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Pünkösd, a katolikus egyház születésnapja
Ha készítenénk egy körkérdést, hogy vajon melyik a katolikus egyház születésnapja, bizony
igen kevesen válaszolnának jól. A legtöbben a karácsonyra, míg sokan a húsvétra tippelnének
– ám tévesen. Az első közösségek ugyanis pünkösdkor alakultak meg.
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap. Neve a görög pentekosztész, „ötvenedik” szóból
származik. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi
törvényhozást – ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon – ünnepelték a Pészah
szombatját követő ötvenedik napon.
Mint oly sok ünnepben, a pünkösdben is keverednek a keresztény és a népi szokások. A népi
szokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek jelképei dominálnak. A Római
Birodalomban ekkor tartották Flóra, a növények és a virágok istennőjének ünnepét – azóta is fontos
szerepet játszanak pünkösdkor a virágok. Régi szép hagyomány továbbá a pünkösdi király megválasztása – Magyarországon a XVI. század óta vannak nyomai. A népi hiedelmek szerint aki pünkösd
hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a
betegséget, keléseket. A teheneket pünkösdkor nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol
kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen.
S miért olyan fontos a kereszténység szempontjából ez a nap? „Pünkösd napján mindnyájan
együtt voltak [ti. a tizenegy apostol]. Nagy hirtelenséggel az égből sebesen zúgó szélt támadt, és
betöltötte az egész házat, ahol ültek. Kettős tüzes nyelvek jelentek meg előttük, és elteltek mindnyájan a Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdtek beszélni. (…) Péter előállt a tizeneggyel,
felemelte szavát, és szólt a tömegnek: »Zsidó férfiak és mindnyájan, kik Jeruzsálemben lakoztok,
hallgassátok beszédemet! Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai
vagyunk. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatára, és vegyétek a Szentlélek ajándékát.« Azon a napon mintegy háromezer lélek keresztelkedett
meg.” (Részlet az Apostolok Cselekedeteiből)
Pünkösdkor az apostolok elteltek a rájuk szálló Szentlélekkel, s ekkor alakultak meg az első
közösségek – ez tehát az egyház születésnapja. Idén május 11-12-re esik az ünnep. Emlékezzünk
meg együtt a pünkösdi vigílián a Szentlélek eljöveteléről!
Pataki Gábor
ministráns, az Vértesszőlősi Egyházközség nevében

Vértesszőlősön sincsen kolbászból a kerítés…

Önkormányzati költségvetési számtan
Az Interneten megjelent információk
alapján a 24 Óra hasábjain először
egy rövid cikk jelent meg az elmúlt
héten a megye SZJA befizetésekben
vezető három településéről. Majd az
elmúlt szombati számban címoldalon külön is szerepelt Vértesszőlős,
ugyanis településünkön a legmagasabb az egy lakosra jutó éves személyi jövedelemadó (SZJA) befizetés
(203 ezer Ft) Komárom-Esztergom
megyében.
Vélhetően örömmel tölti el a legtöbb
szőlősi lakost ez a hír. Azon kívül,
hogy abban a megyében élünk, ahol
az országban Budapest után a legmagasabb már az egy főre jutó GDP,
Vértesszőlős még innen is kiemelkedik adófizetése révén, amely az SZJA
rangsorban az előkelő 43. helyet
biztosítja a hazai települések között
(3 hellyel Győrtől lemaradva).
Természetesen az országos átlag
feletti viszonylagos jómód egyrészt
köszönhető a település rendkívül kedvező fekvésének: Budapest és Győr
között félúton fekszik az M1 autópályától néhány kilométerre, autóval a
két város jó fél óra alatt elérhető. Nagyon közel van a megyeszékhely, az
ipari parknak is köszönhetően egyre
stabilabb munkaerő piacával és a
személyes ügyek elintézéséhez szükséges szolgáltatókkal, hivatalokkal.
A Budapest-Bécs vasútvonalon található megállóhelyünk is jó közlekedési
kapcsolatokat biztosít az ország minden
részébe. Ezen felül, nem utolsósorban
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a község fekvése, a Gerecse délnyugati lejtői, a természet közeli, nyugodt,
kertvárosi jellegű életmód jelentős
vonzerőt és lakosság megtartást biztosít
Vértesszőlős számára.
Ezt a vonzerőt a település önkormányzatai is igyekeztek növelni az
elmúlt évtizedekben stabil gazdálkodással, szolid fejlesztésekkel, a mértéktartó
adóztatással.
Mielőtt a fenti hír alapján bárki is azt
gondolná, hogy Vértesszőlősön az emberek idilli gondtalanságban élnek és
az Önkormányzat is a bőség zavarával
küzd, sajnos az érem másik oldalát is
meg kell mutatni a reális képhez.
Vértesszőlős község nemrég elfogadott 2007. évi zárszámadási rendeletének fő sarokszámai: a bevételi és
kiadási főösszeg 381 millió Ft, ebből a
felhalmozási célú bevétel/kiadás 98,4
millió Ft (ennek egy jelentős része elmúlt évi pénzmaradványból adódik).
Ez valóban irigylésre méltó és jóval az
országos átlag feletti arány. Köszönhető
ez részben a kiemelkedő helyi adó bevételeknek, ezen belül a magas iparűzési
adó befizetéseknek, ugyanis a közel 3
000 lakosra mintegy 470 vállalkozás
jut. Ehhez a bevételhez járul hozzá a
lakosság által befizetett SZJA is.
Szerencsére a községben a működés
finanszírozása sosem volt kérdés, és
szép szám a közel 100 milliós fejlesztési
forrás is, ami arányában országosan
kiemelkedő, de önmagában nem túl
magas összeg. Ugyanis ahhoz, hogy
igazán európai színvonalú települést
tudjunk lakosaink számára kialakítani,

legalább 1,5-2 milliárd Ft-ra lenne szüksége az önkormányzatnak, ami a fenti
forrásokból csak 20 év alatt biztosítható
(és közben ezen felül ismét szükséges
felújításokra is költeni).
Ugyanis dacára az impozáns makrogazdasági mutatóknak, a község szinte
minden intézménye jelentős felújításra
szorul, de a legtöbb esetben az új építés
gazdaságosabb lenne. Ezért új Művelődési Ház, Iskola, Óvoda, Polgármesteri
Hivatal építésére lenne szükség, a faluközpont kialakításáról és az utak, közterületek felújításáról nem is szólva.
Jogosan merül fel a választópolgárokban a kérdés: ha ilyen nagy a
jólét, akkor hol van a pénz? Mire költi
az önkormányzat, miért nincsen több
szemmel látható fejlesztés?
A település összes SZJA bevétele
mintegy 508 millió Ft. Ebből sajnos csak
8% marad automatikusan a településen,
ezen felül még egy rész kerül a költségvetésbe az adóerő-képességi számítás
után. Az SZJA 8% 2007. évben 40,7 millió
Ft, az ezen felül kapott rész 33,7 millió Ft.
Ha elméletben eljátszadozunk a számokkal, ez azt jelenti, hogy ha Vértesszőlős
egy forintot sem kapna a Magyar Köztársaság költségvetéséből, csak a teljes
SZJA helyben maradna, jelentősen
jobb lenne az anyagi helyzetünk még
úgy is, ha egyidejűleg még a település
befizetné az összes helyi adót, mintegy
135 millió Ft-ot (kb. 46 000 Ft/fő/év) az
ország költségvetésébe. Ez remélhetően
az egyéb (általunk is befizetett) állami
bevételekkel együtt fedezné a közel
3 000 lakosra fordított társadalmi kiadásokat (egészségügy, közlekedés,
oktatás, művelődés stb.) Természetesen
ez nem reális de jól mutatja ezeket az
arányokat.

Meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltás utáni első években az SZJA
helyben maradó része jelentősen magasabb volt, ekkor az első önkormányzati
ciklusban 4 év alatt több jelentős – ma
szinte egyenként is megvalósíthatatlannak tűnő – beruházás készült el (új
iskolaépület, sportcsarnok, egészségház, patika stb.)
Ma nemhogy a fejlesztésekre nem jut
ennyi forrás, hanem a működésre sem:
hiszen a legtöbb intézményi normatíva
jóval a tényleges költségek alatt van,
például csak az iskola esetében mintegy
harmad részt kell hozzátennünk a működési kiadásokhoz, hogy az intézmény
finanszírozható legyen, ez nagyjából 25
millió Ft-ot jelent, ami egy ciklusban 100
millió Ft, amiből jelentős fejlesztések is
történhetnének!
Sajnos, amíg az állam működése
ilyen pazarló és átgondolatlan, amíg
valódi, radikális reformok nem születnek, a helyzet javulására nem sok esély
látszik. Amíg skandináv szintű elvonások mellett a balkánihoz közelebb álló
állami szolgáltatásokban van részünk és
ezek terhe is visszafogja a vállalkozások
fejlődését, a lakosság jövedelmi helyzetét, a tényleges gazdasági növekedést,
valószínűleg nem lesz több forrása az
önkormányzatoknak sem.
Ugyanis bármilyen óriási összegűnek
tűnnek is az EU támogatások ezermilliárdjai, a komoly forráshiány miatt
még ez is kevés jelentős közcélú fejlesztésekhez. Az önkormányzatok, így
Vértesszőlős is rengeteg időt, energiát,
költséget áldoznak pályázatok előkészítésére, benyújtására, esetünkben
sajnos igen kevés eredménnyel. Azaz,
pályázataink jók, de rendre a forráshiány
miatt (vagy indoklás nélkül) elutasításra
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kerülnek, esetleg a pályázati rendszer
és szervezet gyermekbetegségei miatt
nem jutnak döntéshozatalig sem.
Az önkormányzat eddig is megtett
mindent a település vonzerejének
javításáért. Az óvodai és iskolai oktatás szakmai és tárgyi színvonalának
emelése mindig kiemelt költségvetési
cél volt. A község utcáinak, közterületeinek ápolása, igényes és esztétikus
falukép kialakítása egyik legfontosabb
célkitűzésünk. Jelentős fejlesztési tervekkel rendelkezünk a közintézmények
felújítására. Folyamatosan lakótelkek létesültek a községünkbe betelepülők és
helyi lakosaink számára. Folyamatosan
fejlesztjük a közösségi szolgáltatásokat,
rendezvényeket, az önkormányzat és a
lakosság közötti kommunikációt.
Szigorúan kontrolláljuk a működési
kiadásokat. A létszám racionalizálás,
a tiszteletdíjak csökkentése, szinten
tartása, a távközlési és energia költsé-

gek csökkentése, egyes intézmények
vállalkozásokhoz történő kiszervezése
stb. jóval 10 millió Ft feletti megtakarítást eredményeztek az elmúlt másfél
évben.
Ennek ellenére igazán dinamikus
fejlődés településünk és valamennyi
önkormányzat számára csak akkor
várható, ha végre sikerül összefogni a
politikai elitnek és a társadalomnak az
országot józan, racionális és takarékos
növekedési pályára állítani. Modell van
több is: pl. Finnország és Írország.
A racionálisan működő állam és a gyorsan növekvő gazdaság által biztosított
bevételek a szükséges forrásokat biztosítani tudják.
Már amennyiben azok ténylegesen
ott kerülnek elosztásra és felhasználásra, ahol legjobban tudják, hogy mire
fontos költeni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

* * *

Ajánlat kérés
telek eladásra
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2007. december 5-ei ülésén
úgy döntött, hogy a Tanács u. 4.
sz. telek mellett további lehetőségeket keres új Művelődési ház és
Polgármesteri hivatal építésének
lehetséges helyszíneként.
Elsősorban Tanács utcai (esetleg
más, központi fekvésű) legalább
2 500 m2 területű építési telek eladására várunk ajánlatokat a település
lakóitól 2008. június 30-ig.
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Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a
Villige -lakópark építésének
ügyében közmeghallgatást tart
2008. május 5-én (hétfőn) 18.00
órától (a Művelődési Ház felújítása
miatt) a Sportcsarnokban.
A szabályozási terv módosítása által közvetlenül érintett ingatlanok
lakói külön meghívót is kaptak.

2008. évre tervezett pályázatok, beruházások
Aktuális helyzet (2008. április 21.)
					
Projekt
Pályázat Támogatás Önrész Összesen
Státusz
		
ezer Ft			
Út tervezések (Akácfa, Rózsa,
Vértes, Kossuth, Rákóczi u.)
0
500
500 A szerződések megkötésre
					 kerültek, folyamatban
Óvoda előtti térkő járda elkészítése 0
139
139 Elkészült, a kifizetés
					 még nem teljesült
Polgármesteri Hivatal
tetőszerkezet felújítás
0 1 000 1 000 Előkészítés alatt
Polgármesteri Hivatal
raktár tetőszerkezet felújítás
0 1 000 1 000 Elkészült
Tűzoltó szertár felújítása
0 1 000 1 000 Folyamatban, a tető elkészült
Művelődési Ház felújítása
0
4 823 4 823 Folyamatban
Faluközpont (Tanács u.)
közmű tervezés
0 3 000 3 000 Szerződés megkötve,
					 folyamatban
Általános Iskola telek vásárlás
0 9 400 9 400 Az adás-vételek megtörténtek
Temető teljes körű felújítása
CÉDE
15 000 9 900 24 900 A pályázat összeáll.
					 folyamatban van
Játszótér kialakítása
az Egészségház mellett
CÉDE
3 000 1 000 4 000 A pályázat összeáll.
					 folyamatban van
Általános Iskola
informatikai fejlesztése
TIOP-1.1.1./07/1 5 000
0 5 000 A pályázat beadva
Motoros fűkasza
beszerzése parlagfű mentesítésre FVM
250
0
250 A pályázat beadva
Illegális hulladéklerakók
felszámolása (Baromállás d.) Környezetv. Min. 5 000 1 200 6 200 A pályázat beadva
Árpád u. felújítása
TEÚT
2 600 4 500 7 100 Az átadás április végén várható
Út felújítás (Akácfa, Rózsa,
Vértes, Kossuth, Rákóczi)
TEÚT
13 000 17 000 30 000 A pályázatok összeáll.
					 folyamatban van
9 személyes kisbusz beszerzése FVM
7 200 1 500 8 700 A pályázat összeáll.
					 folyamatban van
Testvérkapcsolatok ápolása
Town twinning 1 200
0 1 200 A pályázat beadva
Tájház kerítés és kapuk építése
0
900
900 Április végére elkészül
Összesen eddig:		

52 250 56 862 109 112
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Májusi programok
Dátum

Rendezvény neve

2008. május
2008. május 6. 16.30
2008. május 7. 16.30
2008. május 8.
2008. május 9. 16.30
2008. május 11. 10h
2008. május 15.
2008. május 16.
2008. május 17.
2008. május 20. 16.30
2008. május 22. 16.30.
2008. május 23.
2008. május 24.
2008. május 24. 9h
2008. május 26-30
2008. május 27.
2008. május 30.
2008. május 31.
2008. május vége

Fogadóóra
Anyák napja
Anyák napja
Képviselő testületi ülés
Anyák napja
Hárfa koncert
Ki mit tud?
Szlovák óvodák találkozója
Anyák - Apák napi műsor
Tanévzáró szülői értekezlet
évzáró szükői beszélgetés
Gyereknap
Sportnap
Családi sportnap
Évzáró
Baba-mama klub
Pedagógusnap
Kisállatbörze
Nyugdíjas találkozó

Rendezvény
helyszíne

Rendezvényt
szervező

Óvoda
Maci csoport
Nyuszi csoport
Polg.mesteri hivatal
Katica csoport
templom
Művelődési Ház
Kesztölc
Művelődési Ház
Óvoda
Bölcsöde
Strand
Sportcsarnok
Sportcsarnok
Óvoda
Óvoda
Iskola
Sportcsarnok
Cserkeszőlő

Samufalvi Óvoda
Samufalvi Óvoda
Samufalvi Óvoda
Önkormányzat
Samufalvi Óvoda
Önkormányzat
Művelődési Ház
Samufalvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Samufalvi Óvoda
Samufalvi Óvoda
Iskola
Önkormányzat
Samufalvi Óvoda
Samufalvi Óvoda
Samufalvi Óvoda
Iskola
MGKSZ V-71
Nyugdíjas klub

MÁJUS HÓNAP

Hárfakoncert a vértesszőlősi templomban
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és az önkormányzat Kulturális Bizottsága

2008. május 11-én, Pünkösd vasárnap 10 órakor,
a szentmise után hárfakoncertet szervez.
Előadó:

Bajtala Emese hárfaművész
Műsoron Pachebel, Bach, Händel,
Dvorák, Pierne, Pescetti és Andres művei
A belépés ingyenes, azonban támogatását köszönettel fogadja
a Vértesszőlősért Alapítvány, mely elkülönített számlán kezeli
az orgona felújítására szánt adományokat.
Törökné Pátrovics Erika
a kisebbségi önkormányzat elnöke
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Szabó Mária
bizottsági elnök

A VSE karate szakosztály hírei
2008. április 5-én Adonyban rendeztek
meg egy versenyt.
A csapat összes tagja hozott valamilyen medált! Összesen 20-an indultunk. 30 érmet hoztunk, abból: 6 arany,
7 ezüst, 17 bronz. A csapatversenyen
1 helyen végeztünk 130 ponttal. 2.hely:
Adony 102 ponttal, 3.hely: Százhalombatta 98 ponttal.
Formagyakorlat:
Bajczik Boglárka 3.hely
Gyöngyösi András 3.hely
Német Csaba 1.hely
Sáradi Nóri 3.hely
Selmeci-Tolvay Bernadett 3.hely
Szabó Bianka 2.hely
Danis Bence 1.hely
Balassa Márk 3.hely
Szűcs Lajos Attlia 3.hely
Gott Norbert 2.hely
Németh Máté 3.hely
G. Kiss Martin 3.hely
Kumite:
Bajczik Boglárka 3.hely
Bajczik Bíborka 3.hely
Bajczik Péter Pál 3.hely

Gyöngyösi András 1.hely
Gyöngyösi Péter 2.hely
Jenei Ferenc 3.hely
Molnár Tímea 3.hely
Német Csaba 1.hely
Sáradi Nóri 3.hely
Selmeci-Tolvay Bernadett 2.hely
Szabó Bianka 2.hely
Szabó Tamás 2.hely
Danis Bence 1.hely
Balassa Márk 3.hely
Szűcs Lajos Attila 3.hely
Gott Norbert 2.hely
G. Kiss Martin 1.hely
Gott Dániel 3.hely

2008. április 19-én Miskolcon rendezték meg
a VIII. nyílt súlycsoportos egyéni WKF Karate Magyar Bajnokságot.
Akik indultak:
(Kumite)
Bajczik Boglárka 4.hely • Danis Bence 5.hely
Német Csaba 2.hely • Selmeci-Tolvay Bernadett 3.hely
Kata: Danis Bence
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Tavaszi nagytakarítás
A múzeum alatti szabadidőparkot a
Pátria Faluközösségi Egyesület alakította ki jó tíz évvel ezelőtt. Azóta
minden évben tavaszi programnyitóként a park környezetének rendbe
tétele az egyesület első szabadtéri
programja.
Az idei évben a padok csiszolása,
festése, a fák bokrok metszése illetve
a sövény alá termőföld terítése volt az
eltervezett munka.
Tavaly a Vértesszőlős Tatabánya
közötti erdei út megtisztítását Egerváry
Péter kezdeményezte. A munkához felajánlotta, hogy barátaival és qvadjaikkal
elvégzik ezt a munkát. Hiszen nagy távolságokról és sokszor igen nehéz tárgyakat kellett a konténerekhez szállítani.
Az idei határszemlén örömmell tapasztaltuk, hogy a tavaly kitakarított
helyek nagy részén nem termelődött
újra a szemét. Bár azt továbbra sem

8

értjük, hogy egyes vállalkozások a
közüzemi számláikat miért ide hordják
zsákokban.
A tatai Zöldsziget kör az év elején
keresett meg, azzal hogy a megyében
szeretnének egy gyakorlati környezeti
oktatást segítő hálózatot kialakítani.
A Zöldsziget körrel jó kapcsolatot
ápol a Művelődési Ház, néhány tagjuk
kalandtáboraink rendszeres bogarászai
és túravezetői. Az együttműködés most
is kézen fekvő volt.
A program megismertetését a helyi
általános iskolában kezdtük, ahol Szalai
László természetfotó kiállítása kapcsán
mutathatták be a kialakítandó hálózatot.
Következő lépésként a községben létező környezetvédelemhez kapcsolható
elszigetelten megvalósuló programokat
kapcsoltuk egybe.
Idén, március 29-én a következő helyszíneken folyt a környezetszépítés és
hulladékgyűjtés: a múzeum alatti park

rendbetétele, a múzeum fölötti területen
és a Múzeum utcán szemétgyűjtés, a
Majális felé vezető útszakaszon a zárt
kertes övezetben és a község Tatabánya
felöli végénél szemétgyűjtés.
A zárt kertes részen döbbenetesen
sok a szemét. A legnagyobb és legnehezebb munka itt várta az ideérkezőket. Elismerés illeti azt a 9 gyereket és
nevelőiket, akik a gyermekotthonból
érkeztek, az iskola két pedagógusát és
családját, Bíró Józsefet és családját.
(Jó magam is itt munkálkodtam) Ez a
félig gyerekekből álló csapat két nagy
konténernyi szemetet szedett ki a tüskés
bokrok közül.
Az önkormányzat is csatlakozott a
kezdeményezéshez, 8 db konténert
biztosított a hulladék elszállításához
valamint vashulladék gyűjtést szerveztek. Szórólapokon kérték a helyieket,
hogy a felesleges vashulladékot ezen
a napon tegyék ki a kapuba illetve jelezzék, ha segítséget kérnek. Dr. Nagy
Sándor polgármester személyesen vette
kézbe az irányítást és a testület néhány
tagjával egész nap teherautóval járta a
falut, gyűjtötték a vasat. Estére meg is
telt a két konténer sőt még egy további

konténerre is szükség volt az elszállításhoz. A befolyt összeget,
121 250 Ft-ot az óvoda és az
iskola kapja majd meg.
A több mint 50 embernek akik
a nagytakarításban részt vett a
Ica mama, Milka mama és Manyi
mama főzte az ebédet, sütötte a
pogácsát. A Nyugdíjas klub tagjai
ott segítettek ahol szükség volt
még egy kézre, legyen az a főzés
vagy a szemétszedés. Az óvoda
dolgozói és az ovisok a szülői
munkaközösségek és az Összefogás Szőlősért Egyesület néhány tagja
tevékenyen részt vett a munkában.
Az összehangolt program eredményeképpen reméljük, hogy sikerült a
községben élők figyelmét felhívni arra,
hogy a szép és rendezett környezet
községen belül és kívül mindannyiunk
közös ügye.
A munkák még vasárnap is folytak, a
Pátria tagok festették a padokat és elő
kellett venni az önkormányzati autót,
hogy a kirakott vasat összegyűjtsék.
A Zöldsziget Kör programját májusban, a Művelődési Ház felújításának befejezése után szeretnénk a környékbeli
oktatási intézményekkel megismertetni
egy szakmai nap keretében.
Persik Kata
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Nyitra megyei küldöttség
Április 2-án a Faluházban fogadtuk Komárom-Esztergom megye testvérmegyéjének küldöttségét. A Nyitráról érkező három tagú delegációt elkisérte
hozzánk a megyei Szlovák Önkormányzat több képviselője és Dr. Völner Pál
a Megyei Közgyűlés elnöke is.
A Zimozeleny asszonykórus dallal köszöntötte a vendégeket, majd véresszőlősi
sütemények, hrapla, káposztás és paprikás oszuska kerültek az asztalra. A helyi
gazdák finom borával is megismerkedhettek az idelátogatók. Bár vendégeink ebéd
után érkeztek, nem tudtak ellenállni a szíves kínálásnak. A finomságokból még a
tarisznyába is került búcsúzóul.
Reméljük, mi is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a két megye tovább tudja
építeni kapcsolatait egymással.

* * *

Tisztelt adózó állampolgárok!
A 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásánál kérjük az adójuk 1%-ával
támogassák a SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY-t.

Adószámunk: 18608490-1-11

A közhasznú alapítvány idén 10 éve lett bejegyezve. Az Önök által felajánlott
adományokat a falu műemlék templomára és a kápolna felújítására fordítottuk.

Köszönünk minden felajánlott adományt!
10
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Óvodai hírek
Óvodánkban a nyílt héten gyermekeink a fogápolás
fogásaival ismerkedhettek fogászati asszisztensek
segítségével. A helyes fogápolás megtanulása
kisgyermekkorban különösen jelentős, hiszen a
tejfogakat is ápolni kell. Atz asszisztensek játékos
formában mutatták be a helyes fogmosási technikát,
valamint társasjátékon keresztül is megismerhették
amit a fogainkról tudni kell. Apró ajándékokkal, ismeretterjesztő füzetekkel is ellátták a gyermekeket
és családjukat.
A fogápoláshoz
kapcsolódóan az
egészséges táplálkozásról is hallhattak
a szülők, nagyszülők Dr. Pluhár Szilvia
előadásában, valamint a KNORR mesterszakácsa bemutatta a helyes táplálkozás
elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat.
A gyermekeket is bevonta az ételek
elkészítésébe, valamint a kóstolásába
egyaránt. Megkóstolhattunk különféle
salátákat öntettel, műzliket, gyümölcsturmixokat, valamint magas C vitamin tartalmú
italokat. A gyermekbalesetek megelőzéséről, valamint a szükséges tennivalókról
is sok információt kaphattunk a bölcsőde orvosától.
A nyílt héten volt még néptánc, gyógytestnevelés, szlovák, valamint logopédiai foglalkozás bemutatója is. Az érdeklődők betekintést nyerhettek az óvoda
mindennapjaiba, a beíratkozó gyermekek is ismerkedhettek az itt dolgozókkal, a
csoportokkal.
Sikeresen zártuk az úszás oktatást is, gyermekeink magabiztosan mozognak
a vízben is.
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Nagy sikerrel szerepeltek óvodásaink
a Puskin Művelődési Házban
Tatabányán megrendezett
Szlovák Gyermektalálkozón.

Várható programjaink:
• Április 23. Légvár • Április 29. Baba-Mama Klub • Május 5-9-ig Anyák
napja csoportonként • Május 13. Kirándulás Tatabányára-Bányászati Múzeum
megtekintése • Május 16. Szlovák óvodák találkozója Kesztölcön • Május 24.
Családi sportnap Vértesszőlős-Sportcsarnok • Május 26-30-ig Évzárók csoportonként • Május 27. Baba-Mama Klub
* * *

Tisztelt Vértesszőlősi Adózó Állampolgárok!

A Pátria Faluközösségi Egyesület megköszöni az elmúlt években felajánlott jövedelemadójuk 1% -át.
Szervezetünk a befolyt összeget községünkben működő intézmények,
szervezetek megsegítésére fordítottuk és ez a célunk a jövőben is.

Kérjük, hogy jövedelemadójának 2007. évi 1%-val segítse munkánkat!
Köszönettel: Pátria Faluközösségi egyesület

Adószámunk: 19144067-1-11

A Vértesszőlősért Alapítvány Kuratóriuma

megköszöni az adózó állampolgárok elmúlt évi támogatását.
A pénzeszközöket közösségi-kulturális célokra fordítjuk.

Az Alapítvány elkülönített összegeket gyűjt
a műemléki templom orgonájának rekonstrukciójára is.
Ez évben is várjuk adójuk 1% -nak felajánlását!

Adószámunk: 18608706-1-11
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A szlovákiai Vinodol (Szőlős) település
helyi újságában megjelent beszámoló
a vértesszőlősi Borversenyről
A Vinodol borászainak klubja és az OZ ZOUL US a vértesszőlősi borversenyen
Szombaton 2008. március 15-én a Vinodol község borászati klubjának és a Oz
Zoulus válogatott tagjai a Vértesszőlős polgármesterének és a helyi borászok egyesületének meghívására részt vettek – a magyarországi Szőlősön – a vértesszőlősi
Borversenyen. Annak ellenére, hogy a versenyszabályaik nem teszik lehetővé más,
csakis a helyi borászoknak a versenyen való részvételét, a mi hozott bormintáinknak
versenyen kívül nagy sikere volt.
Képek:
3

1. Dr. Nagy Sándor polgármester és a három legsikeresebb
borász.Középen a borászok
elnöke Jung János.

2.

2. A mi küldött borászaink átadták a meghívást Vértesszőlős polgármesterének is a mi
borászati kiállításunkra, mely
2008. április 11-én lesz.
3. Luky a szőlősi borász,
szlovákul értékelte a mi
borainkat Vinodolból.
4. A vendéglátóink az elnöki
asztalhoz ültettek minket.
5. A Kultúrház vezetője, a kultúra és a szakköri tevékenység
lelke Vértesszőlősön,
Persik Katika akceptálta
a Oz Zoulus felhívását, kínálatát az együttműködésre
a kultúra, szórakozás, az ifjúság szabadidő tevékenysége
terén Vértesszőlős és Vinodol
községek számára.
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4

1.

5.

A Vértesszőlősi Általános Iskolában
április 1-jén a Diákok átvették a hatalmat!
A programok a szavazás és a Diákkirálynő koronázás után kezdődtek, majd
Ki mit tud? következett, aminek az okleveleit a királynő, Kutenics Tímea adta át.
A délelőtt folyamán lehetőség volt sportolásra, s a gyerekek ügyességi játékokat
is kipróbálhattak, Lali bohóccal lufit is fújhattak.
Szerencse, hogy az a szép nap nem csak április tréfa volt, hanem valóság.
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Sport- és gyermeknap
Vértesszõlõsön
2008. május 24.

A hagyományokhoz híven idén is megrendezzük
tavaszi programunkat, mely évek óta a gyermekek,
a családok és a sport köré szervezõdik.
Az idei rendezvény kiemelten a sportról fog szólni, hiszen ebben az évben
ünnepli a Vértesszõlõsi Sportegyesület a 75. születésnapját. Õket, a községünkben ilyen hosszú idõ óta mûködõ egyesületet ünnepeljük ezen a napon,
de remélem, hogy mindenki – óvodás, iskolás, fiatal és felnõtt – megtalálja
majd az érdeklõdésére számot tartó programot.

A tervezett program:
9.00-tõl 13 óráig az óvodásoké és szüleiké a sportcsarnok, ahol játékos vetélkedõkben mérhetik össze erejüket. Lufihajtogató és arcfestõ bohóc, valamint
ugrálóvár várja a résztvevõket.
15 órakor kezdõdik a délutáni program, amikor dr. Nagy Sándor polgármester
köszönti a „születésnapost”, a VSE-ét, valamint a meghívott vendégeket: a Muhr
am See-i, turanyi és udvardi sportszeretõ barátainkat. Az õ csapataik is részt
vesznek a megnyitó után kezdõdõ labdarúgó mérkõzéseken. Ezzel egyidõben
a kispályán a 15. születésnapját ünneplõ mazsorett szakosztály és vendégei
bemutatóit láthatják az érdeklõdõk, valamint a karate szakosztály, az óvodások
és az iskolások sportbemutatóját. Futóversenyre is benevezhetnek, akik ebben a
sportágban kívánják megmérettetni magukat. A már hagyományos vásári hangulat
mellett légvár, arcfestés, aszfaltrajz-verseny, egészségügyi sátor, kézmûves kuckó
várja az érdeklõdõket. Büfé az egész nap folyamán rendelkezésükre áll. Este a
labdarúgó szakosztály és barátaik zenés mulatsággal búcsúztatják a napot.

Szeretettel várjuk mindnyájukat egész napos programunkra!
Kérjük, jöjjenek el, ünnepeljük a gyerekeket, a sportot
és a sportolókat együtt!
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

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