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Kisboldogasszony és a búcsú
Bár már túlhaladtunk rajta, mégis érdemes még pár szót szentelni a búcsúnak.
Már a VII. századtól kezdve szeptember 8-án ünnepli a római katolikus egyház Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) – ez a nap pedig Vértesszőlősön hatványozottan is ünnepi, hiszen a falu plébániatemploma
Kisboldogasszony tiszteletére lett felszentelve. Ez a nap tehát a templom búcsúja,
vagyis a templom címének ünnepe.
Érdekesség, a néphagyomány úgy tartja, aki Kisboldogasszony napján megnézi a napfelkeltét, megláthatja benne Szűz Máriát és a nap körüli rózsákat. A hit
szerint ezen a napon még a fecskék sem kelnek útra, bármilyen szép
is az idő. S ez tényleg igaz lehet, hiszen a készülődő fecskék még
a drótokról figyelték minden évben a vértesszőlősi búcsút, s pár
nappal később már nyomuk sem volt…
A búcsúhoz szép hagyomány kapcsolódik. A templomi búcsú
napján vendégségeket tartanak, melyre meghívják a rokonokat
és barátokat. Régebben a vendégeknek már az istentisztelet
előtt illett megérkezniük és részt venniük a misén. Ezután
következett az ételben, italban bőséges ebéd. Az egymást
ritkán látó rokonok és barátok ilyenkor megbeszélték az
elmúlt idők eseményeit, délután kisétáltak a kirakodóvásárba, este pedig részt vettek a másnap hajnalig
tartó búcsúbálban.
A templomi búcsú különleges ünnep, s van benne
egy kis különleges varázslat. Az egyházi és a világi
misztifikumok kavalkádjai idén is színes táncukat járták, s aki hagyta magát megérinteni, az a lelkét örömmel feltöltve nézhet az „emberes” hónapok elé.
Pataki Gábor ministráns,
a Vértesszőlősi Egyházközség megbízásából

A 2008. évi testületi ülések napirendjeit, illetve döntéseit – rövidített jegyzőkönyvi kivonataikban – ezúton adjuk közre, mivel az eddigi Hírmondókba
terjedelmük miatt nem fértek be.

A képviselő-testület 2008. január 24-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
A testület a község Tatabánya felöli végén lévő 090/1-2; 4 hrsz-ú területekre vonatkozóan módosította az építési szabályzatot az 1/2008.(I.25.) Kt. rendelettel.
A testület döntött, hogy az önkormányzat szerződést köt a WipMar Invest Kft-vel
annak érdekében, hogy az Ady E. utca utáni volt homokbánya területén megvalósítandó beruházás közművei garanciával megvalósuljanak.
A testület kezdeményezte a az állami tulajdonban lévő 072 és 683 hrsz-ú úttelkek
(a falu Tata felöli végén a régi 100-as út) önkormányzati tulajdonba vételét.
1. Beszámoló a két ülés közötti időszakról
A beszámolót a képviselők tudomásul vették.
2. A 2008. évi költségvetési rendelet tárgyalása I. forduló
A testület beütemezte az intézményi látogatásokat a felújítások, karbantartások felméréséhez.
A testület a 2/2008.(I.25.) Kt. rendelettel megállapította az intézményi térítési díjakat.
3. Óvodavezetői pályázat elfogadása
A testület pályázatot írt ki a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetői állására.
4. Egyebek
• A testület egyetértett azzal, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó önkormányzati
dolgozók illetménye 2008. január 1-jétől 5%-kal emelkedjen.
• A testület rendeletet alkotott az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának emeléséről, aminek
mértéke 5%.
• A testület a polgármester tiszteletdíját 210 E Ft-ban, az alpolgármesterek tiszteletdíját
84 000 Ft-ban állapította meg, ami szintén 5%-os emelést jelent.
• Döntött a testület arról, hogy idén is pályázatot nyújt be a testvérvárosi kapcsolatok ápolására
irányuló rendezvények lebonyolításához megnyerhető támogatás érdekében (szüreti felvonulás).
• Döntött a testület arról, hogy 2008. február 1-jétől Szádeczky Jenő helyi lakost alkalmazza közterület fenntartói munkakörben 6 havi határozott idejű szerződéssel, mely meghosszabbítható.
• A testület egyetértett azzal, hogy március 7-én a Sportcsarnokban kerüljön megrendezésre
a vállalkozói fórum.
• A testület egyetértett az ÉDU Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésével,
ami a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációjára irányul.
• A testület további egy éves megállapodást kötött Tomasik Róbert vállalkozóval az 1028/17. hrsz-ú
önkormányzati terület bérletéről (Domb utca, Vértes L. utca, és múzeum közötti terület).
• A testület elfogadta a búcsú megrendezésére tett ajánlatot attól a vállalkozótól, aki már évek
óta bonyolítja ezt a hagyományos rendezvényt. A díjat 250 E Ft +30 E Ft kaució összegben
állapította meg.
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• A testület az Összefogás Szőlősért Egyesület kezdeményezésével egyetértett, hogy a Múzeum előtt előember emlékhely kialakítására kerüljön sor, aminek megvalósításához pályázati
lehetőséget keres az egyesület.
• A testület módosította az Általános Iskola, Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
• A testület felkérte a pénzügyi és falufejlesztési bizottságot, hogy a 2008. évi fejlesztési
elképzeléseket gyűjtse össze és rangsorolja.

A képviselő-testület 2008. február 14-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
A testület egyetértett a WipMar Invest Kft-vel kötendő szerződés tartalmai elemeivel, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
1. A 2008. évi költségvetési rendelet tárgyalása II forduló
A testület a 4/2008.(II.15.) Kt. rendelettel elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetését.
2. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy a könyvtáros közalkalmazotti viszonya megszűnjön, illetve a
könyvtár heti 4 órás nyitva tartásáról.
• Döntött a testület a sportcsarnok gondnokának illetményéről, illetve arról, hogy a temetőgondnoki feladatellátás átszervezésének lehetőségét megvizsgálják.
• Döntött a testület arról, hogy a kommunális kistraktor vételárából még hátralévő 1 863 E Ft
egy összegben kerüljön kifizetésre.
• Döntött a testület a mezőőri szolgálat létrehozásáról és az ehhez kapcsolódó mezőőri járulék
meghatározásáról. Ennek mértéke 100 Ft/ha/év. Mentesül a földhasználó a mezőőri járulék
fizetése alól, ha a földhasználat mértéke település szinten nem haladja meg a 10 hektárt.
• Döntött a testület arról, hogy a 062 és 065 hrsz-ú közutaktól északra eső (Sólyom utca fölötti)  
külterületi ingatlanokra szabályozási terv készüljön, mely lehetővé teszi a terület maximum
3 %-os beépítését, és tartalmazza az övárok megvalósításának lehetőségét. Erre vonatkozó
tervek elkészítéséhez árajánlatokat kell kérni.
3. Beszámoló a két ülés közötti időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A beszámolókat a testület tudomásul vette.

A képviselő-testület 2008. február 28-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2008. évi intézményi felújítások, karbantartások, fejlesztések
Rangsorolta a testület az idei évben megvalósítandó fejlesztéseket, karbantartásokat,
      amelyek fedezetét – 71.6 M Ft-ot  fejlesztési tartalékként jelölt meg a költségvetésben.
2. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy dr. Szamos Györgyöt, - aki 3 cikluson keresztül volt képviselő,
s jelenleg a szociális és egészségügyi bizottság külső tagja – saját halottjának tekinti, s a
temetés költségeit a családtól átvállalja.
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• Elemezte a testület a helyi kábel-tévé üzemeltetésének hatékonyabbá tételét a színvonal
emelkedésének érdekében.
• Döntött a testület a mezőőr személyéről. Ezt a feladatot 2008. március 1-jétől kezdődően
Palák János közalkalmazotti jogviszonyban látja el.
• Döntött a testület arról, hogy az iskolai közalkalmazottakhoz hasonlóan, az óvodai közalkalmazottak részére is biztosítja a munkahelyi döntésen alapuló 10%-os bérkiegészítést.
• Megválasztotta a testület a szavazatszámláló bizottságok póttagjait.

A képviselő-testület 2008. március 13-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztása
A testület a bizottság külső tagjává választotta – az elhunyt dr. Szamos György helyére –
Seregélyes Erzsébetet.
2. Beszámoló az előző évi hatósági munkáról
      A Polgármesteri Hivatal 2007. évi hatósági munkájáról szóló beszámolót a testület elfogadta.
• A testület felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a patika üzemeltetésre
beérkezett pályázatokat véleményezze.
3. A Kulturális és Nemzetiségi Bizottság beszámolója az előző évi tevékenységről
A beszámolót a testület elfogadta, és köszönetét fejezte ki a sikeres rendezvények lebonyolítása
érdekében végzett munkáért.
4. Beszámoló a Művelődési Ház előző évi munkájáról
A beszámolót a testület elfogadta, és elismerését fejezte ki a végzett munkáért.
5. Tájékoztató a 2008. évi beruházások, pályázatok előkészületeiről
A belterületi utak felújítására a hiányzó terveket el kell készíteni, hogy amikor pályázati lehetőség
van, élni tudjon vele az önkormányzat.
Döntött a testület arról, hogy a Baromállás dűlőben lévő illegális hulladéklerakók felszámolására
benyújtandó pályázathoz 1.200 E Ft önrészt biztosít.
6. Egyebek
• A temetőfenntartás üzemeltetésére árajánlatok kérésről határozott a testület.
• A testület döntött arról, hogy 2008. december 31-ig változatlan formában fenntartja az
I. fokú építéshatósági feladatok ellátását a községben.
• A Szabadság telep 056/64. hrsz-ú – jelenleg külterületként nyilvántartott – ingatlan besorolásának kiigazításához, azaz belterületbe vonásához adta hozzájárulását a testület.
• Csatlakozott a testület a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség elnevezéssel megalakuló
egyesülethez (LEADER II.).
• Döntött a testület arról, hogy Tata és Tatabánya várossal közös pályázatot nyújt be az Által-ér
völgyi kerékpárútra vonatkozóan, amihez 1,5 M Ft-ot saját erőként biztosít.
• Döntött a testület arról, hogy a hivatal dolgozói részére évközi jutalomként 340 E Ft keretösszeget biztosít.
7. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A beszámolókat a testület tudomásul vette.
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A képviselő-testület 2008. április 10-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A 2007. évi költségvetési beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés-módosítás
elfogadása
• A testület a 6/2008.(IV.11.) rendelettel módosította a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletét, és a 7/2008.(IV.11.) rendelettel elfogadta a 2007. évi zárszámadást és pénzmaradványt.
• Döntött a testület arról, hogy az Árpád u.-Valusek u.-Petőfi utca által határolt területen tervezett
lakópark létesítésével kapcsolatban 2008. május 5-én lakossági fórumot tart.
• Döntött a testület arról, hogy a temetőgondnok munkaviszonyát 2008. 07. 31. napjával
megszünteti, és döntött arról is, hogy a temető üzemeltetésére a TÁMASZ Bt-vel köt szerződést
2008. 06. 01. napjától 5 évre.
2. Beszámoló a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság előző évi munkájáról
A testület a beszámolót elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
3. A díszpolgári cím és emlékérem adományozásának előkészítése
Döntött a testület arról, hogy a díszpolgári cím és emlékplakett átadására az augusztus 20-ai
ünnepségen kerüljön sor.
4. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy a Szent Imre Patika üzemeltetésével 2008. 07. 01. napjától
kezdődően a Pharmaunió Bt-t bízza meg.
• Döntött a testület arról, hogy CÉDE pályázat igénylésével sor kerüljön a temető felújítására –
parkolók, járda, parkosítás, kerítés, közvilágítás, díszkutak. Pályázati önrészként 9 900 E Ft-ot
biztosít a 2008. évi költségvetésben.
• Döntött a testület arról, hogy az Árpád utca útfelújítási munkálataihoz plusz 400 E Ft-ot
biztosít, melyből a járulékos munkák megoldhatók.
• Döntött a testület arról, hogy 2008. év végéig készüljön el a Hegyalja utca útépítése.
• Egyetértett a testület azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező adótornyot a T-Mobile
bázisállomás létesítésére bérbe vegye.
• Egyetértett a testület azzal, hogy az északi lakóterületen is kerüljön elhelyezésre egy hirdetőtábla.
• Egyetértett a testület azzal, hogy a Hírmondóban jelenjen meg egy felhívás, melyben az új
községháza, illetve művelődési ház helyének alkalmas területet keres az önkormányzat.
• A testület Persik Istvánné kulturális menedzseri megbízását 2008. jún. 30-ig meghosszabbította.
• Az önkormányzat a Tatabánya Városi Tűzoltóság tűzvédelmi feladatainak ellátáshoz 2008.
évben 150 E Ft támogatással járul hozzá.
• Egyetértett a testület azzal, hogy a község szabályozási terve módosításra kerüljön az összes
jelenlegi módosítási igényt figyelembe véve, ha a jelenleg ismert, változást kérő érintettek
vállalják a módosítás költségeit.
7. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A beszámolókat a testület tudomásul vette.
• Szűcsné Posztovics Ilona bejelentette, hogy 2008. évi tiszteletdíját áprilistól nem kívánja
felvenni, azt virágosításra ajánlja fel. A testület plusz 500 E Ft keretösszeget állapított meg a
falu virágosítása érdekében.
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• A testület egyetértett azzal, hogy a község nevezetességeiről képeslapok készüljenek részben
ajándékként, részben a múzeumban történő értékesítésre. A képeslapok beszerzésére 80 E Ft
keretösszeget állapított meg a testület.
• A testület elfogadta az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát és 2008. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét.

A képviselő-testület 2008. május 8-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A háziorvos beszámolója a szolgálat előző évi munkájáról
A testület a beszámolót elfogadta és elismerését fejezte ki a végzett munkáért.
2. Tájékoztató az előző évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről, valamint az ESZI
előző évi tevékenységéről
A beszámolókat a testület elfogadta, és elismerését fejezte ki a végzett munkáért.
3. Egyebek
• Ismételten tárgyalta a testület az Árpád u.-Valusek u.-Petőfi u. által határolt területen kialakítandó
Villige lakópark ügyét. A testület a lakópark létesítésével nem értett egyet, a környező területhez hasonló
családi házas LK1-es besorolású beépítést tudja támogatni (legfeljebb 10-12 telek biztosítása).
• A testület – a Pátria Faluközösségi Egyesület kezdeményezésére – Vértes László parknak
nevezi el a Múzeum alatt lévő parkosított területet.
• Döntött a testület a díszpolgári cím, illetve Vértesszőlősért Emlékplakett adományozásáról.
2008. évben díszpolgár: Busch Józsefné, posztumusz díszpolgári cím: dr. Szamos György.
Vértesszőlősért Emlékplakettet adományoz Bartal Vilmosné és dr. Patakiné Muk Klára részére.
• A testület a Szabadság telepen a lakók által kért „fekvőrendőr” elhelyezésével nem értett egyet,
ugyanakkor a bekötő utak mentén „lakó-pihenőövezet” tábla elhelyezésével egyetértett.
• A testület a kulturális és nemzetiségi bizottságot bízta meg azzal, hogy az augusztus 20-ai
ünnepség sztárvendégének személyéről és meghívásáról döntsön.
• Az önkormányzat tulajdonában lévő adótorony bérleti szerződése elkészült, annak aláírásával
a testület megbízta a polgármestert. Éves bérleti díj: 1 M Ft.
• A TÁMASZ Bt-vel a temető üzemeltetésére szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés elkészült, annak aláírásával a testület megbízta a polgármestert.
• A Pharmaunió  Bt-vel a patika üzemeltetésére szóló szerződés elkészült, annak aláírásával
a testület megbízta a polgármestert.
• Az önkormányzat az ESZI-vel közös pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból igényelhető támogatásra, melyből 9 személyes kisbusz megvásárlására nyílik lehetőség.
Pályázati önrészként 2 M Ft-ot biztosít a testület.
• A testület módosította a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletét az üzemeltető váltás
miatt, s egyben megállapította az új temetőhasználati díjakat.
• Az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
rendeletet alkotott az önkormányzat.
• Döntött arról a testület, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által a kerékpárutak
fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. A Tata-Tatabánya közötti kerékpárút tervezésre a költségvetésben a tartalék terhére 1,5 M Ft keretösszeget biztosít.
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• Döntött a testület arról, hogy a belterületi utak felújítására kiírt TEÚT  pályázatra pályázik  a
Kossuth-Széchenyi utca, a Rákóczi utca, a Rózsa utca, Akácfa utca, és a Vértes László utca
felújítása érdekében.
• A testület módosította korábbi döntését a CÉDE pályázattal kapcsolatban. A temető fejlesztésre saját forrásként – a korábbi 9,9 M helyett – 8,4 M Ft-ot biztosít.
• A Hegyalja utca útépítésével kapcsolatban a testület úgy döntött, hogy a Sport utcához hasonlóan
itt is lakossági hozzájárulást kér, ami ingatlanonként 60 E Ft.
• Döntött a testület arról, hogy 2008. július 1-jétől megszünteti a könyvtári ellátást, s ezen
időponttól kezdődően a községi könyvtárat mozgókönyvtári szolgáltató helyként működteti.
• Döntött a testület arról, hogy az Összefogás Szőlősért Egyesület kezdeményezésével  a Múzeum előtt felállításra kerülő Előember-emlékhelyre benyújtott pályázatban 3 350 E Ft pályázati
önrész megfizetésére garanciát vállal.
4. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A beszámolókat a testület tudomásul vette.

A képviselő-testület 2008. május 29-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A KER-EST Zrt. fejlesztési területét érintő szabályozási terv módosítása
A testület döntött arról, hogy a 092/2. helyrajzi számú telek (Tsz-major és Skála között) teljes
területe kereskedelmi, szolgáltató területi besorolást kapjon. A gazdasági területek feltárását
biztosító új csomópont kerül kijelölésre az 1. sz. főúton. A testület e terület rendezése érdekében a 10/2008.(V.30.) Kt. rendelettel elfogadta a többször módosított 15/2005.(X. 17.) Kt.
rendeletet az építési szabályzat módosításáról.
2. Az óvodai konyha működési költségeinek elemzése
Döntött a testület arról, hogy az óvodai konyha jobb kihasználtsága, a költségek csökkentése
érdekében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a konyhában főzhető adagszámot emelje.
A pénzügyi és falufejlesztési bizottság vizsgálja meg ennek várható költségeit. A polgármester
folytassa a tárgyalást az ESZI-vel az általuk megvásárolandó adagszámról, illetve feltételekről.
3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az előző évi tevékenységről
A testület a bizottság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, és elismerését
fejezte ki a bizottság tagjainak a végzett munkáért.
4. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy az Axel Springer Magyarország Kft-vel (a 24 Óra c. napilap)
ismét keretszerződést köt annak érdekében, hogy a község életéről a nagyobb nyilvánosságot
biztosítsa. A szerződés 2009. március 31-ig szól, díja 475 E Ft + Áfa.
• Egyetértett a testület azzal, hogy a regionális vízmű-társaságok részvényei önkormányzati
tulajdonba kerüljenek, és szorgalmazza, hogy a jelenlegi ide vonatkozó jogszabályok változtatása
szükségszerű.
• A testület a Tanács utca és Valusek utca nevének visszaállításáról (Szent Imre és Eszterházy
utca) – a javaslat kellő számú támogatottságának hiányában – nem hozott döntést.
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• A testület egyetértett azzal, hogy Kiss Csaba vértesszőlősi lakos Hármaskönyv című könyvének másodkiadását oly módon támogatja, hogy a kiadványból 5 példányt megrendel. A könyv
értéke 9 E Ft +Áfa.
• Döntött a testület arról, hogy a 085 hrsz-ú terület (a vasúti megálló melletti régi sporttelep)
5 000 m2 nagyságú részét Tóth Béláné József Attila u. 23. sz. alatti lakos részébe 2010.
december 31-ig bérbe adja. A haszonbérlet díja évente 3 Ft/m2.

A képviselő-testület 2008. június 12-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A körzeti megbízott beszámolója az előző évi munkájáról
A testület a Tatabánya Városi Rendőrkapitányság, illetve a körzeti megbízott előző évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. A körzeti megbízott munkájának segítésére az
önkormányzat a jövőben is igyekszik támogatást nyújtani.
2. Beszámoló a védőnő előző évi tevékenységéről
A testület a beszámolót elfogadta. A védőnő távolléte esetén történő helyettesítéssel kapcsolatban a vezető védőnő segítségét kéri a jövőben az önkormányzat.
3. Beszámoló az óvoda előző évi munkájáról
A testület a Samufalvi Óvoda 2007/2008-as nevelési évről szóló beszámolóját elfogadta és
elismerését fejezte ki az intézményben folyó szakmai és közösségi munkáért.
4. Az óvodavezetői pályázatok elbírálása
A testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetésével 2008. augusztus 16-tól 5 év időtartamra
Törökné Pátrovics Erikát bízta meg.
5. Településrendezési terv módosítási kérelem a Villige lakópark engedélyezési ügyében
A testület korábban már állást foglalt abban, hogy a lakópark megvalósulását egyáltalán nem
támogatja. Döntést abban kell hozni,  hogy az LK1-es beépítést – ami 30%-os, max. 10-12
családi házas építést jelent szilárd burkolatú utakkal, közvilágítással, vízelvezetéssel – támogatja-e a testület. Döntés az ügyben nem született, mert a javaslat nem kapta meg a jelenlévő
képviselők száma plusz egy fő szavazatot.
6. Egyebek
• A testület elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata és  
kollektív szerződése módosítását, valamint a gyakornoki szabályzatot.
• A testület elnapolta az Általános Iskola előző évi munkájáról szóló beszámoló tárgyalását,
valamint a közoktatási intézmények létszámelemzését és csoportlétszámok meghatározását,
tekintettel arra, hogy azt a nevelőtestület nem véleményezte.
• Döntött a testület arról, hogy az általános iskola nyári felújítási munkáira – régi épület egy
termének festése-mázolása, régi épület ajtóinak mázolása, WC-k, új épület alsó termeinek és
folyosóinak meszelése, korszerű csengőrendszer, valamint villanybojler vásárlása – anyagköltségként 175 E Ft-ot biztosít. A munkálatokat az iskolai szünet ideje alatt kell elvégezni.
• Döntött a testület arról, hogy a hulladékgazdálkodási terv és környezetvédelmi program
elkészítésére ajánlatot kérjen be.
• Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat jogi képviseletére egy állandó jogi képviselőt
bízzon meg. A feladat ellátására ajánlatokat kérjen be.
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• Határozott arról a testület, hogy az Axel Springer-Magyarország Kft által kiadásra kerülő
Barangoló Turisztikai Magazinban jelenleg meg fél oldalas hirdetés a község nevezetességeiről.
Erre 60 E Ft+Áfa összeget biztosít.
• Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által a településképet javító tevékenység folytatására kiírt (TRFC) pályázatra. A község
zöldfelületének növelése érdekében igényelt támogatás összege 3 M Ft, amelyhez pályázati
önrészként 600 E Ft-ot az önkormányzat biztosít.
• A testület nem fogadta el a község Tata felöli végén az 1. sz. főút és vasút közötti területre
vonatkozó településrendezési terv módosítását, tekintettel arra, hogy az érintett területek tulajdonosainak egy részével erre vonatkozó egyeztetés nem történt meg. Fel kell hívni a tervező
és megbízó figyelmét, hogy a szükséges egyeztetéseket tegyék meg, ha szükséges, az érintett
területeket a vállalkozó vásárolja meg annak érdekében, hogy a véderdő nagysága biztosítható
legyen. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési terv módosítására.
• A testület a elfogadta a 11/2008.(VI.13.) Kt. rendeletet a szociális igazgatásról, a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról. A módosításra elsősorban azért került sor,
mert 2007. október 1-jétől a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott ESZI
keretében valósul meg az idősek napközbeni ellátása, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
családsegítés és a gyermekvédelmi tevékenység, amit a helyi rendeletben rögzíteni kell.
• A testület egyetértett azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói a július elsejei köztisztviselői
napon közös kiránduláson vegyen részt. Erre a célra 100 E Ft keretösszeget biztosított.
• A testület módosította korábbi – március 13-ai – döntését a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösséghez való csatlakozásról azzal, hogy a polgármester akadályoztatása esetén delegáltat
jelöljön maga helyett, aki az egyesületben képviseli az önkormányzatot.
7. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A beszámolókat a testület tudomásul vette.

A felújított tájház
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Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
VÉRTESSZŐLŐS

F E L H Í VÁ S
Óvodánk óvodatörténeti kiállítás megrendezését
tervezi, melyhez a lakosság segítségét kérjük.

FELHÍVÁS
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
VÉRTESSZŐLŐS
Szabad kapacitása terhére
vendégétkezőket fogad.

Szívesen fogadunk minden olyan fényképet,
használati tárgyat, mely a falunkban működő
óvodával kapcsolatos.

VENDÉGEBÉD TÉRÍTÉSI DÍJA:

Kérjük, segítsenek minket abban, hogy a múlt
emlékeit bemutathassuk gyermekeinknek,
valamint a falu minden lakosának.

Érdeklődni, jelentkezni az
intézményben személyesen,

565 Ft/nap

Fényképek, tárgyak gyűjtése az óvodában
történik, az óvoda minden dolgozója várja az
anyagokat, melyeket a kiállítás megrendezése
után visszaszolgáltatunk.

Segítségüket előre is köszönjük!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

•
•
•
•

illetve a

788-979

telefonszámon
lehet az
élelmezésvezetőnél.

Műanyag járműalkatrészek
Háztartási eszközök
Kerti gépek
Egyéb használati tárgyak
javítása hegesztéssel!

Lökhárítók, motor idomok, vízhűtõ-, kiegyenlítõ-,
ablakmosó tartályok, akkumulátorok, fényszóró és
lámpa tartófülek, permetező tartály, szüretelő dézsa,
traktor, fűnyíró gép műanyag elemeinek javítása, pótlása.

Zoltánfi Tibor – Vértesszőlős, Vértes L. út 8.
Tel.: 379-115 • Mobil: 06-20/314-5492
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Szlovákiai kirándulás
A Vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával kétnapos szlovákiai
kiránduláson vett részt az Asszonykórus,
valamint a falut képviselő fiatalabb és
idősebb generáció.
Az Asszonykórus részvételi költségeit a
Művelődési Ház is támogatta.
Ismerkedtünk az ország nevezetességeivel,
néphagyományaival, jóízű ételeivel, italaival. Čičmanyban, egy kedves hegyi faluban
megismertük a jellegzetes, fából készült
lakóépületeket, berendezési tárgyakat, népviseletet. Rajecká Lesnán a Szlovák Betlehem
kápráztatott el bennünket. A Žilina, valamint a
Strečno-i vár látványa, és az oda vezető meredek lépcsősor is feledhetetlen élményünk.
Revúca-i szállásunk elfoglalása után is útra
kerekedtek a bátrabb résztvevők, és felfedezték
a környéket. Látnivalóban nem volt hiány, a
környék gyönyörű faházai, kristálytiszta patakja,
csodálatos fenyőerdője elvarázsolt mindenkit.
Vacsora előtt üdvözölt bennünket Turány
község polgármestere, és helyettese. Az
általuk ajándékba hozott „korbácski” (helyi
sajt) mellett vidáman beszélgettünk és persze
asszonyaink énekétől volt hangos a vidék.
Másnap reggel az idősebb generáció korán
ébredt és már sétált egy jó nagyot reggeliig. Aki
előrelátó volt az pihent, hiszen az előzetes programból tudtuk, ismét sok lépcső, hegymászás
vár ránk. Demänovska dolinán ketté oszlott a
csapat, választani lehetett a jégbarlang vagy
cseppkőbarlang megtekintése között. Mindkét
barlang nagyon magasan volt, de a látnivalók
kárpótoltak bennünket a hegymászásért. Egykét kivétellel mindenki vállalta a magaslatokra
való feljutást, a lábfájást, az izomlázat.
Ružomberok-on – lanovkával utaztunk
– sokan életünkben először Malinô Brdova

csúcsaira. Megcsodáltuk a kilátást, érdeklődve
figyeltük, milyen magasan síelnek iskolásaink a
sítábor ideje alatt. Bánska Bystrica volt utolsó
állomásunk. A város főterén több esküvőt is
láthattunk, de többen korgó hasunkra gondolva
ebédelni indultunk.

Jellegzetes szlovák ételeket fogyasztottunk,
sztrapacskát káposztával, vagy juhtúróval, valamint szlovákiai csirkemellet, finom barna vagy
világos sörrel meglocsolva. És ne feledkezzünk
meg a sokfajta, nagyon finom és viszonylag
olcsó fagylaltról sem, mi ezt is megkóstoltuk.
A társaság az út során nagyon jól érezte
magát, még este felé is énekszótól volt hangos az autóbusz. Meg is állapodtunk, hogy
jövőre is útra kelünk, ha anyagi lehetőségeink
lehetővé teszik.
Addig is hoztunk haza néhány képet kirándulásunkról, hogy az itthon maradtak is lássák, milyen
jó volt egy kicsit kimozdulni, világot látni.
Törökné Pátrovics Erika
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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Augusztus 20.
Augusztus 20-án az ünnepi program
hagyományainkhoz híven idén is a
Kisboldogasszony plébániatemplomban szentmisével és kenyér-szenteléssel kezdődött.
Ezután 10 órakor indult a kerékpár verseny, 33 fő részvételével. A rendezvény
délután a Sportcsarnokban folytatódott
főleg családi programokkal. Minden
korosztálynak igyekeztünk a kedvére
tenni és örömmel láttuk, hogy gyerekek,
szülők, nagyszülők közösen szép számban el is jöttek és szerencsére még az
időjárás is kegyes volt hozzánk.
Lehetett íjászkodni, rönköt hajítani,
a gyerekek játszóházban és az ugráló
várban szórakozhattak, közben a fák
árnyékában élvezetes állat-bemutatót
lehetett folyamatosan megtekinteni.
A színpad előtti füves részen a VSE
Karate Szakosztály versenyzői nagyon
szép formagyakorlatokat mutattak be.
Az idősebbek örömmel vették igénybe a rendezvény alatt biztosított egészségügyi vizsgálatokat. A parlagfű akció

is remekül sikerült, sokan már a kerékpárverseny nevezési helyére elvitték
a növényeket, de délután az ÁNTSZ
sátránál is nagy volt a forgalom.
Az Önkormányzat és a helyi „Őszirózsa” nyugdíjas klub közösen megvendégelte a falu apraját és nagyját, a
kondérban főtt jellegzetes helyi lakodalmas májgombócos gulyásssal, melyet
a nyugdíjas klub néhány tagja főzött, a
résztvevők pedig jóízűen el is fogyasztották mind az utolsó cseppig.
Az esti programokra is sokan eljöttek,
a meghívott sztárvendég Gáspár Laci
volt, aki nagy sikerrel szerepelt, a nézők
között énekelt és remekül bevonta a
gyerekeket is a műsorába. Az esti tűzijáték sem okozott csalódást, sok szép
különleges effekteket láthattunk ismét,
hangulatos zenei aláfestéssel. Végül
egy minden korosztálynak szóló zenés
bulival zárult az est.
Ismét bebizonyosodott, ha jelen van
a jó szándék, a segítőkészség, ös�szefogással, lelkiismeretes munkával
nagyszerű rendezvényeket tudunk
közösen létrehozni. Ezúton szeretném
megköszönni Vértesszőlős Község
Önkormányzata nevében mindenkinek
a segítségét, aki részt vett a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Augusztus 20. képekben
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Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között
kerültek átadásra a Díszpolgári címek és a
Vértesszőlősért Emléklap kitüntetések
Díszpolgári címet kapott
Busch Józsefné Sallai Klára
Munkáját 1959-től a Vértesszőlősi Napközi Otthonos
Óvodában nagy szakmai
hozzáértéssel, gyermekszeretettel végezte, 1974 és 1997
között annak vezetője volt.
Lelkesen ápolta a néphagyományokat, nevéhez fűződik az óvodai
szlovák nyelvoktatás bevezetése.
A község életében is jelentős szerepet vállalt, négy cikluson keresztül
volt tanácstag. Részt vett a Zimozeleny
Nemzetiségi Asszonykórus szervezé-

sében. Nyugdíjba vonulása
után alapító tagja volt az
Őszirózsa Nyugdíjasklubnak, melynek a mai napig
is vezetője. Fáradhatatlanul
szervezi a színházlátogatásokat, kirándulásokat,
klubesteket. E tisztségében is önzetlenül, nagy lelkesedéssel dolgozik, a falu
kulturális élete elképzelhetetlen a klub
segítő munkája nélkül.
Szorgalma, munkássága példaértékű
a falu lakói számára.

Posztumusz díszpolgári címet kapott
Dr. Szamos György
Községünk köztiszteletben
álló polgára volt. Három ciklu s o n ke re s z t ül vo l t ö n ko rmányzati képviselő, a Szociális
Bizottság vezetője, s alapításától haláláig a Vértesszőlősért
Alapítvány elnöke. Az Egyházközség
munkájából is tevékenyen kivette részét, hívő emberként sokat tett a helyi
katolikus közösségér t, valamint a
Kisboldogasszony Plébániatemplom
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megóvásáért. Szívén viselte a
templom orgonájának renoválását, az alapítványon keresztül
koordinálta a felújítás érdekében szervezett gyűjtést.
Testvérvárosaink közül a szlovákiai Udvarddal való kapcsolat kialakításán és ápolásán fáradozott.
Közéleti tevékenysége, emberi és
orvosi magatartása alapján kivívta településünk lakóinak megbecsülését.

Vértesszőlősért Emléklap kitüntetésben részesült
Bartal Vilmosné Takács Mária
Két cikluson keresztül képviselőként, és további két cikluson át
bizottsági tagként vett részt az önkormányzat munkájában. Jelenleg is
a Kulturális Bizottság tagja.
Nagy szerepet vállalt a németországi
testvérkapcsolat kialakításában, s azóta
is tevékenyen részt vesz annak ápolásában.
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett
Szakosztályának megalapítója és vezetője.

A csoport 15 éves működése alatt
időt és fáradtságot nem kímélve
szervezte a próbákat és fellépéseket,
irányította a szakosztályt. Ez idő alatt
a hazai sikereken kívül külföldön is
öregbítették falunk hírnevét, felléptek
Németországban, Szlovákiában és
Lengyelországban.
Aktivitása, a közösségért végzett munkája
dicséretre méltó.

Dr. Patakiné Muk Klára
Hosszú évek óta aktív résztvevője és szervezője a falu közösségi
életének. Tevékenyen részt vett a
településünk múltját bemutató Tájház
kialakításában, tárgyi emlékeinek
gyűjtésében.
Alapító tagja az Őszirózsa Nyugdíjasklubnak, jelenleg vezető helyettes.

Évek óta a női tornacsoport és tánccsoport szervezője és vezetője.
A falu kulturális életében, a programok szervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen a tapasztalata,
hatalmas munkabírása.
Aktivitása, önzetlen segítőkészsége
példaértékű.

Megemlékezés
Augusztus 20-án a plébániatemplomban lezajlott szentmise és kenyérszentelés után, a képviselõtestület
megkoszorúzta Dr. Szamos György,
posztumusz díszpolgár sírját,

ezután a Magyar Nemzeti Múzeum
bemutatóhelyén, a 40 éve elhunyt
Vér tes L ászló emlék táblájára is
elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

15

XVI. Mesterkezek kiállítás
Idén augusztus 11-én nyitotta meg
kapuit a XVI. Mesterkezek kiállítás.
Ezúttal több, mint negyven alkotó
hozta el munkáját, hogy megmutathassuk a nagyközönségnek.

Fotók: L. Handa

Az eddigi hagyományokkal ellentétben a kiállítást már az augusztus 20-ai
falunap előtt megnyitottuk, hogy minél
többen láthassák a gyönyörű munkákat.
Örömünkre szolgált, hogy ebben az
évben nemcsak a helybéliek, hanem
a környező településekről is érkeztek
látogatók.
Ebben az évben a kiállítás augusztus
20-án is nyitva volt, ami megint csak jó
kezdeményezés volt, hiszen igen sokan
megfordultak nálunk.
De nem csak a Művelődési Ház,
hanem a Faluház is nyitott kapukkal
várta a látogatókat. Köszönet ezért
Skrován Márika néninek, aki fogadta az
érkezőket.
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Márika néni március óta fogadja az
előre bejelentett csoportokat. Augusztustól pedig szombaton és vasárnap 1518-ig tartja nyitva a Faluházat. Terveink
szerint a téli időszakban, november
elsejétől heti egyszer, vasárnap 14-től
16 óráig lesz látogatható a Faluház. Aki
más időpontban szeretné megtekinteni
a gyűjteményt, az időpont egyeztetésért
hívja Skrován Márika nénit a 06/34-379407-es telefonszámon, vagy engem a
06-20-93-66-453-as mobilszámon.
Persikné Kata

Szüreti felvonulás és bál
2008. október 4. szombat
• 14.30 órakor indul a menet a Művelődési Háztól.
Útvonal: Tanács u. – Ady utca – Múzeum u. – Rózsa u. – Arany J. – Petőfi u. –
Valusek u. – Tanács u. – Tájház köz – Jókai u. – József Attila u. – Sportcsarnok
A templomhoz érve az új toronyóra ünnepélyes átadására kerül sor!
• 17.30 órakor

Galambos Lajos (Lagzi Lajcsi)

egyórás, élőzenés koncertje a sportcsarnok melletti pályán
• 20.00 óra

Szüreti bál a sportcsarnokban – Zenél: Schütz Kapelle
• Közben: 21.00 óra
Az új bor köszöntése – Dr. Nagy Sándor polgármester
A testvértelepülésekről érkezett vendégek üdvözlése
• 22.00 óra

A szlovákiai Ifjú Szívek néptánc együttes műsora
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a bálra jegyek CSAK elővételben vásárolhatók a művelődési házban szeptember 15-től kezdődően hétfőtől–péntekig
15.00 és 19.00 óra között, 1 000 Ft áron. A bál helyszínén nem áll módunkban
belépőjegyeket árusítani, illetve helyet biztosítani.
Kulturális Bizottság

Az adózásról
Közeledik szeptember 15-e a II. félévi adók fizetésének határideje.
Augusztusban a számlaegyenleg értesítővel együtt minden
adónemre vonatkozóan megküldtük a befizetésre szolgáló
csekkeket, kérjük hogy adónemenként szíveskedjenek
a befizetést határidőben teljesíteni.
Bucskuné Virtás Klára
adóügyi főmunkatárs
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Kedves Gyerekek!
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztály felvételt hirdet
4 éves kortól, táncot, zenét szerető lányok részére.
Várjuk olyan gyerekek jelentkezését, akik vállalják a rendszeres
próbákat, fellépésekre való felkészülést, valamint a fellépéseken való
részvételt.
Próbák helye, ideje: Vértesszőlős Sportcsarnok,
Vasárnap de. 9 órától (2008. szeptember 21-től)
Részletesebb felvilágosítás:
Bartal Vilmosné Marikánál vagy Bedei Saroltánál, személyesen vagy
telefonon.
Bartal Vilmosné Marika: 06-30/212-59-96
Bedei Sarolta: 06-30/411-57-99

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN JELENTKEZŐT!
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80 ÉVES A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Három fesztiváljellegű rendezvénnyel tisztelgünk elődeink munkássága előtt…
Ebből az első rendezvényünk szeptember 26-án a

Mihály-napi vigasságok és vásár 1-99 ÉVESEKNEK
Ezzel a rendezvényünkkel a Mihály-napi erő-és bátorság próbát szeretnénk kibővíteni.

Program:
14.00 óra
16.00 óra

16.30 óra
17.00 óra
18.00 óra
19.30 óra
22.00 óra

Kezdődik a Falusi olimpia és a próbatételek (Helyszín: alsós sorakozóhely)
Tanösvény-avatás: a Gerecse védett növény-és állatvilágának bemutatása
Az Oktatásért Közalapítvány támogatásával
Közreműködik: a tatai Zöld Sziget Kör
Beszédet mond: Dr. Nagy Sándor polgármester
Megnyitja kapuit a Mihály-napi kézműves vásár a régi épületben
A vértesszőlősi „Feeling” könnyűzenei és jazz iskola tanárainak
koncertje a betonpályán
KERTMOZI: Varsányi Ferenc: Suli-buli (Helszín: új épület lépcsős bejárat)
A MESSAGE BLUES ZENEKAR koncertje a betonpályán
Véget érnek a vigasságok

Kiegészítő rendezvények, foglalkozások: 15.00-16.00
1. Kézműves foglalkozás az udvaron
(nemezelés, selyemfestés, domborítás, kötélverés és népi hangszerek készítése)
2. Arcfestés
3. Quad bemutató a patika mellett
4. Kismotoros és biciklis ügyességi verseny a betonpályán
(Vörös Autós-iskola)

SÖRSÁTOR, BENNE ZSÍROSKENYÉR, TEA, SÖR!
Rossz idő esetén a koncerteket a tornaszobában tartjuk!
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: Dr. NAGY SÁNDOR POLGÁRMESTER

Információk: Persik Kata kulturális menedzser (20) 93-66-453
		
Horváth Sándor igazgató (70) 237-7733
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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