A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2008. március XIV. évfolyam 3. szám

Kivonat Vértesszőlős község 4/2008. (II. 15.)
számú önkormányzati rendeletéből az
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
A vértesszőlősi önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi VXV.
törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.) 28. §- a figyelembe vétele alapján a következő rendeletet
alkotja:
3. § (1)
a) A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési
kiadásainak fedezetéül szolgáló

bevételek főösszegét 363 407 E Ft-ban,
ebből a működési célú 256 197 E Ft-ban,
a felhalmozási célú bevételek összegét 107 210 E Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat költségvetési

összes kiadását: 363 407 E Ft-ban,
ebből a működési célú 256 197 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadások összegét 107 210 E Ft-ban hagyja jóvá.
Tartalékok
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 71 699 E Ft-ban, (melyből működési célra 3 000 E Ft-ot, fejlesztési célra 68 699 E Ft-ot) hagyja jóvá.
Dr. Nagy Sándor

Vértesszőlős község önkormányzatának
karbantartási, fejlesztési kiadásai 2008. évre
(Ahol csak az anyagköltség szerepel, ott a munkát saját kivitelezésben végezzük el)
Samufalvi Óvoda
Járda javítás (térkő burkolat)
Tűzfal javítása (anyagköltség)
Fürdőszoba felújítás (anyagköltség)
Radiátorok javítása, szelepcsere
Kerítés javítás, cserép pótlása
Udvari játékoknál homok szegélyezése (anyagköltség)
Csatorna javítás (anyagköltség)
Eszköz beszerzés (konyhai gépek, egyéb óvodai eszközök)
Összesen:
Általános Iskola
Telek vásárlás
A közoktatási pályázat elnyerése esetén: tervezési költségek
Összesen:
Polgármesteri Hivatal
Településrendezési terv önrésze
Informatikai rendszer felújítása
Tetőszerkezet, tetőfedés felújítása
Raktár tetőszerkezet bontás, új tetőszerkezet és fedés
Összesen:
Település gazdálkodás
Kommunális kistraktor előtörlesztése
Tűzoltó szertár felújítása
Hirdető tábla (Északi lakótelep)
Közvilágítás fejlesztése („Reiner-köz”, Tanács u. alsó része)
Faluközpont közmű tervezése (Tanács u.)
Játszótér kialakítása (Egészségháznál)
Baromállás dűlői illegális hulladéklerakók felszámolása önrész
Összesen:
Egészségház (minden szint és intézmény)
Festés-mázolás
Könyvtár fejlesztése (asztal)
Automata defibrillátor beszerzése
Összesen:
Sportcsarnok
Külső faburkolatok festése (anyagköltség)
40 db ablak és 5 db külső ajtó mázolása (anyagköltség)
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138 600		
100 000		
150 000		
200 000		
30 000		
30 000		
30 000		
1 227 000		
1 905 600
11 000 000		
35 000 000		
46 000 000
500 000		
1 900 000		
1 000 000		
1 000 000		
4 400 000
2 184 000		
1 000 000		
237 100		
1 500 000		
3 000 000		
4 000 000		
1 200 000		
13 121 100
500 000		
100 000		
600 000		
1 200 000
30 000		
70 000		

22 db belső ajtó mázolása (anyagköltség)
Nagyterem, folyosó, raktár, WC-k mázolása (anyagköltség)
Összesen:
Művelődési Ház
Előtér padlóburkolatának felújítása 20 m2
Az előtér oldalfalának lambériázása (20 m2)
Főbejárat cseréje (bontás, beépítés)
Nagyterem ajtócsere (bontás, beépítés)
Falburkolás (160 m2 gipszkartonozás)
Padlóburkolás (130 m2)
Álmennyezet (130 m2)
Tetőjavítás (65 500 + 150 000 + áfa)
Egyéb (fűtés, világítás, festés, nyílászárók, stb.)
Tájház udvar építés
Tájház közművelődési pályázati önrész keret
Összesen:
Temető (CÉDE pályázati önrész)
Parkoló, járda, parkosítás, szervizút, padok
Közvilágítás, kerítés (Múzeum u.), ravatalozó
Világítás (ravatalozó-kápolna között)
Összesen:
Út felújítások
Sport u. útépítés
Baromállás dűlő makadám út építés
TEÚT tervezések
TEÚT Árpád u.
TEÚT Kossuth és Széchenyi u.
Összesen:

Mindösszesen:

80 000		
80 000		
260 000
100 000		
60 000		
150 000		
150 000		
736 000		
650 000		
518 700		
258 600		
2 200 000		
1 500 000		
500 000		
6 823 300
6 500 000		
3 000 000		
400 000		
9 900 000
12 000 000		
2 500 000		
500 000		
3 600 000		
5 000 000		
23 600 000		

107 210 000

Tartalék lista (pályázati önrészek)
Belterületi utak pályázat, Petőfi u. és Arany J. u.
40 000 000		
Belterületi utak pályázat, Múzeum u.
40 000 000		
TEÚT Akácfa u.
4 000 000		
TEÚT Rózsa u.
4 000 000		
TEÚT Vértes L. u.
4 000 000
TEÚT Rákóczi u.
4 000 000		
Hegyalja u., Sánc u., Sólyom u. elejének építése
40 000 000		
Összesen:
136 000 000		
			
A tartalék listás beruházásokra elsősorban akkor kerülhet sor, ha az iskola felújítási pályázatunk elutasításra kerül, illetve egyéb forrásokat tud az önkormányzat
biztosítani
Dr. Nagy Sándor
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A képviselő-testület 2007. október 11-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
A testület kihelyezett ülést tartott Tatabányán a Kölcsey Ferenc Általános
Iskolában. Az egyetlen napirend a Baromállás dűlőben élők helyzetének
áttekintése, problémáik megismerése volt.
A dűlőben élő lakosok közül kb. 100 fő vett részt az ülésen. Az elhangzottakból kitűnt, hogy
legégetőbb gondjuk az utak állapota, a vezetékes ivóvíz, a közvilágítás, és a hulladékszállítás
megoldatlansága.
Az önkormányzat felvállalta, hogy a dűlő vonatkozásában befolyt adókból, normatívákból
évente meghatározott összeget a Baromállás dűlőben jelentkező gondok megoldására fordít.
A gondok megoldásához a dűlőben élők aktív segítsége is elengedhetetlen.
A jelenlévők Laczó Sándort és Rakota Mónikát bízták meg azzal, hogy a dűlőben élők érdekeit
képviseljék, tartsák a kapcsolatot az önkormányzattal, továbbítsák problémáikat, segítsenek a
szervező munkában.

A képviselő-testület 2007. október 18-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
A testület a beszámolót tudomásul vette.
2. Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az
együttműködés eredményességéről
Az együttműködés formáiról, eredményességéről beszámolt az Egyházközség, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Sportegyesület, a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület, a Vöröskereszt helyi szervezete, és a Polgárőr Egyesület.
A képviselő-testület megállapította, hogy a civil szervezetek az önkormányzattól kapott támogatást közérdekű célokra használták fel, segítették a közösségi rendezvények lebonyolítását.
A testület köszönetet mondott mindenkinek a végzett munkáért, hiszen a civil szervezetek
színesebbé teszik a község életét.
3. Tájékoztató a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás helyzetéről, működéséről
Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatta a testületet a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről. Az együttműködés eredményeként számos feladatra kiegészítő normatívát igényelhet
a társulás. A testület megállapította, hogy a kistérségben történő feladatellátás fő kritériuma,
hogy az az önkormányzat számára kedvezőbb költséggel és magasabb szakmai színvonalon
kerüljön ellátásra.
4. Egyebek
• A testület a nem szakrendszerű oktatás iskolai alapelveit és megvalósításnak helyi rendjét
tartalmazó, az Általános Iskola által kidolgozott dokumentumot tudomásul vette.
• A testület 4,2 M Ft keretösszeget állapított meg használt kisteherautó beszerzésére.
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• A testület tudomásul vette a bejelentést, miszerint a szociális feladatok kistérségi feladatellátásba történő megvalósításáról háromoldalú megállapodás – önkormányzat, ESZI, Idősek
Klubja dolgozói – közös megegyezéssel aláírásra került 2007. október 1. napjától.
• Döntött a testület arról, hogy a Baromállás dűlőben lévő meredek út javítására 2,5 M Ft
keretösszeget biztosít.
• Döntött a testület arról, hogy a Sport utca építése kapcsán jelentkező 2,132 M Ft plusz
    költséget (halasztott fizetés miatt) a 2008. évi költségvetésének terhére biztosítja.
• Döntött a testületet arról, hogy az OMS Tata Vívó Szakosztály színeiben vívó, vértesszőlősi   
lakos, Lunacsek Márton EB szereplését 100 E Ft-tal támogatja.

A képviselő-testület 2007. november 8-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
A testület a beszámolót tudomásul vette.
Döntött a testületet arról, hogy tervezői pályázat kerüljön kiírásra az iskolabővítés tervdokumentációjának elkészítésére.
2. Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
A testület az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót 258 228 E Ft
bevételi, és 226 129 E Ft kiadási teljesítéssel tudomásul vette, előirányzat módosítás miatt
pedig elfogadta a 14/2007.(XI.9.) rendeltet a 2007. évi költségvetés módosításáról.
3. A 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása
A testület elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját, amely tartalmazza
a szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését is.
4. Beszámoló az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről, tájékoztató a kommunális adó
bevezetéséről
A testület az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. A testület
megbízta a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló egységes szerkezetbe foglalt tervezetét a decemberi ülésre készítse elő.
5. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy a megvásárolt kisteherautó beszerzési árából az előleg megfizetése után még fennmaradó összeg hitel felvétele nélkül kerüljön kiegyenlítésre.
• A testület döntött arról, hogy az Idősek Klubja működésének kistérségben történő megvalósítása miatt a klubvezető az általa kért vezetői pótlékra a továbbiakban nem jogosult,
ugyanakkor a 2007. szeptember 30-ig terjedő időre a munkaruha juttatást, valamint a 2008. januárjában esedékes kredit pontok utáni 1 havi illetményének megfelelő összeget kifizeti – annak ellenére,
hogy annak többségét nem az önkormányzatnál szerezte, illetve hasznosítására sem itt kerül sor.
• A testület a Baromállás dűlő meredek útjának kivitelezésére a Vértes Aszfalt Kft-t bízta meg,
továbbá megbízást adott a műszaki ellenőri feladatok ellátására Szabó Miklósnak.
• A testület döntött arról, hogy a Skála térségben a 014/3. hrsz-ú – állami tulajdonban lévő
út – önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a 014/8
hrsz-ú ingatlanból kialakuló 014/55. hrsz-ú út közforgalom számára megnyitott magánútként
kerüljön kialakításra.
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• Foglalkozott a testület a régi 1-es számú főút önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségével, mely ügyben további egyeztetésekre van szükség.
• A testület a Valusek u.-Rákóczi u. közötti területen tervezett Villige-lakópark megvalósíthatóságához,
a szabályozási terv előkészítéséhez feltételeket írt elő a beruházó részére az alábbiak szerint:
Ahhoz, hogy a szabályozási terv elkészítése megkezdődhessen, illetve a szabályozási terv
koncepció elfogadása megtörténhessen a következő átdolgozásokat kéri a testület:
1. A beépítési százalék meghatározásánál maximum 30%-os beépíthetőséget tart elfogadhatónak.
2. A gépkocsik tárolására lakásonként legalább 2 helyet kell biztosítani, és meg kell oldani
a vendégparkolók létesítését is,
3. A 2. és 3. ütem megvalósíthatóságát is figyelembe véve szakvéleményt kell beszerezni a
csapadékvíz elvezetés, az ivóvíz, a szennyvíz, valamint a villamos és gázenergia hálózat
kapacitásáról illetve az azokra történő rákötés lehetőségeiről.
Ha ezekkel kapcsolatban nem merül fel olyan probléma, ami a kivitelezést lehetetlenné teszi,
a tervező készítsen fentiekre, valamint a látványtervben szereplőkre figyelemmel határozati
javaslatot a szabályozási terv koncepcióra.
• Döntött a testület arról, hogy a hagyományoknak megfelelően a 70 év feletti lakosokat karácsonyi ajándékcsomaggal köszönti az önkormányzat.
• A testület jutalomkeretet állapított meg a dolgozók év végi jutalmazására, aminek mértéke  
az intézmények egy havi – járulék nélküli – bruttó bértömegének a 45%-a.
• Állást foglalt a testület abban, hogy nem köt tanulmányi szerződést a kulturális menedzserrel, és anyagilag sem támogatja posztgraduális tanulmányai folytatását, ugyanis a képzésen
megszerezhető ismeretekre munkaköréhez feltétlenül nincs szükség.
• Döntött a testület arról, hogy a Tanács utcában az iskolától az Ady utcáig tartó szakaszon
épüljön meg a járda, erre 2 M Ft keretösszeget állapított meg.
• A Sport utca építésével kapcsolatban felmerült többletköltségekre a testület 2 M Ft-ot állapított  
meg a tartalék terhére.
• Döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.     
évi fordulóján támogatottakról. A testület 2 egyetemi, főiskolai hallgató részére havi 5 000 Ft,
5 fő részére havi 4 000 Ft, 6 fő részére havi 3 000 Ft támogatást állapított meg. 1 pályázó  
esetében a szociális rászorultság hiányában támogatás nem került megállapításra.

A képviselő-testület 2007. november 26-ai
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
•
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A képviselő-testület az iskolafejlesztés megvalósítása érdekében megbízta a Plan-Bau Kft-t azzal,
hogy az iskola bővítés, fejlesztés látványtervét két változatban készítse el, egyrészt a régi iskola
és az új iskola összekötése és bővítése, másik változatban pedig a régi épület figyelmen kívül
hagyásával az új épület bővítése. Az iskolai tornacsarnokra vonatkozóan szintén két változat
kidolgozására adott megbízást: egy kisebb, de a jogszabályi előírásoknak megfelelő, és egy
nagyobb, szabványos méretű sportcsarnokra.

•

•

A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy részt kíván venni a központi orvosi ügyelet
közbeszerzési pályázatában, amit Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolít le.
Az önkormányzat kifejezte, hogy csak abban az esetben vesz részt a közös üzemeltetésben,
ha a szerződés megkötése előtt az érintett településekkel támogatási megállapodás kerül
elfogadásra.
A képviselő-testület tudomásul vette két képviselő tiszteletdíjáról való lemondását. Szűcsné
Posztovics Ilona 2007. évi tiszteletdíjának összegét az adventi díszkivilágítás költségeire, míg
dr. Bogár István egy havi tiszteletdíjának összegét az adventi díszkivilágítás, 1 havi összeget
pedig a készülő előember szobor költségeire fordítja.

A képviselő-testület 2007. december 5-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Döntés az iskolabővítési pályázatról
A testület az iskolabővítés tervdokumentációi közül azt a változatot fogadta el, ami a régi és az
új épület összeépítését, 20×25 m2 nagyságú – a későbbiek során még bővíthető tornacsarnok
terveit tartalmazza. Ezekkel a paraméterekkel 494 M Ft építési költséggel valósulhat meg a
bővítés, felújítás. A pályázatot január 20-ig kell benyújtani.
• Döntött a testület arról, hogy a Környe és Vidéke Takarékszövetkezet és az önkormányzat
között folyamatban lévő peres ügyben az önkormányzat peren kívüli megállapodást hajlandó
kötni. Ennek feltétele, hogy a Takarékszövetkezet által követelt 2.097.795 Ft összegből legfeljebb
25%-ot vállal az önkormányzat, a 75%-ot viselje a Takarékszövetkezet.
• A testület a stúdió technikai eszközeinek fejlesztésére – merevlemezes kamera, számítógép,
szoftver, mikrofonok – 500 E Ft keretösszeget állapított meg.
2. Az adórendelet felülvizsgálata, a kommunális adó bevezetése
A testület – a pénzügyi bizottság javaslata ellenére – úgy döntött, hogy 2008. január 1-jétől
nem vezeti be a magánszemélyek kommunális adóját.
A testület elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt 15/2007.(XII.6.) rendeletét a helyi
adókról.
3. A 2008. évi hulladékszállítási díj elfogadása
A testület az AVE Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2008. évre vonatkozó árjavaslatát nem fogadta el. A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást az
AVE illetékeseivel arra vonatkozóan, hogy az áremelés ne legyen magasabb, mint az infláció
mértéke, azaz 4,5%.
4. Egyebek
• Döntött a testület arról, hogy 2008. évben újra induljon a mezőőri szolgálat. A  feladatellátásra
pályázatot ír ki az önkormányzat úgy, hogy március 1-jétől betölthető legyen az állás.
• Döntött a testület arról, hogy 2008. évben 1 fő karbantartói munkakörrel bővüljön az önkormányzat személyi állománya. A feladatellátásra pályázatot ír ki az önkormányzat úgy, hogy
február 1-jétől betölthető legyen az állás.
• A patika üzemeltetésére kötött korábbi szerződés április végén lejár. Ezért a testület döntött
arról, hogy pályázatot ír ki a gyógyszertár üzemeltetésére.
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• A testület megbízta a Polgármesteri Hivatalt azzal, hogy 2008. március 31-ig mérje fel, hogy a
Baromállás dűlőben hány ingatlanban élnek életvitelszerűen, mennyi az üresen álló ingatlanok
száma, s ez alapján kerüljön sor az AVE-val a tárgyalásra a hulladékszállításról.
• Döntött a testület arról, hogy Tóth Béla alpolgármester részére 120 E Ft, Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester részére – időarányosan – 80 E Ft jutalmat állapít meg. Dr. Nagy Sándor polgármester részére a testület 400 E Ft jutalmat állapított meg.
• Döntött a testület arról, hogy nem kíván csendrendeletet alkotni. A hatályos jogszabályok
alapján lehetőség van konkrét ügyben akár szabálysértési, akár birtokvédelmi eljárás lefolytatására indokolatlan zajokozás miatt.
• Egyetértett a testület azzal, hogy Kisbér Város Önkormányzata csatlakozzon a Duna-Vértes
köze regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, melynek Vértesszőlős Önkormányzata is  
tagja.
• Döntött a testület arról, hogy az országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezete 2008. évi tevékenységének folytatásához 100 E Ft-tal járul hozzá, melyből a helyi
betegeket segítendő mentő gépkocsikba korszerű eszközök beszerzésére kerül sor.
• A testület 150 E Ft-ot biztosított az intézményekben az ünnepekre felállítandó fenyőfák,
valamint a falu karácsonyfája beszerzésére.
• Állást foglalt a testület abban, hogy 2008. június 30-ig új alternatív megoldásokat keres
– a Tanács u. 4. sz. alatt lévő ingatlan megvételének lehetőségét sem elvetve – az új művelődési
ház, illetve községháza megvalósításának lehetséges helyszínére.
• A testület a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének kiépítésével, felügyeletével és   
karbantartásával Mórocz Tamás helyi vállalkozót bízta meg. Az informatikai rendszer megvalósítására eredetileg megállapított 2 M Ft keretösszeget 3 M Ft-ra emelte.

A képviselő-testület 2007. december 20-ai
ünnepi ülésének napirendjei, illetve döntései
1. 2008. évi munkaterv elfogadása
A testület elfogadta 2008. évre vonatkozó munkatervét.      
2. A szilárd hulladékszállítás díjának elfogadása
Az AVE díjjavaslata összességében kb. 8%-os emelkedést jelent a 2008-as évben, aminek mérséklésére az AVE nem volt hajlandó, a díjak minden településen azonosak, viszont a legkisebb
edényeknél az emelés csak 4,5% lett. A testület ezért elfogadta a díjjavaslatot és megalkotta
16/2007.(XII. 21.) rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 10/2002.(XII. 20.) rendelet módosítását, ami szerint:
A lakosság által fizetendő díjtételek:
		 75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 181 Ft + ÁFA
		 80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 193 Ft + ÁFA
		 110 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 282 Ft + ÁFA
		 240 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel: 595 Ft + ÁFA
		
Kiegészítő műanyag zsák: 229 Ft + ÁFA
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(4,5%)
(4,5%)
(8,4%)
(8,4%)

•

A testület ugyancsak elfogadta az ÉDV Zrt. csatornahasználatra vonatkozó díjjavaslatát,
a  testület megalkotta 17/2007.(XII.  21.) rendeletét az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatérét fizetendő díjakról szóló rendelet módosítását, mely szerint
Megnevezés
Lakossági fogyasztók
Nem lakossági fogyasztók
Bekötési vízmérő átmérője (mm):
13-20
25-32
40-50
60-100
150-200

•
•

•

csatornadíj
Alapdíj (Ft/hónap/fogy. Hely) Fogyasztási díj (Ft/m3)
147
206
147
385
1155
4233
10389

206

Döntött a testület arról, hogy a művelődési házba 160 db tárgyaló szék kerül beszerzésre,
amire 520 E Ft-ot állapított meg a 2008. évi költségvetés terhére.
A testület tudomásul vette dr. Nagy Sándor polgármester bejelentését, hogy a részére
megállapított 400 E Ft jutalomból 200 E Ft-ot nem kíván felvenni. A járulékokkal emelt összeget
– 258 000 Ft-ot – a templom toronyórájának megvalósítási költségeire ajánlott fel.
• A testület döntött arról, hogy mint az alapító jogutódja 2007. 12. 31-ével megszünteti a
Vértesszőlősi Községi Tanács által 1977-ben alapított Idősek Klubja részben önállóan gazdálkodó intézményt. A jogutód a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális
Intézménye, mely a feladatokat 2007. október 1-jétől már ellátja.
Dr. Nagy Sándor az év végéhez közeledve értékelte az önkormányzat éves munkáját.
Köszönetét fejezte ki minden dolgozónak lelkiismeretes munkájáért. Köszönetet mondott a
testületi tagoknak, a bizottságok külső tagjainak is a munkájáért, a színvonalas megrendezett
kulturális rendezvényekért, melyek lebonyolításában a civil szerveztek is igen aktívan kivették
részüket. Mindenkinek békés karácsonyt, boldog új évet kívánt.
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Iskolai hírek
Március 15. – „Rabok tovább nem leszünk…”
A címben idézett, mindenki által ismert Nemzeti dal harsogott az iskolai
ünnepségen, március 14-én. A negyedik osztályosok fergeteges műsora
és a furulya szakkör bemutatkozása
letölthető az iskola honlapjáról,

a www. vszolosiskola.extra.hu-ról!
Sikeres iskola – sikeres konferencia
A Vértesszőlősi Általános Iskola március 7-én Sajátosan Nevelhetők címmel
Regionális Szakmai Konferenciát rendezett. A több, mint 120 résztvevő három megye pedagógusaiból érkezett
Vértesszőlősre, hogy részt vegyen az
iskola által szervezett szakmai napon,
ami a helybéli pedagógusok részére
tanítás nélküli munkanap volt.
A konferencia sajtó és szakmai visszhangja olyannyira pozitív volt, hogy még
szombaton is érkeztek gratulációk az iskola dolgozóihoz. Az előadók közül Czeizel
Barbara külön kihangsúlyozta, hogy ritka
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ma Magyarországon az az iskola, amelyik ilyen nyíltan és nyitottan felvállalja
és megoldani próbálja a gyermekekkel
kapcsolatos problémákat, és alkalmazza
a reformpedagógiai eszközöket.
Szeretnénk köszönetet mondani az óvoda munkatársainak, a Pátria Faluközösség
Egyesületnek, A Vértesszőlősért Alapítványnak, a tatabányai Radír Rádiónak, a
24 ÓRA Megyei Napilapnak, a TKTV-nek,
a tatabányai Sport KHT-nek, Dr. Nagy Sándor polgármester úrnak, és a Munkaügyi
és Szociális Minisztériumnak, hogy támogatta ezt a nem mindennapos, rendkívül
tanulságos és fontos rendezvényt!

Jelesre vizsgáztak
Már második éve folyik az általános
iskolában művészeti bizonyítványt adó
dráma oktatás. A csoport a félévi vizsgán
kiválóan teljesített, szép estét szerzett a
megjelent szülőknek, hozzátartozóknak
a Tom Sawyerből átdolgozott meszelős-jelenettel. (A színdarab hamarosan
letölthető lesz az iskola új weboldaláról,
a www.vszolosiskola.extra.hu-ról.)

országos angol verseny területi fordulójába. Szűcs Írisz harmadik osztályos
tanuló a területi, Tatabányán megrendezett Kazinczy Ferenc Szépolvasási
Versenyen 2. helyezést ért el, felkészítő
tanára Szelőczei Anikó.
A tatabányai Jókai Mór Általános Iskola
rajzpályázatán Bush Attila elismerő oklevelet kapott, Csokor Leila pedig 2. helyezett lett. Rajztanáruk Horváth Sándor.

Megyei sikerek

DÖK-nap az iskolában

Iskolánkban ebben az évben vezettük
be a tanórákon az angol nyelv oktatását. Juhász Ágnes angol tanárnő máris
sikereket könyvelhet el, hiszen Gödri
Ádám 8. osztályos tanuló, aki fakultáció
keretében tanulja az angolt, bejutott az

Idén is lesz Diákigazgató választás
a Vértesszőlősi Általános Iskolában,
április 1-jén. A kampány már javában
zajlik, sütivel, feliratokkal, transzparensekkel készülnek a diákok az egy napos
egyeduralomra.

ÚJ WEBOLDAL
Új weboldallal új helyen lesz látható a Vértesszőlősi Általános Iskola. A teljesen megújult forma és tartalom lehetővé teszi a videók, képek, dokumentumok
letöltését, az üzenet és vélemények közlését is. A weboldal teljesen naprakész
információkkal szolgál az iskolában folyó munkáról és eseményekről is.

Az oldal címe: www.vszolosiskola.extra.hu
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Borverseny 2008
Idén a huszonnyolcadik alkalommal
került megrendezésre a borverseny
községünkben.
Boros Zoltán a Hilltop borásza a
díjkiosztó vacsorán elmondta, hogy a
szőlősi borok mindegyike jól szerepelt.
Klasszikus hibákat a leadott minták
között nem is találtak. Jó tanácsként
elmondta, hogy a fehér borok esetében
a kénezésre érdemes odafigyelni. A vörös bor bársonyossá tételéhez almasav
erjedésének szabályozásához a vörös
cefrét nem szabad kénezni.
Az idei évben Jung János, Kutenics
Milán és ifj. Száraz János borai érdemeltek aranyérmet a bírálók szerint.

2008. évi XXVIII. vértesszőlősi
borverseny helyezettjei:
Kutenics Milán
1 arany, 2 ezüst
Jung János
2 arany
ifj. Száraz János
1 arany
Bedei Sándor
1 ezüst
Orcsik Imre
1 ezüst
Imre István
1 ezüst
Kutenics Gábor
1 ezüst
Pászti János
1 ezüst, 2 bronz
Pácsa József
1 ezüst
Zigó Károly
1 ezüst
Kocsis Gyula
1 ezüst, 1 bronz
Szilágyvári Kálmán
5 bronz
12

Szabó János
id. Száraz János
Hermann Lukács
Egri Benjamin
Majoros Gergely
Tóth Ferenc
Szabó Mária
Anderla István (Bukta)
Hermann Tibor
Jenei József
Gál Zoltán
Bajczik Lajos
Kutenics Mária
Anderla István (Mandula)
Igaz István
Jenei Zoltán

1 bronz
3 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
2 bronz
1 bronz
2 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz

A 28. borverseny támogatói:
• AVE Tatabánya Zrt. • Bajczik Lajos
• Bayer Corporation
• Bányász János – Zepter
• Bedei Sándor • CBA Vértesszőlős
• HUMIX Kft. Tatabánya
• Garten-Bauer Vértesszőlős
• HONDA Száraz • Imre István
• Jenei Kávéház • Jenei Mihály
• Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
• Magvető Gazdabolt, Tata
• Szabó László Agricola
• Tomasik József • Velencei Vilmos
• Vértesszőlős Polgármesteri Hivatal
• Zoltánfy Zsuzsanna

ÓVODAI PROGRAMOK
Március 26.

Autóbuszos kirándulás a Planetáriumba Budapestre
Süni és a csillagok című előadás megtekintése
Március 31–április 11-ig Gyermek úszásoktatás Oroszlányban
Április 12.
Gyermektánc találkozó
Tatabánya,Puskin Művelődési Ház
Április 14-15.
Bölcsődei, óvodai, iskolai beíratás
Április 14-18.
Nyílt hét a bölcsődében és az óvodában
Április 14.
Néptánc bemutató
Gyurkó Erzsébet vezetésével 10.00 óra
Április 15.
Gyógytestnevelés bemutató 9 órai kezdettel
Április 16.
Légvár az óvoda udvarán 9.00-16.00 óráig
Április 16. 15.30 óra
Egészséges táplálkozás
Dr. Pluhár Szilvia előadása, majd ételkóstolóval
egybekötött bemutató a KNORR mesterszakácsának
közreműködésével
Április 17.
Szlovák foglalkozás 9.00 órai kezdettel
az óvodai csoportokban
Április 17. 15.30 óra
Gyermekbalesetek megelőzése, teendők baleset esetén
Dr. Pluhár Szilvia gyermekorvos előadása
Április 18.
Szöszmötölő-játékos kézműves foglalkozások,
drámajáték
A NYÍLT HÉT RENDEZVÉNYEIRE SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN LEENDŐ
BÖLCSŐDÉS, ÓVODÁS KISGYERMEKET SZÜLEIVEL EGYÜTT!

BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 2008. ÁPRILIS 14-15. 8-16 óráig
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Oltási könyve • Lakcímkártya • TAJ szám
Bölcsődénkbe 24 hónapos kortól fogadjuk a gyermekeket. Kérjük, hogy a férőhely igényét
akkor is szíveskedjenek jelezni, ha az év közben tartanak igényt a férőhelyre!

A gyermekek felvétele jelentkezési sorrend alapján történik!
A bölcsődei csoport megtekintésére, a gondozónőkkel való személyes találkozásra
április 14-18-ig a nyílt héten van lehetőség,
de időpont egyeztetéssel bármikor a rendelkezésükre állunk!
A Baba-Mama Klub rendezvényeire havonta egy alkalommal várjuk a kismamákat
és gyermekeiket 6 hónapostól 3 éves korig! Az időpontokról a helyi Hírmondóból,
a falutévéből és a plakátokról értesülhetnek.
Törökné Pátrovics Erika óvodavezető
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ÓVODAI BEÍRATÁS
2008. április 14-15-e között
Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2008. december 31-ig betölti a 3. életévét.
Azon gyermekek, akik 2008. december 31. után töltik be a 3. életévüket,
óvodai felvételi igényüket jelezhetik
az intézményben, és óvodai felvételükről a 2008/2009. nevelési évben
a jogszabályban megfogalmazott,
a folyamatos felvételre vonatkozó
előírásoknak megfelelően dönt az
óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
• a gyermek egészségügyi kiskönyve,
• a gyermek lakcímkártyája,
TAJ kártyája,
• szülő személyi igazolványa vagy
lakcímkártyája.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője
dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2008.
április 25-ig tájékoztatja az érintett
szülőket.
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS
2008/2009. tanévre
A beíratás, jelentkezés ideje:
2008. április 14. (hétfő)
8.00-16.00 óra között
2008. április 15. (kedd)
8.00-16.00 óra között
Beíratható mindazon gyermek,
aki hatodik életévét 2008. május
31-ig betölti és elérte az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget,
amelyet az óvoda, illetve a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye igazol.
A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb április 25-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
beiratkozáshoz feltétlenül vigyék
magukkal:
• a személyi igazolványt,
gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát,
• az állandó lakcímet vagy
tartózkodási helyet igazoló
kártyát,
• az iskolaérettséget igazoló
szakvéleményt,
• a gyermek TAJ kártyáját.

Intézményünk Szülői Munkaközössége 2008. február 23-án
nagysikerű farsangi bált rendezett. A bevételt az óvoda
működésére ajánlották fel, melyet ezúton is köszönünk!
TÁMOGATÓI LISTA 2008
Anderla Jenő
AVERS KFT
Bartal Lajosné
Belcsik József
Bereznai Péter
Borbélyné Paxy Erika
Bőle Péter
CENTRAL-DRINK KFT.
Czeglédy Katalin
D+Z  ITALNAGYKER
DEPO KFT.
Dibusz Pál
Dobsa Attila
Dobsa Attiláné
Dombai Abdrás
Dr. Pluhár Szilvia
Dr.Keleti Zoltán
Dr.Nagy Sándor
Dragonyáné Horváth Erzsébet
DREHER
Egervári Péter
Faragó László
Finta Lászlóné
FÓKUSZ FOTÓ
Gerecs Attila
Gosztony Antalné
Gröschl Csaba
Gyürky család
Harsányi Ildikó
Herman Tibor
Hevesi Zoltán
Horváth Gábor
Huzl Bernadett
Huzl Zsuzsanna
id. Vörös Zsigmond
ILLKER FOOD
Imre István
JENEI CUKRÁSZDA
Jenei Mihályné
KAMÉLEON HOBBI
ÁLLATKERESKEDÉS
KANÁRI FITNESS

KATA BOLT
Kimpián Leventéné
Kiss Attila
Kiss Ferenc
Klausz Józsefné
Kondorosi család
Kósik József
Kovács Lajos
KÖRNYE ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Krupánszki Lászlóné
Kutenicsné Mészáros Ágnes
Kuzma Norbert
Langmár Zsuzsanna
Magyar Józsefné
MAKÓ ÉS  TÁRSA
Makó Krisztián
Makóné Jákob Mónika
Makóné Jákob Mónika
Mérő Éva
Mohácsi Nóra
MÓRA FOOD
Nagy Anasztázia
Nagy Zoltánné
Németh Erika
Neumayer család
OLASZ PÉKSÉG
Ongrádi Róbert és barátai
Osváth Tamás
Ökrös István
Ökrösné Pintér Katalin
Pap Bertalanné
Papp Lászlóné
Paxy Éva
Pilczinger Zsolt és barátai
REÁL KISALFÖLD FÜSZÉRT
Reiner Adrien
Retezi Edina
Ritócz Lászlóné
Safranek Ádám
SAJTOS HÚSBOLT
Salamon István

SAMU ABC
Scsibrán Attila
Scsibrán Levente
Scsibrán Zoltánné
Séra Ferenc
Seregélyes Erzsébet
Stróbl Tiborné
Szabó Ákos
Szabóné Bartal Tímea
Szádeczki Renáta
Szegi László
Szeidler Attiláné
Szőke Zoltánné
Szűcs Ibolya
Szűcs Imre
Takács Istvánné
T-MOST VEGYI ÁRU
NAGYKER
Tomasik József
Tomasik Róbert
Tóth Zoltán
Töltési Nóra
Török család
TRIVA BT.
Valcz Róbert
Vas Anikó
Velencei Tímea
Vörös Kornél
Vörös Zsigmondné
Zoltánfi Tibor
Zsidek Judit
ZSOLT MUSIK

Köszönjük az itt felsorolt
támogatóinknak, illetve mindenkinek aki hozzájárult az
intézmény tárgyi feltételeinek, valamint működésének
javításához!
Törökné Pátrovics Erika
Óvodavezető
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Áprilisi programok
Dátum

Rendezvény neve
ÁPRILIS HÓNAP

2008. már. 31-ápr.11.

Úszásoktatás

2008. április

Húsvét ünneplése
DÖK nap (Ki mit tud? Szakkörök
bem.)
Képviselő testületi ülés
Kortársak szav. v.
Gyerektánc találkozó
Termékbemutató
Bölcsödei beiratás
Nyilt hét az óvodában és a
bölcsiben
Közmeghallgatás
Kisállatbörze
Baba-mama klub

2008. április 1.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.

április
április
április
április
április

10.
10.
12.
12.
14-15.

2008. ápr.14-18
2008. április 24.
2008. április 26.
2008. április 29.

Rendezvény
helyszíne

Rendezvényt
szervező

Oroszlány

Samufalvi Óvoda

Óvoda

Samufalvi Óvoda

Iskola

Iskola

Polg.mesteri hivatal
Iskola
Tatabánya Puskin
Agárd
Óvoda

Önkormányzat
Iskola
Samufalvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Samufalvi Óvoda

Óvoda

Samufalvi Óvoda

Baromállás dűlő
Sportcsarnok
Óvoda

Önkormányzat
MGKSZ V-71
Samufalvi Óvoda

A Művelődési Házban a felújítás ideje alatt csak a szakkörök
és az internet működését tudjuk biztosítani. Megértésüket köszönjük!

A Művelődési Ház eseményeiből
Március eleji programjainkat a Nőnap
jegyében rendeztük. 3-án Zomboryné
Jenei Terézia helyi születésű amatőr
képzőművész festményeiből és Takács
Mihály fafaragó Magyarország várait és
templomait bemutató intarzia képeiből
nyílt kiállítás. A kiállítást Gengeliczky
László fafaragó művész ajánlotta az
egész termet megtöltő lelkes közönség
figyelmébe.
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5-én szerdán megkezdődött a Budapesti Művelődési Központ által szervezett „Kattints rá, nagyi!” tanfolyamunk.
A tanfolyamon Mórocz Tamás 24 órában
oktatja az időskorúaknak a számítógép
és az internet használatát. Az oktatást
a BMK által fejlesztett jegyzet segíti.
A tanulók felkészültségét a 25. órán letett
sikeres vizsga igazolja majd. A képzés
kétszer 6 fővel, heti 3 órában szerdán és
pénteken zajlik a Művelődési Házban.
Mivel a háznak csak két saját tulajdonú
számítógépe van, a képzéshez szükséges további 4 gépet az oktató biztosítja
a tanfolyam idejére.

A helyi Hírmondónkban megjelentettünk egy
felhívást, miszerint szívesen befogadnánk leselejtezett gépeket. Ennek hatására a héten Hevesi
István és felesége az Erdősor utcából megajándékozott minket egy komplett géppel. Köszönjük.
5-én este a Keleti Klub hastáncosai tartottak
nyílt órát és teaházat.

6-án csütörtök este az idén feloszlott ifjúsági
Fialka táncegyüttes megmaradt és táncolni
vágyó tagjainak szerveztem találkozót a tardosi
Vörösmárvány táncegyüttes vezetőivel, hogy közösen gondolkodjunk arról, hogyan újíthatnánk meg a
néptáncot az itt élő fiatal generáció számára. 19-én
öten autóba ültünk, hogy részt vegyünk a tardosiak
próbáján. Azt tervezzük, hogy egyenlőre csatlakoznánk maroknyi csapatunkkal az együtteshez.
7-én az események a Sportcsarnokban zajlottak. Délelőtt a sajátosan nevelhetők regionális
szakmai konferenciája zajlott, este pedig a vállalkozóké volt a főszerep.

Felhívás
Ki mit tud? Vértesszőlősön
2008. május 15-én, csütörtökön
a Művelődési Házban 14 órától
A vértesszőlősi Művelődési Ház Ki mit tud?-ot
hirdet minden vértesszőlősi lakos részére. A Ki
mit tud? célja, hogy bemutatkozási lehetőséget
biztosítson a községben élők számára.
Jelentkezni lehet egyénileg vagy csoportosan, prózai
(vers, próza, színdarab, jelenet) vagy zenés (ének,
hangszeres bemutató, együttesek) darabbal.
A legjobbak lehetőséget kapnak, hogy a községet képviseljék egy az ősszel induló kistérségi
vándorkiállítás keretén belül.
A jelentkezéshez kérünk egy digitális képet
küldeni a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
e-mail címre, vagy kérésre
a Művelődési Házban elkészítjük!
A jelentkezési lapokat kérjük 2008. április
30-ig a Művelődési Ház címére
(Vértesszőlős, Tanács u. 79) visszajutatni!

TÁBOROZZ VELÜNK
A HORTOBÁGYON!

Hallottál már a hortobágyi Madárkórházról?
A tábor időpontja: 2008. június 23-tól június 28-ig.
Hétfőtől–szombatig 5 éjszaka.
Helyszín: Hortobágy, Madárkórház
• Utazás: vonattal
• A tábor díja: 20 000 Ft, mely tartalmazza az
utazás, szállás, étkezések és programok költségeit.
A vértesszőlősi gyerekek utazási költségeihez a
Művelődési Ház hozzájárul.

Az önkormányzat meghívására a rendezvényen
megjelentek legnagyobb szõlõsi vállalkozások
vezetõi, mintegy 70 fõ. Tájékoztatást hallgattak
meg az önkormányzat elõzõ évi tevékenységérõl,
az elvégzett fejlesztésekrõl, idei tervekrõl, az
adózással kapcsolatos aktuális tudnivalókról, a
LEADER pályázatról, és a vértesszõlõsi múzeumi
bemutatóhely fejlesztési terveirõl, lehetõségeirõl.
A 10 legnagyobb adózó köszöntését állófogadás zárta.
Persikné Kata

Olyan 10 évesnél idősebb, akár középiskolás korú
gyerekek jelentkezését várjuk, akik amellett, hogy
örömmel ismerkednek meg a vadmadarak életével,
gyógyításuk mikéntjével, szívesen részt vállalnak a
körülöttük lévő tennivalókban is.
Jelentkezni lehet a Művelődési Házban személyesen,
vagy telefonon nálam:
Persikné Szabó Kata 06/20-93-66-453-as számon.
• Jelentkezési határidő: 2008. folyamatosan
A jelentkezéskor fizetendő összeg 5 000 Ft, a fent maradó összeget május 30-ig részletekben is lehet fizetni.
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Megújul a Művelődési Ház
2008. március 20-án megkezdődtek a
vértesszőlősi Művelődési ház felújítási munkálatai. Egyesületünk mely a
projekt kezdeményezője volt, ott volt
a szervezési, tervezési folyamatnál és
ott volt az első munkanapon is!
Nagyszabású előkészítő munka
előzte meg a gyakorlati feladatok megkezdését. Vezetőségünk költségvetést
készített a képviselő-testület részére,
majd a kért pénzügyi támogatást megszerezve megkezdődtek a szervezési
munkálatok.
A mintegy 5 000 000 Ft-os költségkalkuláció előre vetítette a feladat
nagyságát. Egyesületünk úgy gondolta,
megkeresi a község más szervezeteit,
együttműködési kezdeményezésével.
A megkeresésre az Összefogás
Vértesszőlősért Egyesület kivételével
valamennyi szer vezet reagált, így
ültünk össze a Tájházban létrehozott
találkozóra. Tájékoztatónk után nem
sokkal a Segítőkéz Vértesszőlősért
Alapítvány és az Őszirózsa Nyugdíjasklub csatlakozott hozzánk, így közösen fellépve fordultunk Vértesszőlős
lakosságához, felhívást téve társadalmi
munkára.

Az első felajánlások megérkeztek!
Március 20-án az önkormányzati dolgozók, majd a Pátria tagsága megkezdte a nagyterem bontási munkálatait.
A z első napon teljesen sikerült
visszabontani a falakat borító faszerkezetet és műbőrborítást, illetve a
teljes fűtésrendszert (radiátorokat,
csővezetékeket). Jó volt látni a megjelenteket, ahogy beleélték magukat
a munkába. Még az önkormányzat
fizetett munkásainak is megindult a
fantáziája és sok ötlettel, egyszerűbb
megoldásokkal rukkoltak elő. Ezúton is
köszönjük nekik, hogy nem nyűgként
élik meg ezt a feladatot, hanem aktívak,
segítőkészek.
A Nyugdíjas klub felajánlotta, hogy
a takarítási munkálatokban aktív fizikai munkát is vállalnak, ezen kívül a
nagyobb munkanapokon a társadalmi
munkát végzők számára szendvicsekkel, frissítővel kedveskednek.
A munka tehát nagy intenzitással
indult, bízunk benne, hogy az erő és
a lelkesedés az utolsó „kapavágásig”
kitart!
Török Csaba
elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

18

Csémy

Könyvkötészet
Web: http://web.t-online.hu/csyk

• S zakdolgo zatok
• d ip lo ma mun kák
• könyvek, folyóiratok, újságok kötése igényes kivitelben.
• kiadványszerkesztés
• nyomdai munkák
2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 4.
Tel.: (34) 379-061 • Mobil: (30) 361-4679
E-mail: csyk@t-online.hu

Szalai László természet fotóinak kiállítása
A mûvelõdési ház felújítási munkálatai miatt március 20-án az általános
iskola ebédlõjében nyitottuk meg Szalai László a 24 óra fotóriporterének
kiállítását.
A fotók a természet egy-egy történésének soha vissza nem térõ pillanatát
örökítik meg. A fényképezõ keresõjén át találja meg azt a mozzanatot, mely
egy pillanatba sûríti az élet szépségét és harmóniáját.
A kiállítás apropóján lehetõséget biztosítottunk a tatai Zöld Szigetkör
Természetvizsgáló Egyesület környezeti nevelést segítõ projektjének bemutatására. A program célja egy hálózat felállítása a megyében, mely az
iskolai környezettudatos nevelés megvalósításához nyújtana segítséget.
Az iskolák helyi nevelési programjaihoz illeszkedõ, azt kiegészítõ projektek
segítségével a gyerekek gyakorlatban ismerkedhetnek meg a természet- és
állatvédelemmel, a tudatos fogyasztás alapjaival, a hulladék- és energiagazdálkodás aktuális kérdéseivel.
A március 29-ei nagytakarítás alkalmával összefogásunkkal szeretnénk
mindenki figyelmét felhívni, hogy szûkebb és tágabb környezetünk megóvása
mindannyiunknak felelõsége!
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Kedves volt mazsorett!
Idén május végén ünnepeljük a mazsorett
csoport megalakulásának 15. évfordulóját.
Kérlek téged, hogy jelentkezz, ha részt szeretnél
venni az ünnepségen. Jelentkezésedet várjuk

2008. április 20-ig.
További információ és jelentkezés:
Bartal Vilmosné (Marika néni) 06-30/212-59-96, 34/379-240,
Vértesszőlős Valusek u. 26.
Bedei Sarolta (Saci) 06-30/411-57-99; 34/379-064;
Vértesszőlős Múzeum u. 34.

Üdvözlettel
Bartal Vilmosné • Bedei Sarolta

Szünetel a Samu TV adása
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közösségi Samu TV adása
2008. március 13. óta határozatlan ideig szünetel.
Az év elejétől életbe lépett jogszabályi változások és az irányító hatóság változása miatt
az eddigieknél szigorúbb a helyi közösségi adások törvényességi felügyelete. Ezen szabályoknak évek óta kísérleti jelleggel működő adásunk sajnos nem felel meg. Ezért – a komoly
összegű bírságot megelőzendő – szolgáltatónk, a UPC lekapcsolta az adást a hálózatról.
Vértesszőlős Község Önkormányzata keresi a lehetőségeket a Samu TV további üzemeltetésére. Erre elvileg két lehetőség kínálkozik: vagy megfelelve a hatályos előírásoknak,
minden engedély beszerzése az önálló működéshez, vagy pedig szerződés kötése valamely
közeli városi televízióval és annak műsorában helyet kapni.
Az Önkormányzat határozott szándéka a közösségi televízió további működtetése, éppen
ezért megkezdte a szükséges információgyűjtést és egyeztetést.
Természetesen ebben az átmeneti időszakban is a közösségi rendezvények felvétele,
DVD-re történő archiválása folyamatosan zajlik, és ahogy az új adás valamilyen formában
elindul, ezek a felvételek adásba kerülnek majd.
Dr. Nagy Sándor

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