős Község Önkormányzata láthatta vendégül.
Falunkba érkezett különböző nemzetek
küldötteit (Aalen, Bedzin, Chirstchurch,
Izsevszk, Székelyudvarhely) a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat segítségével a
Tájházban, Dr. Nagy Sándor polgármester
fogadta és köszöntötte. Ezután a vendégek megtekintették a Kisboldogasszony
templomot, ahol Nagy Tibor világi vezető
ismertette a templommal kapcsolatos
tudnivalókat. Innen közösen felsétáltunk
a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyére, ahol is felkérésünkre Budapestről
érkezett tárlatvezető régész mutatta be
a Múzeum látnivalóit. Minden program
nagyon tetszett mindenkinek, de főleg
a vértesszőlősi vendéglátás, vendégszeretet volt, ami lenyűgözött mindenkit.
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A múzeumi séta után már, mi is vendégként mentünk tovább a Tatabányai
küldöttséggel, a Turul madárnál közösen
gyönyörködhettünk a panorámában. Itt
csatlakozott hozzánk Bencsik János Polgármester Úr, és Tatán a Grill Étteremben
kötetlen beszélgetés mellett fogyasztottuk
el családias hangulatban ebédünket.
Külön köszönet illeti Pátrovics Erikát
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
elnökét, aki rutinosan megszervezte a
vendégfogadás leg apróbb részleteit is.
Köszönet a hangulatos vendéglátásért
Skrován Márikának és Szabó Józsefné
Pannikának, akik a vendégek Tájházi
tárlatvezetéséről, szórakoztatásáról és
traktájáról gondoskodtak.
Itt szeretném megköszönni a Nábob
tulajdonosának Németh Lászlónak, hogy
a lovaglás lehetőségét minden ellenszolgáltatás nélkül fenntartották a vendégek
számára, akik sajnos időhiány miatt nem
tudtak élni vele.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Idősek délutánja
Idős lakóit köszöntötte október 10-én
Vértesszőlős Község Önkormányzata.
A hagyományosan minden év őszén megrendezésre kerülő Idősek Napját Dr. Nagy
Sándor polgármester nyitotta meg. Ünnepi
köszöntőjében hangsúlyozta a múltra épülő
jelen és jövő szoros egységét nemcsak a
családi kötelékekben, hanem a nagyobb közösségekben is. Kiemelte, hogy Vértesszőlős
szerencsés helyzetben van, mert számíthat a
hagyományok megtartóira és átadóira, az idősebb generációra, akik aktívan részt vesznek
a község életében.

Külön köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő Likó Józsefet és feleségét, illetve
a község legidősebb lakóit: Ocskay Rudolfnét
és Jenei Józsefet (Valusek utca).
A kis mazsorettek műsora után a szőlősi
Szeptember Trió szórakoztatta az időseket.

M egemlékezés
Tisztelettel meghívja Önt az Általános Iskola,
az 1956-os forradalom emlékének megünneplésére
október 22-én 11.00 órai kezdettel a Művelődési Házba.
Ünnepi műsort az iskola diákjai adják elő.
Horváth Sándor igazgató
* * * * * * * * * * *

Tisztelettel meghívja Önt
Vértesszőlős Község Önkormányzata, az
1956-os forradalom közös megemlékezésére
október 23-án 10.00 órai kezdettel.
Helyszín: Valusek és Tanács út kereszteződése, ’56-os emlékmű.
Ünnepi beszédet mond, Dr. Nagy Sándor polgármester
Emlékműsort a Vértesszőlősi Általános Iskola diákjai adnak elő.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Szüreti bál és felvonulás
Idén október 4-én került megrendezésre
Vértesszőlősön a hagyományos szüreti felvonulás és bál.
A rendezvény jó alkalmat adott arra, hogy
ápoljuk kapcsolatainkat a testvértelepülésekkel. Vendégül láthattuk a németországi Muhr
am See és a szlovákiai Udvard polgármesterét:
Roland Fitzner és Kálazi József urakat.
A zord időjárás ellenére is jó hangulatban
vonultak fel a népviseletbe öltözött lakosok.
A mazsorettek, lovas kocsik és a kisvonat még
színesebbé tették a szüreti felvonulást.
Ezen a napon került sor a katolikus plébániatemplom új toronyórájának a felszentelésére is.
Roland Fitzner úr ajándéka, valamint özv.
Krupánszki Jánosné helyi lakos és Dr. Nagy
Sándor polgármester adománya révén készült
el a templom toronyórája. Szeptember 24-én
Jürgen Palpach és Peter Kühlwein órásmesterek kíséretében érkeztek meg községünkbe a
toronyóra alkatrészei. A szerkezetet Rottenburg
die Taube-ban gyártották közel egy hónapnyi
munkával. A számlapok acélból készültek, a
mutatók acélszerkezetét pedig rézötvözettel
vonták be. 26-án az órásmesterek a tatabányai
tűzoltóság kosaras autójának segítségével
tették végleges helyére a szerkezetet.
Az utcában elvonulók láthatták, hogy új építményekkel bővült a Tájház. A léckerítés, a kuko-
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ricagóré, kerekes kút és a hidas disznóól mellé
Scsibrán Zoltán cserépkályha és kandallóépítő
mester és munkatársa, Antal Tibor társadalmi
munkában egy hét alatt készítette el a Tájház
szabadtéri búboskemencéjét. Az építőanyagot
az önkormányzat biztosította. Scsibrán Zoltán
elmondta: „a kemence formájának tervezésekor
kevés helyi néprajzi anyagra támaszkodhattak,
mert az őslakosok inkább belső kemencét készítettek. Megépítésénél a funkcionális szempontok mellett az időjárás viszontagságai ellen való
védelem és az esztétikum is szerepet játszott.” A
tervek szerint a falukarácsony alkalmával fogjuk
a kemencét felavatni. Kíváncsian várjuk!
A szüreti felvonulás végén Lagzi Lajcsi
és zenekara adott koncertet a Sportcsarnok
előtti téren. A táncos lábú szőlősiek itt is jó
hangulatot teremtettek.
Este 8 órakor Dr. Nagy Sándor a vendég-polgármesterekkel együtt, az új bor köszöntésével
nyitották meg a bált. Roland Fitzner úr több évtizedes testvérkapcsolatunk megerősítéseként és
munkája elismeréseként emlékserleget adott Vida
Istvánnak, Vértesszőlős volt polgármesterének.
Kálazi József pedig egy kis néptánccsokrot nyújtott át az Ifjú Szívek együttes tolmácsolásában. A
bál méltó megnyitásához nagyban hozzájárultak
a mazsorettek is színvonalas bemutatójukkal. A
megnyitó keretében Dr. Nagy Sándor Dr. Patakiné
Muk Klári néninek és Bartal Vilmosné Takács

Máriának köszönte meg a községért végzett
kiemelkedő munkáját, akik Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetésben részesültek.
A nyitó tánc után hajnalig folyt a bál.
A felvonulás és a bál szervezéséért és
lebonyolításáért köszönet a nyugdíjas klub
tagjainak, a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesületnek, a Samufalvi Óvoda

munkatársainak, a Pátria Faluközösségi
Egyesületnek, az Önkormányzat és a Művelődési Ház munkatársainak. Külön köszönetet
mondunk segítőinknek és támogatóinknak:
Bedei Sándorné, Csőkéné Zita, Hegyiné Terike,
Imre István, Jánk Róza, Magyar Ilonka, Mohai Jenőné, Póta László, Skrovánné Marika,
Valusek Bt., Vass György, Virág Pál.

Szüreti bál
Szeretem a mosolygós arcokat. Mosolyogva vették el a jegyemet, mosolyogva mutattak
rá az asztalunkra, mosolyogva koccintottunk a barátaimmal, mosolyogva táncoltunk,
mosolyogva fújta a klarinétot a klarinétos. Szeretem a szüreti bált. Pár órára elfelejtünk
mindent. Hétköznaponként amúgy ha fáj is a hátam, a derekam, a fejem, erre az egy
estére elmúlik. Kitáncolom. Vidáman ropjuk a sramli zenére, csengenek a poharak,
mikor összekoccintjuk őket, közben énekeljük, hogy János legyen a János-hegyen,
meg, hogy hallja-e a Rozika; de közben ámulunk a mazsoretteken és a táncosokon,
aztán pár pillanattal később már mi vagyunk a táncosok. Színes kavalkádként mozog
a sok-sok ember a tánctéren, s a zene még most is a fülemben cseng.
Szeretem a mosolygós arcokat. Szeretem lefényképezni őket. Szeretem ezeket a
képeket visszanézni. Nem szeretem ellenben elhagyni a fényképezőgépet, amikor
kiesik a kosárból a kocsi felé menet, de szeretek még hinni az emberekben, s szeretném ezúton is megköszönni a becsületes megtalálónak, aki visszajuttatta hozzám
a gépet. Szeretem a mosolygós arcokat, szeretem a táncot, szeretem a vidámságot:
szeretem a szüreti bált. Sőt: szeretem a szőlősi szüreti bált.
Pataki Gábor
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Játszóteret épített az Adecco Magyarország Kft.
Vidám munkazaj verte fel a Sportcsarnok
előtti tér csendjét szeptember 19-én, pénteken. Az Adecco Magyarország Kft. dolgozói
a Hatteras Kft. koordinálásával megépítették
Vértesszőlős első játszóterét.
Az előző napok esőzéseit követően az
időjárás is kegyes volt a játszótér készítőihez.
A reggel 8 óra után helyszínre érkező „alkalmi
munkásokat” Gárdus Zsuzsa ügyvezető igazgató az Adecco Magyarország Kft. részéről,
valamint Argalász Attila és Ujpál Zsófia a
Hatteras Kft. képviseletében köszöntötte.
Dr. Nagy Sándor polgármester örömét fejezte
ki, hogy a több mint 3 000 000 Ft értéket képviselő játszótér a mi községünkben készülhet el,
majd néhány szóban bemutatta vendégeinknek
Vértesszőlős múltját, jelenét.
Rövid balesetvédelmi oktatás és a védőruhák, eszközök átvétele után megkezdődhetett a
munka. A homokozó és játékgödrök megteltek
50 m3 homokkal, kaviccsal, helyükre kerültek
a csúszdák, mászókák, hinták. A játszótér
építésében jócskán kivették a részüket a helyi
lakosok is. Az előző napon Gombás Lajos,
Kutenics Károly, Szádeczky Jenő és Vizslóczki
Sándor reggeltől este 6 óráig küzdött a kemény,
köves talajjal, hogy kiássa az eszközöknek
szánt gödröt és alapot. Tóth Béla alpolgármester úr logisztikai munkája révén pedig időben és
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elegendő mennyiségben álltak rendelkezésre a
szerszámok, eszközök.
Az Adecco munkatársai nem szenvedtek hiányt
hideg- és meleg ételből, italból sem, melyeket
Tomasikné Franciska és a Samufalvi Óvoda és
Bölcsőde konyhásai irányításával készítettek el.
A közös erővel, időben elkészült játszótér
átadási ünnepségére összegyűlt a falu aprajanagyja. A hivatalos ceremónia kertében Dr. Nagy
Sándor emléklapot nyújtott át a „vendégmunkásoknak”, majd a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde kis
képviselői Törökné Pátrovics Erika, Seregélyes
Erszébet és Szőke Zoltánné koordinálásával szép
és érdekes műsorral fejezték ki köszönetüket.
Végül egy közös körtánccal ünnepelt együtt felnőtt és gyerek, helyi lakos és vendég. A gyerekek
vidáman vették birtokukba a játszóteret.
Jó volt látni a mosolyt az arcokon. Ezen
a napon mindenki örömmel adott és kapott
valamit a másiktól.

Tisztelt vállalkozók!
Emlékeztetni szeretnénk Önöket, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzata el kívánja
készíteni és térítésmentesen közreadni a helyi vállalkozók adatbázisát, ezzel is segítve Önök
és a lakosság illetve az Önkormányzat közötti rugalmasabb kapcsolattartást és a keresletkínálat egymásra találását. Az adatbázist nyomtatott formában a Hírmondó mellékleteként
is meg szeretnénk jelentetni, valamint elektronikus formában a Község megújuló honlapján
is hozzáférhetővé fogjuk tenni.
Ezzel remélhetően a helyi vállalkozások számára új üzleti lehetőségek nyílnak majd meg,
illetve a lakosság és az Önkormányzat is gyorsan rátalálhat az igényeinek megfelelő terméket,
szolgáltatást kínáló vállalkozásra.
A fenti munka elősegítése érdekében kérjük, szíveskedjenek a Hírmondóhoz mellékelt
adatlapot eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. postacímünkre, vagy elektronikus formában a polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail címünkre.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Betöltésre került a könyvtárosi és kommunikációs referensi állás

Újra nyit a községi könyvtár
Kedves Vértesszőlősiek!
2008. szeptember 15-ei dátummal Vértesszőlős Község Képviselő Testülete engem
bízott meg a községi könyvtár kezelésével és a
kommunikációs referensi feladatok ellátásával.
Bár nem vagyok helyi lakos, remélem, hogy
hamar sikerül beilleszkednem a község életébe,
és Önök is gyorsan elfogadnak majd.
1995-ben szereztem diplomát az esztergomi
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanító-művelődésszervező szakon, könyvtár-könyvterjesztő specializáción. Kezdetben a
könyvszakmában dolgoztam, majd a budapesti
Rákoskeresztúri Családsegítő Központ munkatársa lettem. Közben sikeresen elvégeztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán a szociológus-kisebbségszociológus szakot. 2001-ben az ÁNTSZ Komárom-Esztergom
Megyei Intézete Egészségfejlesztési Osztályára
kerültem egészségfejlesztő-szociológus munkakörbe. Az Intézet megszűnésével kényszerültem
új munkahely után nézni, és nagy örömömre,
sikerült Vértesszőlősön elhelyezkednem. Férjemmel és kislányommal Tatabányán lakom.

Eddig még csak az olvasókártyák segítségével ismerhettem meg a könyvtár látogatóit.
Igazán szép számmal vannak a régi és az új
olvasók. Egész családok és sok gyermek járt
rendszeresen ide olvasni, könyvet kölcsönözni. Most, hogy újra megnyílt a könyvtár,
szeretettel várom Önöket, Titeket vissza.
Ismerkedjünk meg személyesen, cseréljünk
véleményt közös olvasmányélményeinkkel
kapcsolatban! A megszokott időpontban,
hétfőn és szerdán 15.00–19.00 óra között
látogatható a könyvtár.
Kommunikációs referensként feladatom a
községben zajló eseményekről, hírekről való
lakossági tájékoztatás koordinálása, részvétel
a Vértesszőlősi Hírmondó szerkesztésében.
Ebben a minőségemben is kérem Önöket, hogy
vegyenek részt a szerkesztésben! Ha bármilyen
ötletük, információjuk van, mely a nagyobb
nyilvánosságot is érdekelheti, osszák meg
velem! Elérhetőségem: feketsa@freemail.
hu. vagy személyesen a könyvtárban.
A mielőbbi találkozás reményében üdvözli Önöket:
Feketsné Kisvarga Anita
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Tiszta Udvar Virágos Ház pályázat – 2008
A díjazottak:

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves Ünneplők!
Ebben az évben ismét meghirdettük a Tiszta
Udvar Virágos Ház pályázatot. Sajnos nagyon
kevesen vállalkoztak idén a megmérettetésre,
de a pályázók alaposan kitettek magukért.
Szerencsére pályázaton kívül is egyre nő
azoknak a száma, akik példamutatóan gondozzák környezetüket maguk és mások örömére. Talán jövőre még többen kapnak kedvet
ahhoz, hogy induljanak ezen a vetélkedésen,
és példáikkal, ötleteket adjanak a többieknek
is környezetük szépítéséhez.
A bejárás során készült képeket a falu honlapján hamarosan megtekinthetik. A pályázati kiírás
értelmében nem hirdettünk sem rangsort, sem
helyezéseket, akik a kitűzött szintet elérték, azok
augusztus 20-án vehették át jutalmaikat.

Mérő Éva, Akácfa út 15.

Póta László, Kánya út 2.

Gratulálunk minden pályázónak!
Találkozzunk jövőre, a szeptembertől
induló újabb pályázaton, amelyre már most
szeretettel várjuk a jelentkezőket.

Ritócz László, Tanács út 48.

Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2009. évre meghirdeti a „Tiszta udvar, virágos ház”
pályázatot. A kulturális bizottsággal együttműködve kerül kiírásra a pályázat.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre,
és szeretnének benevezni a versenyre
A pályázat kiírása:
Õ Megtartjuk a jelentkezéses formát, csak azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló
bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket a megadott határidőig.
Õ Szívesen fogadjuk azt is, ha valaki nem a saját, hanem más portáját ajánlja bizottság
figyelmébe, és amennyiben még nem jelentkezett annak tulajdonosa, akkor felkérjük e nemes
versengésben való részvételre.
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Õ A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában is a ház virágosítása
és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés, beköltözés
évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő korokban épült házaknál figyelembe vegye a
környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
Õ A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak egyszer
fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját, hanem több alkalommal is.
Õ A Bíráló bizottság legalább 3 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről előzetes
értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a
pályázók – saját ingatlanukról – külön kérésre megtekinthetnek
Õ Az akció egész évben zajlik, 2008. augusztus 20-tól, 2009. augusztus 20-ig. Csak az idei
évben, a megváltozott kiírás miatt lett a jelentkezési határidő: november 15..
Õ Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az
előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta udvar, virágos ház” feliratú,
évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
Õ Az önkormányzat felajánlott keretösszege a díjazásokra: 200 000 Ft
A bírálat szempontjai:
• A ház karbantartottsága és a kert rendezettsége.
• A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága.
• Az udvar rendezettsége, tisztasága.
• Növényzet, virágosítás.
A pályázókat egy – a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből álló – bíráló
bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni. Mindenkit bátorítunk a
részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondó-ban is ismertetésre kerül,
valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény, valamint a nyertes porták. Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat augusztus 20-án a Falunapon, kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető
honlapunkról /www. Vertsszolos.hu /, illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés. Minden
jelentkezést visszaigazolunk. A jelentkezési határidő: 2008. november 15.
JELENTKEZÉSI LAP „TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ” PÁLYÁZATHOZ
Név: _______________________________________________________________________________________________________
Értesítési cím: _____________________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________ Telefon: _ ________________________________
A pályázó ingatlan címe: _ __________________________________________________________________________________
Alulírott ezúton jelentkezem a Vértesszőlős Község Képviselő Testülete által meghirdetett „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatra.
A jelentkezésemmel a pályázat feltételeit elfogadom.
Vértesszőlős, 2008. …………...…............hó ...……nap
Visszaküldendő: Polgármesteri Hivatal, Dr. Bogár István

aláírás
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„Előember-emlékhely”, Szobor-terv;
Vértesszőlős
Dr. Hajba Tamás az Összefogás
Szőlősért Egyesület elnökeként, és
vértesszőlősi önkormányzati képviselőként üdvözlöm Önt.
„Vértesszőlős neve az 1960-as években vált világszerte ismertté. Ekkor
fedezték fel azt a lelet-együttest, mely
azóta is kihagyhatatlan minden őskorral
foglalkozó ismeretterjesztő könyvből.
A lelet azért egyedülálló, mert egyedül
itt fordulnak elő az ember ősének csontmaradványai az általa használt eszközökkel, tűznyomokkal, településmaradványokkal, valamint az akkor élt állatok
és növények lenyomataival együtt.
1965 tavaszán Dr. Vértes László (19141968) régész gyermeki tejfogakat, majd
augusztus 21-én egy tarkócsontot talált.”
(www.vertesszolos.hu)
Sajnálatos módon településünkön a
mai napig nem létesült az előemberleletekhez méltó képzőművészeti alkotás.
Nem csak Vértesszőlőst, falunkat
gazdagítaná egy olyan mű, amely méltó
jelképe lenne az „előember-telepnek”,
hanem egész Magyarország számára
fontos szimbólummá válhatna.
A létrehozandó szobor témájából adódóan nehezen kerülhetne aktuálpolitikai
támadások középpontjába.
Egyesületünk jelentős lépéseket tett
egy „Előember-emlékhely", szobor létrehozására.
Önkormányzati képviselőként kapott
tiszteletdíjam teljes bruttó összegét
– 2 000 000 Ft-ot – a szobor létrehozására ajánlottam fel. Vértesszőlős Község Önkormányzata tiszteletdíjamat a
választási ciklus végéig megelőlegezte
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és az Összefogás Szőlősért Egyesület
elkülönített számlájára utalja.
Egyesületünk a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
segítségével meghívásos ötletpályázatot írt ki az „Előember-emlékhely” keretében megvalósítandó szobor létrehozása
érdekében. A 12 meghívott közül 10-en
készítettek pályaművet.
A „Lektorátus” szakvéleményében
Illyés Antal szobrász pályaművének megvalósítására tett határozott javaslatot.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
megbízásából a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
által kiírt „a köztéri képzőművészeti és
iparművészeti alkotások megvalósításának, felújításának támogatására” a

Reneszánsz Év 2008 program keretében
kiírt pályázaton 1 500 000 Ft támogatást
„nyertünk”. Komárom-Esztergom megyéből egyedül a mi pályázatunk részesült támogatásban. (www.lektoratus.hu/
palyazatok/Kozter.Tam.08.htm)
Vértesszőlős Község Önkormányzata
3 350 000 Ft erejéig garanciát vállalt
arra, hogy a megvalósításhoz hiányzó
összeget „kiegészíti”. Remélhetőleg e
„garancia” igénybevételére nem lesz
szükség.
Illyés Antal szobrász már el is készítette a szobor 1:1-es gipsz modelljét.
A szobor megvalósításának teljes
költsége: 10 000 000,-Ft.
A www.vertesszolos.eu oldalon nyomon követhető lesz a projekt alakulása,
a mű létrehozásának folyamata, a támogatók névsora.
Ezúton kérem Önöket – ha erre lehetőségük van – nyújtsanak anyagi
segítséget az „előember-emlékhely”
megvalósításában!
A támogatók névsorát a fenti honlapon folyamatosan közzé tesszük, és a
szobor megvalósulásakor egy emléktáblán feltüntetjük.

Samu Tv

Remélhetőleg jól prosperáló vállalkozások sem zárkóznak majd el a
támogatástól.
Az Összefogás Szőlősért Egyesület
elkülönített bankszámlaszáma:

10 30 00 02 – 10 30 54 34 – 49 02 00 29
(MKB Bank)

A HÍRMONDÓBAN található készpénz-átutalási megbízás, – „csekk” –
segítségével is befizethető a támogatás
összege.
(E bankszámlaszámra történő befizetés „adó-visszatérítésre” nem ad
lehetőséget.
Ha a támogatással összefüggésben
az adójóváírást igénybe kívánja venni
kérem vegye fel velem személyesen a
kapcsolatot.)
Tisztelettel:
Dr. Hajba Tamás
Önkormányzati képviselő;
az Összefogás Szőlősért Egyesület Elnöke

Levelezési cím: Dr. Hajba Tamás ügyvéd,
2800 Tatabánya, Komáromi utca 7.
Telefon/Fax: 34/788-725; Mobil: 30/981-62-40
E-mail: dr.hat@freemail.hu

Az Önkormányzatnak már minden engedély
rendelkezésére áll a falu TV elindításához,
de sajnos még van egy technikai akadálya
a beüzemelésnek. A faluközpont kialakítása
során a Tanács utcában megszűnik a UPC
gerincvezeték, így a stúdió bekötése az Ady E.
utca felől légkábelen fog történni, várhatóan
október végéig.
Előre láthatóan december elején kezdheti
meg adását a megújult Samu TV.
Zoltánfi Zsuzsa alpolgármester

17

In memoriam Nagy József
A rokonok, barátok és tisztelők 2008. október
6-án kísérték utolsó útjára községünk egykori
tanácselnökét, Nagy Józsefet, Vértesszőlős
díszpolgárát.
1931. november 25-én született a Baranya
megyei Gyöngyfán. Általános- és középiskoláit
Pécsett végezte, majd a pécsi Lövésztiszti Iskola
elvégzése után hadnagyi rangban került Tatára,
1951-ben. Miután Székesfehérváron elvégezte
a Tanácsakadémiát, először Neszmélyen, majd
Kocson dolgozott a helyi közigazgatásban. 1957
tavaszán került Vértesszőlősre, ahol a helyi tanács
elnökeként tevékenykedett. 1953-ban kötött házasságot Bujdos Katalinnal. 1964
óta lakott a községben, először szolgálati lakásban a községházán, majd később
a Kossuth utcában építkeztek.
Mikor a falutörténeti krónika anyaggyűjtésekor felkerestem, s beszélgettem vele,
elmondta, hogy arra a legbüszkébb, hogy a község ilyen hatalmasat fejlődött az
ötvenes évek óta. Ekkor a falu még a múlt század nehéz örökségeivel küzdött:
a mindössze öt utcából álló kis településen sem járda, sem aszfaltozott út nem
volt. Egyedül a Tatát és Tatabányát összekötő országút bírt szilárd útburkolattal.
Nagyobb esőzésekkor a falu utcái szinte sártengerré váltak, ahol lehetetlen volt a
közlekedés. A 60-as évek folyamán jelentős
társadalmi munkával kezdődött meg az utak,
járdák megépítése. Focipálya épült a vasúton
Őszi hangulat
túl, tornaszobával és tanári épülettel bővült
az iskola. Elnöksége idején találta meg az
Radnóti Miklós
ősemberleletet Vértes László, majd felépült a
múzeum. A 70-es, 80-as években az egykori
kukoricaföldek helyén benépesült a Múzeum
Október
utcától Tata felé nyúló lankás domboldal. A
régi pártház helyén – a megyében az elsők
Hűvös arany szél lobog,
között – kialakították az Öregek Napközi Ottleülnek a vándorok.
honát az idősek örömére.
Kamra mélyén egér rág,
Józsi bácsi 1989-ben, 36 év munka
után ment nyugdíjba, sokat dolgozott közaranylik fenn a faág.
ségünkért, a közösségért. Ezt a munkát
Minden aranysárga itt,
Vértesszőlős Önkormányzata 2003-ban
csapzott sárga zászlait
díszpolgári cím adományozásával ismerte el
eldobni még nem meri,
és köszönte meg.
hát lengeti a tengeri.
Nyugodjon békében!
Szabó Mária
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Köszönet…
Scsibrán Zoltán kemence- és
cserépkályha-készítő mesternek, aki
megépítette a Tájház szabadtéri kemencéjét, valamint Szabó Miklósnak, akinek a tetőzet elkészítését köszönhetjük.

MEGHÍVÓ
POZVÁNK A
SZLOVÁK NEMZETISÉGI
FOLKLÓRMŰSOR

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

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: 20/ 98 14 965

2008. november 8-án
18.00 órai kezdettel
a

Művelődési Házban
Vértesszőlősön.
Fellépők:

• PILIS TÁNCEGYÜTTES
• ZIMOZELEN ASSZONYKÓRUS
• ÓVODÁSOK
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat
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A kutyák fogászati betegségeiről dióhéjban
Közismert tény, hogy a kutya őse a
farkas húsevő, ragadozó állat. Az ebből
levonható következtetést, mely szerint a
kutya is húsevő, nem mindig teljesen elfogadott tényként kezelik az állattartók,
különösen, ha a kisebb testű ölebekre
gondolunk. Pedig ez a tudományos
alaptény nagymértékben meghatározza
a kutyák fogászati problémáit, illetve
azok megelőzési lehetőségeit.
A ragadozó állatok fogazata a zsákmányállat elfogására, megölésére, és
nyersen történő felaprítására szolgál.
Ennek megfelelően éles metszőfogakkal, hosszú, hegyes szemfogakkal és
éles, tarajos zápfogakkal rendelkeznek.
A szájban uralkodó kémhatás a növény-,
és mindenevőkkel szemben lúgos.
A leszakított táplálékdarabot minimális
rágás után nyelik le. Miért is érdekes ez
a kutya szempontjából?
A szájüregi lúgos pH-nak köszönhetően a kutyákat a legritkább esetben
fenyegeti fogszuvasodás, mivel az azt
okozó baktériumoknak savas környezetre van szüksége. Hosszantartó,
különösen helytelen takarmányozással
azonban ezt elő lehet állítani, így már
csak ezért is fontos a tudományosan
megalapozott, fajnak megfelelő táp.
A kutyák leggyakoribb fogászati
elváltozása a fogkőképződés. A természetben ennek esélye sincs kialakulni,
hiszen a nyers zsákmány elfogyasztása
során nem képződik lepedék a fogakon,
amiből a fogkő alakul ki. Azonban mivel
állatvédelmi és egészségügyi okokból
nem adhatunk kutyáinknak nyers állati
tetemeket táplálék gyanánt, ez náluk
szinte elkerülhetetlen.
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A fogkő kialakulásának főleg a sebessége csökkenthető gondos takarmányozással, de szerencsés esetben
akár teljesen el is kerülhető. A legtöbb
lepedék házikoszt, illetve konzerves táp
után marad a fogakon, míg száraztáp
után jóval kevesebb. Ez köszönhető
egyrészt állagának, másrészt annak,
hogy többet kell rágnia a kutyának az
elfogyasztása során, így az valamelyest
ledörzsöli a lepedéket. Prémium minőségű tápokban ezen kívül különböző
polifoszfát kristályok is rásegítenek erre
a dörzsölő hatásra.
Ne gondoljuk, hogy a fogkő nem több
mint esztétikai probléma! Dominó-effektus révén nagyon súlyos elváltozásokat
generál. Kezdetben eltolja az ínyt a foggyökér környékén, egyre mélyebben. Ez
ínygyulladást okoz, ami a csontos fogmeder feloldódását, illetve a fogat rögzítő rostok meggyengülését eredményezi.
A következmény: állandó bakteriálisan
felülfertőződött íny, laza, lötyögő fogak,
bűzös lehelet. Nagyon súlyos esetben a
baktériumok betörhetnek a véráramba,
ami az állat elpusztulását okozhatja.
Nem kell azonban megijedni: van
kezelési és megelőzési lehetőség
is. Egy már kialakult fogkövességet
csak bódított állapotban, állatorvos
tud megoldani speciális műszerekkel.
Azonban a megelőzés ez után is kulcsfontosságú. Megfelelő táppal etetve
minimálisra csökkenthető az újraképződés sebessége, amin segíthetünk
kifejezetten kutyák számára fejlesztett
fogkrémmel-fogkefével, illetve különböző szájhigiéniás jutalomfalatokkal,
rágószalagokkal.
Dr. Márkus Bálint

Tracer állatjelölő mikrochip akció
Naponta rengeteg állat tűnik el, melyeket otthon, szomorú gazdái várnak vissza. A visszatalálás egyik fontos lépése azonban az, hogy
az esetleges megtaláló tudomást szerezzen a
tulajdonos elérhetőségeiről. Ebben az egyszerűbb (feliratos biléta) és az elavult (tetoválás)
módszerek helyett ma már rengeteget segít az
állatjelölő mikrochip. Ennek a fontos eszköznek az elterjedését az állatorvosi rendelők, az
állatorvosok, a Magyar Állatorvosi Kamara, és
a Bayer Animal Health is támogatja.
Ezért 2008 október 1-31-ig bruttó 3 900 Ft
fogyasztói áron kedvezményesen chipeztetheti
be kedvencét. Az akció ideje alatt minden Tracer
mikrochip-pel jelölt kutya egyedi azonosító medált, plasztik kártyát és Proplan szuperprémium
tápot kap ajándékba. Részletekért látogassa
meg a www.felelosallattartas.hu oldalt.
Tegyen meg mindent, hogy kedvence
eltűnése esetén visszajuthasson Önhöz és
családjához!

Mindent az állatjelölő mikrochipről

Mi is az a mikrochip? Mire jó? Hogyan működik? Tényleg működik? Ezekre a kérdésekre
adunk választ az alábbiakban.
A mikrochip egy nagyobb rizsszem méretével
rendelkező aprócska kis implantátum, melyet az
állatorvos a hozzá tartozó egyszer használatos
műszerrel helyez el az állat bőre alá. Egyszerre
űrtechnológia és egyszerre letisztult egyszerűség – hamarosan kiderül miért is.
A mikrochip nem egy újkeletű dolog, azonban
mai robbanásszerű elterjedéséhez kellett az
azt kiszolgáló infrastruktúra fejlődése. Régóta
megvolt az igény az állatok egyedi megjelölésére
az igényes állattartók, állatorvosok, illetve a
hatóság részéről, így született meg a mikrochip
a 80-as években. Több előnye már megmutatkozott akkoriban is:
1. Fájdalommentes beültetés: ha a védőoltást „szúnyogcsípésnek" tituláljuk, akkor a chip
beültetése egy "nagyobbacska szúnyogcsípés"

jelzővel illethető, de lényegileg egy tűszúrás az
egész. Nem mérhető össze az ez által okozott
enyhe fájdalom a tetoválás, vagy nagyállatokon
a besütés okozta fájdalommal.
2. Egyedi: bár több cég gyárt mikrochipet és
a technológiai szabványok is váltották egymást,
nincs két azonos sorszámú chip. Jelenleg Európában az ISO 11784 szabvány van érvényben,
mely többek között 15 számjegyet ír elő.
3. Biztonságos: az implantátum szövetbarát, így nem lökődik ki a szervezetből. Az
egyik legnagyobb fejlődés ezen a téren érte a
mikrochipeket – a korai változatok bevonata
nem tette lehetővé a pontos rögzülést, így azok
elvándorolhattak a bőr alatti kötőszövetben. A
mai chipek többsége azonban – a Bayer Tracer
mikrochipje is ilyen – speciális bevonatának
köszönhetően a beültetés után helyben marad,
onnan már csak műtéti úton távolítható el.
4. Tartós: a tetoválás, illetve nagyállatokon
a besütés gyakran már éveken belül azonosíthatatlanná vált. Ezzel szemben az egyszer
beültetett mikrochip egy életen át működik, sőt,
utána is – így akár szükség esetén a tetem is
azonosítható általa.
5. Dokumentálható, kereshető: az igazi
fejlődés ezen a téren történt. Régen az egyedi
azonosításra inkább kiállításokon, versenyeken,
illetve utazás során volt szükség illetve igény.
Ehhez tökéletesen elegendő volt, ha az állatban
található chip mellett a megfelelő papíralapú
dokumentumok a tulajdonos kezében voltak.
Azonban hamar kiderült, hogy a módszer
alkalmas lenne elkóborolt, ellopott állatok tulajdonoshoz való visszajuttatására, amihez a
papíralapú rendszer alkalmatlan volt.
Az elmúlt években született meg a tökéletesnek tekinthető rendszer az internet segítségével.
2005. október óta az EU csatlakozás után vált
lehetősége a magyar állatorvosoknak Európai
Uniós Állatútlevelet kiállítani, amihez kellett
egy internetes adatbázis (www.petvetdata.hu),
melyet a Magyar Állatorvosi Kamara működtet.
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Hamar kiderült, hogy a rendszer alkalmas
nem csak az útlevéllel rendelkező állatok nyilvántartására, hanem a „csak” mikrochippel
rendelkezőekére is. Hamarosan az összes
chipforgalmazó a kamarai adatbázist ajánlotta
termékei nyilvántartásához, azonban azóta, a
regisztráció díja nincs beépítve a chip árába,
hanem azt külön kell kifizetni a beültetést végző
állatorvosnak. A lehetőségből azóta kötelezettség vált: valamennyi kedvtelésből tartott húsevő
(kutya, macska, vadászgörény) mikrochippel
történő egyedi megjelölését köteles az állatorvos a központi internetes adatbázisba beregisztrálni (amennyiben a tulajdonos megfizette
a regisztrációs díjat, illetve aláírásával igazolja,
hogy személyes adatai felkerülhetnek az adatbázisba), illetve mikrochippel megjelölt
húsevő veszettség elleni oltását
is (amennyiben az állat már
szerepel az adatbázisban).
Fontos, hogy ma már
bárki le tudja ellenőrizni 1
perc alatt, hogy egy adott
chipszám szerepel-e az adatbázisban, ugyanakkor személyes
adatokhoz csak állatorvosok férnek hozzá. Így bárki találja meg elkóborolt kedvencét,
szinte bármely állatorvos hozzáfér a tulajdonos
címéhez, telefonszámához a chipszám alapján,
de manapság minden menhelyen van már
chipleolvasó, azt, hogy szerepel az adatbázisban az állat, azt ott is meg lehet állapítani.
Ugyanígy a szám alapján a tulajdonos is le tudja
ellenőrizni, hogy az állatorvos valóban elvégezte
a regisztrációt.
Tekintsük meg közelebbről a technológiai
hátterét:
Jól látható, hogy valóban egy rizsszemnyi
tárgyról van szó. Ekkora méret bőven elegendő
egy számsor elraktározásához. Minden chip
a hozzá tartozó egyszer használatos beültető
műszerrel együtt kerül forgalomba, steril
csomagolásban. Mindegyikhez mellékelve
van 6 db matrica az egyedi sorszámmal, vonalkóddal.
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Többfajta beültető létezik, de mindegyik
azonos elven működik: egy fémtű üregében
található a chip, amit a műszer egy kis pálcikával
tol be szúrás után az állat bőre alá.
A chip beültetését végző állatorvos minden
esetben ellenőrzi az európai szabványnak megfelelő leolvasóval, hogy nincs-e véletlenül már
mikrochip az állatban, majd ellenőrzi a beültetni
kívánt chipet is. Beültetés után meggyőződik
arról is, hogy a chip megfelelő helyre került-e,
illetve leolvasható. Onnantól fogva számít az
állat élete végéig megjelöltnek.
Tévhitek a mikrochippel kapcsolatban:
Mostantól akkor be lehet mérni műholddal a
kutyámat, ha elszökött?
Nem. A chipet csak szabványos leolvasóval
lehet megnézni, de azt is csak akkor, ha a
leolvasó közvetlenül, kb. 10 cm-es
távolságra van a chiptől.
A mikrochipben akkor benne vannak az adataim?
Nem. A chip csak azt a
számsort tartalmazza, amivel
legyártották, azt semmilyen
úton nem lehet módosítani. Az állat
és a tulajdonos adatait az állatorvos viszi
fel az internetes adatbázisba, amihez bármely
más chipbeültetéssel foglalkozó állatorvos
hozzáférhet.
Most akkor sugározza a számot a chip?
Nem. Több okból ez nem lenne praktikus:
egyrészről feleslegesen sugározna folyamatosan
a chip, másrészről így mindenképp kellene áramforrást is mellékelni a chiphez. Ez mindenképp
a chip méretének növekedését okozná és egész
biztosan rövid lenne az üzemideje beültethető
változatban. A hosszabb üzemidejű változathoz
mindenképp nagy méret szükségeltetik, ami
csak a testen kívül valósítható meg kockázatok
nélkül: ezt valósítja meg a rádiótelemetria,
amely a vadállatok mozgását, vonulását vizsgáló
tudományág. A mikrochip egy teljesen passzív
implantátum, csak a szabványának megfelelő
leolvasó által keltett jeleket veri vissza.
Dr. Márkus Bálint

Tracer
chipezési
akció

október 1-31.
csak

3900 Ft!

2008. október 1-31. között
hihetetlen
kedvezményes,
bruttó 3900 Ft-os áron ültetjük
be a Bayer Tracer mikrochipjét
kedvencébe. Az ár tartalmaz
minden költséget (vizsgálat,
implantátum ára, implantátum
beültetése, központi internetes
regisztráció), sõt, ajándékba
adunk mellé egyedi azonosító
medált, plasztik kártyát és
Purina Proplan szuperprémium
tápot.

A mikrochip egy rizsszemnyi méretû szövetbarát anyagból készült parányi eszköz,
melybe egy 15 jegyû számot kódoltak. A chip egy tûszúrásnyi beavatkozással ültethetõ be a
kisállat bõre alá. Onnantól fogva kedvence örökre, egyedileg azonosíthatóvá válik és a Magyar
Állatorvosi Kamara központi internetes adatbázisának köszönhetõen az ország bármely
állatorvosa elérheti Önt, ha elveszett kedvencét beviszik hozzá.

´´ ´´ Állatorvosi Rendelo
´´
Vértesszolosi
30/519-69-85
Tanács u. 59/A
w w w . a l l at o r v o s d o k t o r . h u

októberi akcióink
Pedigree
Fogápolási
Hónap
A felnõtt kutyák jelentõs része szenved valamilyen
szájhigiéniai probléma miatt. Ezért októberben rendelõnkben
általános fogászati vizsgálaton átesõ kutyák tulajdonosai számára a
készlet erejéig egy ajándékcsomagot nyújtunk át, melynek tartalma
két csomag Pedigree Denta Stix, illetve egy hasznos fogápolási
tanácsokat tartalmazó 2009-es naptár.
Az akciókat támogatta a Bayer Állategészségügy és a Pedigree
További információ és a képek forrásai:
www.felelosallattartas.hu www.pedigreefogapolasihonap.hu
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F e l h í vá s

Felhívás

Vértesszőlős Község Önkormányzata
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához.
A pályázatra azok a Vértesszőlősön
állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik államilag támogatott,
teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető, és a pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős,
Tanács u. 59.) ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2008. november 24.

Várjuk az érdeklődőket!

Budentisztl Péter
jegyző

Fig yelem!
Az orvosi rendelő
telefonszáma
novembertől megváltozik.

Az új szám:

786-216

A Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde Vértesszőlős
szabad kapacitása terhére

vendégétkezőket fogad.
A vendégebéd térítési díja:

565 Ft/nap.
Érdeklődni, jelentkezni
az intézményben személyesen,
illetve a 788-979 telefonszámon
lehet az élelmezésvezetőnél.

Hírek röviden
A vandalizmus áldozata lett a katolikus templom előtti középső zászlótartó
talapzatába süllyesztett réz címer, melyet
kiszakítottak a márványlapból, nem kis
rongálást okozva ezzel. A helyreállítási
munkálatokat a nyár folyamán Dall’Asta
Brigitta tatabányai kőfaragó mester végezte el.
* * *
Régi igény vált valóra, amikor ez év
őszén kihelyezésre kerültek az utcanév
és információs táblák, melyek nemcsak az
egységes faluképhez járulnak hozzá, hanem a községünkbe látogatók számára is
segítséget nyújtanak a tájékozódáshoz.
* * *
Vértesszőlős Község Önkormányzata
anyagi támogatásával és lakossági összefogással a Baromállásdűlőben megépült
az új „Duna út”, mely a Szőlődomb utcai
kis ABC-től a második trafóházig tart.

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