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Iskola felújítási pályázat
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő Testülete határozata alapján a Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program 5.1.1 Közoktatási Infrastruktúra fejlesztési pályázatára január 28-án a
szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.
A beadott pályázat célja az Általános iskola teljes
körű korszerűsítése. A felújítási projekt a következőket
tartalmazza: a régi iskolaépület teljes körű belső felújítása (burkolatok, épületgépészet), az új épület külső
hőszigetelése és nyílászáró cseréje, a két épület közé
egy aula, étkező, ételmelegítő, tanulói vizesblokk, tanári és szertárak építése, 20×25 m nagyságú, tovább
bővíthető tornaterem építése öltözőkkel a mostani új
épülethez kapcsolódva, valamint az udvar rendezése,
kerékpár tároló kialakítása stb.
A bővítéshez a meglevő előszerződések alapján
hónapokon belül megvásárlásra kerül mintegy 2 500
m2 telek (a mostani tornapálya mellett). A rendkívül
elavult, rossz állapotú tornaszoba, tanári és udvari
WC-k elbontásra kerülnek.
Sajnos az udvar felső oldala mellett, a régi épület
folytatásaként az új összekötő szárny jobb elhelyezését lehetővé tevő mintegy 90 m2 telekrészről (Tanács u. 45.) az irreális ajánlati ár miatt nem sikerült
megegyezni. Ezért a most amúgy is szűkös udvaron
az aulát szélesebbre, rövidebb kinyúlással kell majd
kialakítani, hogy lefelé a szükséges tűztávolság
betartása biztosítható legyen majd.
A kényelmes és korszerű kivitelezés mellett a
környezetvédelem és az energiatakarékosság is
kiemelt szerepet kap majd: a tervek szerint a használati melegvíz ellátást napkollektor fogja segíteni,

illetve a nem ivóvizet igénylő vezetékekhez (WC
öblítés stb.) csapadékgyűjtő rendszer fog csatlakozni. Az energiatakarékos világítás (kompakt
fénycső, LED) mellett az épületek teljes körű (fizikai
és info-kommunikációs) akadály mentesítése is
megvalósul.
Szintén a pályázat költségvetésében szerepel
az új helyiségek, tantermek ellátása korszerű
berendezésekkel, oktatási és szemléltető eszközökkel, amelyhez az iskola által a közeljövőben
benyújtásra kerülő TIOP pályázat (elektronikus
szemléltető eszközök beszerzésére) előzetesen már
idén hozzájárulhat.
A felújítás építési költsége a tervek szerint
mintegy 494 millió Ft lesz, a járulékos költségekkel
(tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projekt
menedzsment, berendezési eszközök stb.) együtt
összesen 581 millió Ft. A pályázaton a maximális
250 millió Ft igénybe vétele mellett a további költségeket az Önkormányzat saját forrásból illetve hitelből
fogja finanszírozni.
A jelenleg benyújtott első forduló után kerülnek
azok a pályázatok kiválasztásra, melyek a részletes
tervekkel elkészíthetik a végleges pályázati anyagot.
Ekkor rendeljük majd meg nyilvános tervpályázat
alapján az engedélyezési és kiviteli terveket.
Remélhetően mindkét fordulón sikeresen túljutva
a tervek megvalósításával 2009-2010-re községünk
modern, igényes kialakítású és otthonos iskolával
rendelkezhet majd, amely nagyban hozzájárulhat
a szőlősi gyermekek helyben történő, az eddiginél
jóval nagyobb mértékű beiskolázásához.
Dr. Nagy Sándor

2008. évi tervezett rendezvények
Dátum

Rendezvény neve

2008. január
2008. január 24.
2008. január 29.
2008. február
2008. február
2008. február
2008. február 2.
2008. február 14.
2008. február 22.
2008. február 23.
2008. február 25.

Féléves szülői ért.
Képviselő testületi ülés
Baba-mama klub
Ping-pong 5-8 osztályosoknak
(minden kedden)
Fazekas szakkör indul
Előadás
Fogadóórák
Pótszilveszter és farsang
Képviselő testületi ülés
Óvodás farsang
Rongyos bál
Baba-mama klub

2008. február 29.

Operett gála

2008. március
2008. március
2008. március
2008. március
2008. március
2008. március
2008. március
2008. március 7.

Nőnapi hét
Fafaragó kiállítás
Húsvéti játszóház
Gyerekszínház
Fürdőzés
Papírgyűjtés
Fogadóórák
Vállalkozói fórum

2008. március 11-15.

Borverseny

2008. március 13.
2008. március 14.
2008. március 25.

Képviselő testületi ülés
Március 15-ei ünnepség
Baba-mama klub

2008. február

2008. március 27.
2008. március 29.
2008. április
2008. április
2008. április
2008. április
2008. április 10.
2008. április 12.
2008. április 24.
2008. április 29.
2008. május
2008. május
2008. május
2008. május
2008. május
2008. május
2008. május
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Színház
Nőnapi–születésnapi
rendezvény
Gyerekszínház
Ki mit Tud?
Zsíroskenyeres
teadélután
Húsvét ünneplése
Képviselő testületi ülés
Termékbemutató
Közmeghallgatás
Baba-mama klub
Gyerekszínház
Tavaszi gála
Anyák napja
Évzáró
Tanévzáró szülői
értekezlet
Fogadóóra
Nemzetiségi rendezvény

Rendezvény helyszíne
Óvoda
Polg.mesteri hivatal
Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Óvoda
Művelődési Ház
Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Óvoda
Közműv Háza
Tatabánya
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Komárom Gyógyfürdő
Óvoda
Óvoda
Művelődési Ház
Polg.mesteri hivatal
Óvoda
Óvoda
Közműv Háza
Tatabánya
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Rendezvényt
szervező
Samu Falvi Óvoda
Önkormányzat
Samu Falvi Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Samu Falvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda
Önkormányzat
Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület
Önkormányzat
Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub

Óvoda
Polg.mesteri hivatal
Agárd
Baromállás dűlő
Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Óvoda
Óvoda

Samu Falvi Óvoda
Önkormányzat
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Samu Falvi Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda

Óvoda

Samu Falvi Óvoda

Óvoda
Tájház

Samu Falvi Óvoda
Samu Falvi Óvoda

2008. május 8.
2008. május 17.
2008. május 24.
2008. május 27.
2008. május vége
2008. június
2008. június
2008. június
2008. június 1.
2008. június 12.
2008. július
2008. július
2008. július
2008. július 1.
2008. augusztus
2008. augusztus
2008. augusztus 20.
2008. szeptember
2008. szeptember 7.
2008. szeptember 11.
2008. szeptember 27.
2008. október
2008. október 9.
2008. október 10.
2008. október 18.
2008. november
2008. november
2008. november
2008. november
2008. november 13.
2008. november 14.
2008. december
2008. december
2008. december
2008. december 13.
2008. december 18.

Képviselő testületi ülés
Anyák - Apák napi műsor
Sportnap
Baba-mama klub
Nyugdíjas találkozó
Pünkösdi játszóház
Tábor
Kirándulások
Pedagógusnap
Képviselő testületi ülés
Tábor
Kirándulások
Mester kezek kiállítás
Köztisztviselők napja
Kirándulások
Est a Tájházban
Falunap
Mihály napi vásár
Búcsui bál (szept 7.
vagy 14.)
Képviselő testületi ülés
Szüreti Felvonulás
Halloween
Képviselő testületi ülés
Idősek napja
Idősek napi műsor
Játszóház
Egészséges élet előadás
Színház
Szociális munka napja
Képviselő testületi ülés
Közmeghallgatás
Mikulás est
Karácsonyi szöszmötölő
Falukarácsony
Karácsonyi ünnepély
Ünnepi testületi ülés

Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház

Művelődési Ház

Önkormányzat
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Samu Falvi Óvoda
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Önkormányzat
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Önkormányzat
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Önkormányzat
Művelődési Ház

Művelődési Ház

Nyugdíjas klub

Polg.mesteri hivatal

Önkormányzat
Önkormányzat
Művelődési Ház
Önkormányzat
Önkormányzat
Nyugdíjas klub
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Önkormányzat
Nyugdíjas klub
Önkormányzat

Óvoda
Cserkeszőlő
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház
Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Komárom, vagy Tatabánya
Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Közterület fenntartó alkalmazása
Az Önkormányzat kiemelt céljai a közintézmények folyamatos felújítása és a közterületek fokozatos fejlesztése, parkosítása, rendben tartása, ezzel esztétikus települési környezet kialakítása. Ennek jegyében került sor tavaly augusztustól
kőműves karbantartó alkalmazására, illetve idén február 1-jétől közterület fenntartó felvételére. Az új alkalmazott feladata
elsősorban az elmúlt évben beszerzett kommunális kistraktor és kistehergépkocsi üzemeltetése, közterület ápolás lesz,
illetve segítség karbantartási, rendezvény szervezési és egyéb munkákban.
Az Önkormányzat eredeti elképzelése szerint az idéntől bevezetésre tervezett kommunális adó ezen településkép
fejlesztési feladatokat finanszírozta volna. Mivel lakossági visszajelzések miatt a fenti adónem bevezetésére egyenlőre
nem került sor, e költségek idén a fejlesztési tartalékot csökkentik majd.
Dr. Nagy Sándor
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Óvodai – Bölcsődei hírek
Az év első hónapja gyorsan elrepült.
Volt részünk némi hóban, csúszkálhattunk és még apró termetű hóemberre is futotta a kevés hóból. Amíg
lehetett az óvoda udvarán élveztük a
tél örömeit.
Mint minden hónapban, most is
megünnepeltük a január hónapban
született gyermekek születésnapját.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak egymásra figyeljünk, hanem a körülöttünk
élő madarakról is gondoskodjunk. A
gyermekek szorgalmasan hozzák a
magokat, amiket aztán együtt helyezünk
el a madáretetőbe.
Így ismerkednek a gyerekek a madarak szokásaival, megtanulhatják a
gondoskodás fontosságát. Az évek

során beépül személyiségjegyeik közé
az a szemlélet, hogy úgy éljek, hogy ne
zavarjam más élőlény életét, úgy éljek,
hogy másnak is helye legyen körülöttem, hiszen az ember része a körülötte
élő világnak.
Itt szeretnénk a gyerekek nevében
megköszönni a madárkiállítók munkáját,
hogy minden évben lehetőségünk van
gyermekeinkkel gyönyörködni az elénk
varázsolt madárvilágban. Köszönjük,
hogy évről évre megörvendeztetnek
minket az Önök féltve őrzött kedvenceikkel, s ezzel a mi csöppségeinknek a
rácsodálkozás nem mindennapi élményét nyújtják.
Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete
nevében:
Seregélyes Erzsébet

ÜZENET
Örömteli volt látni, hogy milyen sokan voltak az éjféli szentmisén. A karácsony
sokakat megérintett, s mikor az orgona sípjai először szólaltak meg a karácsonyi
fényekben úszó templomban, már tömöttek voltak a padsorok. A karácsony három
napja azonban sajnos ismét gyorsan telt el – ám aki kicsit is nyitott volt az üzenetére, az
lelkileg feltöltődve vághatott bele az új évbe. December 31-én még az év végi hálaadó
misén értékelhette mindenki az elmúló esztendőt, ám másnap reggel már az égiek
segítségét is kérték a hívők az előttünk álló évhez. Elkezdődött 2008. Idén egy neves
évfordulóra is sor kerül. 150 évvel ezelőtt, 1858. február 11-én jelent meg (először) a
Szűzanya Lourdesban a kis Bernadette Soubirousnak. Az egyház 1993 óta ünnepli
ezen a napon a betegek világnapját. Ha legközelebb belépünk a templomunk ajtaján,
ne felejtsünk megállni egy pillanatra és balra tekinteni! Ott áll ugyanis a lourdes-i emlékmű. A Szűzanya segítségével pedig könnyebben megérthetjük a vallás legfontosabb
üzenetét: a szeretetet. S bár a karácsony elmúlt, de ha nyitottak vagyunk, akkor nem
csak december utolsó pár napjában érezhetjük a krisztusi tanítás lényegét. Hiszen
Pál apostol is így fogalmazott a korintusiakhoz írt első levelében:
„Ma még csak tükörben, homályosan látunk, Akkor majd színről-színre. Most csak
töredékes a tudásom, Akkor majd úgy ismerek, Ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.”
Pataki Gábor
ministráns
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Iskolai hírek
Sikeres félévzárás, új irányvonalak
Lezárult az első félév a Vértesszőlősi
Általános Iskolában is. Sikeres félévet
zártunk, de a tanulmányi és magatartási normák szigorításával szeretnénk
még eredményesebbé válni.
Iskolánk szlogenje: „A legfontosabb a gyermek.” Ezt az itt dolgozó
pedagógusok hitvallásuknak tekintik.
Az eredményes munkához azonban
a szülőkkel való kapcsolattartás és a
közös megállapodások, vállalások is
hozzá tartoznak, hiszen az iskola egyre
inkább szolgáltatás lesz. Kérjük Önöket,
hogy látogassák meg weboldalunkat,
és ismerjék meg iskolánkat a HÍVOGAT
AZ ISKOLA RENDEZVÉNYSOROZATUNK előadásain is!

A részletes program:
1. Március 7.: Az iskolaérett gyermek
2. Március 17.: Milyen a jó iskola?
3. Április 7.:

A mi iskolánk
– bemutatkoznak
az osztálytanítók
és az iskola

Az előadások minden alkalommal
17 órakor kezdődnek a Médiateremben.
Amíg Ön családjával meghallgatja az
előadásokat, addig gyermeke a leendő
elsős osztálytanítóval Játszóházi foglalkozáson vehet részt a hatodikosok
osztálytermében. Jöjjön el, ismerje meg
iskolánkat, látogassa weboldalunkat!
www.altisk-vszolos.sulinet.hu

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Iskolánk benevezett a DELIKÁT8 által meghirdetett „FŐZZÖN 8 JÁTSZÓTERET!”
programba. Ha összefogunk, és közösen gyűjtünk DELIKÁT8 vonalkódokat, lehetőségünk
nyílik arra, hogy falunkban idén felépülhessen a gyerekek nagy örömére, egy az Uniós
szabványoknak megfelelő korszerű játszótér.

Mit kell tennünk a siker érdekében?

• Vágjuk ki a DELIKÁT8 ételízesítő vonalkódját!
(Egy pályázathoz 1000 gramm DELIKÁT8 vonalkódja szükséges.).
• A vonalkódokat be lehet dobni az iskolában elhelyezett gyűjtődobozba.
• 1000 grammonként postai úton eljuttatjuk a megadott címre.
• Minél több 1000 grammos csomagot/pályázatot küldünk be annál nagyobb a nyerési
esélyünk
2008. január 15. és augusztus 15. között lehet gyűjteni a kódokat, a sorsolásra pedig augusztus 15-én kerül majd sor. Kérem a kedves Szülőket, ha DELIKÁT 8-cal
főznek, küldjék be a vonalkódokat az iskolába! A játékban valamennyi Knorr Delikát8
termék részt vesz, kivéve az alábbi nagykiszerelésű termékeket: Delikát8 3 kg
• Delikát8 11 kg • Delikát8 20 kg • Delikát8 22 kg
Csordásné Kutenics Szilvia
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Regionális konferencia a Vértesszőlősi Általános Iskolában
A Vértesszőlősi Általános Iskola nagy
hangsúlyt fektet a sajátos nevelési
igényű (SNI-s) gyermekek és enyhe értelmi fogyatékosok, valamint a tanulási
zavarokkal küzdő gyermekek egyéni
oktatására és integrációjára is.
A térségben egyedülálló módon csak
a mi intézményünk nyert 400 000 forintot
egy olyan konferencia lebonyolítására,
melynek témája az SNI-s gyermek és az
otthoni nevelés, az iskolai integráció.
Ahhoz, hogy ezek a gyermekek ne
bélyegként és szégyenfoltként hordják a
három betűs megkülönböztetést, szülők,
pedagógusok, helybéliek részére szeretnénk fontos információkkal szolgálni a
konferencia előadásainak keretében.

A konferencia a Pátria Faluközösség
Egyesület, A Vértesszőlősért Alapítvány,
a Samufalvi Óvoda és az iskolai Gyermekszem Alapítvány összefogásával
kerül lebonyolításra, hiszen a sikeres
pályázat egyik kulcsfontosságú kritériuma volt a civil szervezetek összefogása.
Partnereink még a Radír Rádió, TKTV,
24 ÓRA és a Tatabányai SPORT KHT is.
A konferencia fővédnöke Dr. Nagy
Sándor polgármester.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk a február 15-én, 10.00 órától tartandó sajtótájékoztatóra, és a március
7-ei konferenciára, melynek részletes
programját az alábbiakban olvashatják.
Horváth Sándor igazgató

sajátosan nevelhetők – regionális szakmai konferencia

2008. március 7. péntek 10.00–15.00 óra
A Vértesszőlősi Általános Iskola szervezésében a vértesszőlősi Sportcsarnokban
Program:
10.00 óra
10.05 óra

10.45 óra
11.30 óra

Konferencia-megnyitó – Horváth Sándor igazgató
Fogyatékosságok és képességzavarok a pszichiáter
szemszögéből – dr. Radics Edit gyermekpszichiáter,
BM Központi Kórháza
A korai fejlesztés lehetőségei a 0-3 éves korosztálynál
– Czeizel Barbara, korai fejlesztő központ
A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság munkájának
bemutatása – Nagyné Sebestyén Ibolya szakértő

Ebéd és kávészünet
13.00 óra
13.30 óra
14.00 óra
14.30 óra
15.00 óra

A képességzavarok felismerésének, fejleszthetőségének a lehetőségei
az óvodában, iskolában – Molnár Rózsa gyógypedagógus
Van-e buta gyerek? – Szilágyi Imre pszichológus
Az iskolai fejlesztés tapasztalatai – Zsidek Judit pszichopedagógus
A képességzavar szülői szemmel – Czirkóné Párnás Rózsa főállású anya
Összegzés, konferencia-zárás – Horváth Sándor igazgató

A konferencia fővédnöke dr. Nagy Sándor polgármester
A konferenciát a szociális és munkaügyi minisztérium támogatja
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Tanulmányút a ruszti borvidékre, Burgenlandba
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 2007. december 1-jén,
mint eddig minden évben szakmai
tanulmányutat szervezett, ezúttal
Burgenlandba 41 fő részvételével.
Programunkat Kismartonban (Eisenstadt) kezdtük, ahol részt vehettünk az „Esterházy bor-kultúra-élmény” programon.
Az Esterházy család az egykori
Magyar Királyság egyik legbefolyásosabb, és leggazdagabb családja volt.
Az Esterházy család Vértesszőlős életét
is meghatározta, hiszen a tatai Esterházyak telepítették be a szlovákokat
Szőlősre a törökök kiűzése után, akiknek leszármazottjai mai is itt élnek.
Az Esterházy család a 17-ik század
óta intenzíven foglalkozott szőlészettel
és bortermeléssel.
A program keretében egy időutazáson
vehettünk részt a nagy hírű család történetében, és megismerkedhettünk szőlészeti és borászati hagyományaival.
Az Esterházy-kiállításon tett séta
során az „Udvarmester” segítségével

kaptunk betekintést az ünnepi rendezvényekbe és az Esterházy udvar zenei
hagyományaiba.
A kastély Burgenland legjelentősebb
kulturális emlékhelye. Kelet- és NyugatEurópa metszéspontjában található
földrajzi elhelyezkedésének köszönheti
azt, hogy a Magyar Királyság társadalmi, kulturális és politikai eseményeinek
helyszíneként történelmi jelentőségre
tett szert.
Zenetörténeti jelentőségét Joseph
Haydnnak, és a Haydn teremnek köszönheti, melyet a világ egyik legszebb
és legjobb akusztikájú koncerttermeként tartanak nyilván.
Az Esterházy kastély zenei hagyományait ma is számos koncert, nyári akadémia és egyéb rendezvény színesíti.
A kastélykápolna megtekintését követően a Burgenlandi Bormúzeumban,
a kastély történelmi pincéjének boltívei
alatt végigsétálva láthattuk a környék
szőlőfajtáit a kiállítási vitrinekben, néhány régi borászati eszközt, melyet az
Esterházyak még mai is folyamatosan
gyűjtenek.
Az egykori konyhában
kialakított fogadóhelyen
megismerhet tük a mai
Esterházy pincészet történetét.
A hagyományos Esterházy pincészet
350 éven át először a
sopronfehéregyházi
(Donnerskirchen) majorban volt, majd 1947-ben
a kismartoni Esterházypalota történelmi pincehelyiségeibe költözöt t
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át. A borok minőségével szemben
támasztott egyre növekvő követelményeknek azonban e pincék boltozata
alatt csak nehezen lehetett megfelelni.
Darázsfalván (Trausdorf), ahonnan
rá lehet látni a kismartoni Esterházypalotára, 2006-ban nyílt meg az új
pincészet, amelyet az – Ausztriában
létező – legkorszerűbb borászati technikával szereltek fel.
Az Esterházy-szőlőbirtok, mely jelenleg 65 hektár, a Fertő tavi borvidék
szívében található legjobb dűlőkön terül
el: a Lajta-hegység és a ruszti dombvidék déli lejtőin. Az ottani mésztartalmú
talajok és a Fertő tó hatása következtében rendkívüli mikroklíma egyedülálló
szimbiózisa egészen sajátos termőhelyi
jelleggel bíró borokat eredményez, melyeket megkóstolhattunk. A pincészetet
a Rust felé vezető úton láthattuk is.
Az ebédet követően megismerkedtünk a régi hagyományokat őrző ruszti
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borvidékkel – melyet múlt század végéig
Rust-Sopron-Pozsonyi borvidékként
tartották nyilván –, és ami megőrizte tradícióját, és jelenleg is sok család egzisztenciáját határozza meg. A különleges
mikroklíma, a változatos talajszerkezet
és domborzati viszonyok jó adottságot
biztosítanak úgy a fehér, mint a vörös
szőlők termesztésének.
Rust város főterén, a több száz éve
szőlővel és borral foglalkozó Wartha
család pincészetében nagy érdeklődéssel hallgattuk a 6,5 hektáron gazdálkodó
családi gazdaság működéséről, a művelési módról, a borászati előírásokról
szóló kötetlen előadást, melynek során
megkóstolhattuk egy kis és a tradíciókat
őrző borászat borait is.
Az adventi díszben pompázó kisvárostól szép élményekkel és jó hangulatban búcsúztunk.
Jung János
egyesületi elnök

Decemberi visszatekintő
December 14-én pénteken a Kulturális Bizottság meghívására mintegy
50 gyermek érkezett a Művelődési
Házba az évi rendes Kakaó-partira.
Ez az az esemény ahová azokat a
gyerekeket várják akik egész évben
a közösség ak tív tagjai. Az idén
az est vendégei voltak az oroszlányi Bakfark Bálint Művészeti Iskola
Csáky Mária vezette balettagozatosai.
Az együttes igazán büszke lehet ezévi
teljesítményére, hiszen Hollywoodból
két világbajnoki elismeréssel térhettek
haza karaktert-és kortárs tánc kategóriában. Vezetőjük, Csáky Mária pedig a napokban kapta meg a megyei Prima Primissima díjat.
A 45 perces előadást követően megjelent a télapó, aki apró ajándékkal kedveskedett a
jelenlévőknek. Az asztalokon hamarosan gőzőlgött a finom kakaó és a hatalmas kuglófok és
ínycsiklandó sütémények várták, hogy a gyerekek önfeledten majszolják őket. Akinek kedve volt
a kisteremben karácsonyfa díszeket készíthetett, a nagy teremben pedig a balettosokkal együtt
táncolhattak. Nagyszerű hangulatú este volt.
* * *
December 16-án vasárnap az Őszi rózsa
Nyugdíjas Klub tartotta karácsonyi ünnepségét. Az ünnepi műsort a Zimozeleny as�szonykórus adta. A finom vacsora utána helyi
zenekar húzta a talpalávalót.

* * *
December 18-án Megyei Nemzetiségi Nap
volt a Művelődési Házban. Vendégül láttuk a
megye és a nemzetiségek vezetőit.

December 21-én
a Falukarácsonyon vendégünk
volt Levente Péter.
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Fejlesztések a Művelődési Házban
2007-ben az Önkormányzat a költségvetésében 400 000 Ft-ot biztosított a Művelődési
Ház eszközfejlesztésére. Ezt a pénzt betettük
egy kormányzati programba (Közművelődési
Érdekeltségnövelő Támogatás), amivel még
további 205 000 Ft-ot kaptunk a fejlesztéseink
finanszírozásához. Az összeg sok is, kevés
is. Amire feltétlenül költeni szerettünk volna
az a ház berendezésének, elsősorban az
asztalok és székék felújítása. De bizony ez az
összeg a költségek felét sem fedezte. A másik
dolog, amiért vártunk az összeg elköltésével
az egy új művelődési ház megvalósulásával
volt kapcsolatban. A száz éves épület 50 éve
biztosítja a közösségi programok helyszínét.
Idő közben korszerűsödött, megépült a vizes
blokk a pince klub mellett. Ebben nagy szerepe volt az akkori ifjúsági klub vezetőjének
Török Csabának.
Bevezették a gázt, korszerűsítették a fűtést.
Ennek ellenére elöregedett. Reméljük egyszer
lesz lehetősége a falunak egy új Művelődési
Ház építésére.
A pénz a rendelkezésünkre állt és igyekeztünk jól elkölteni azt. Vettünk egy asztali focit,
egy elektromos darts-ot, egy ping-pong asztalt

10 ütővel. (Remélem, mire a lap megjelenik
már megérkezik hozzánk.) Egy Sony projektort
aminek a segítségével előadásokat, filmvetítéseket tarthatunk és 20 darab összecsukható
jó minőségű rendezvény asztalt. Ezzel ki is
merítettük a keretünket. Az év végi akciók
során viszont a piacra került egy szék típus
igen jó árral. Az ünnepi testületi ülésen kéréssel
fordultam a képviselőkhöz, hogy a 2008. évi
költségvetésem terhére megvásárolhassak
160 darab széket a Művelődési Ház számára.
Köszönet képviselőinknek, hogy ott azonnal
egyöntetűen megszavazták a kérésemet,
amivel a ház idei eszközfejlesztését 520 000
Ft-tal támogatják. Így a székek január végén
megérkeztek hozzánk és remélem mindenki
örömmel használja majd őket.
Ha új művelődési háza nem is lesz a községnek egyenlőre a régi csinosítása az idei év tervei között szerepel. Szeretnénk a nagytermet és
a ház környékét szebbé tenni. Az erre fordítható
összeg a februári költségvetési tárgyalásokon
dől majd el. Örömmel hallottam, hogy a Pátria
Faluközösségi Egyesület felajánlotta segítségét
a munkálatokhoz.
Üdvözlettel: Persikné Kata

A Művelődési Ház hírei
• Fazekas szakkör indul a Tájházban. 2008. február 13-án 17 órától várjuk
a fazekasság iránt érdeklődőket a Tájházban. A szakkör vezetője Sólyom Judit,
keramikus. A foglalkozás díja: 200 Ft/alkalom. A további időpontokról az első
találkozás alkalmával döntünk.
• Ping-pong edzés keddenként a Művelődési Házban! Keddenként délután
16 és 18 óra között ingyenes ping-pong edzést tartunk a 10-14 éves korosztály
számára. Az edzéseket Krenner József vezeti. A hét többi napján előre egyeztetett
időpontban 250 Ft/óráért használható a ping-pong asztal.
• A darts és az asztali foci a Művelődési Ház nyitvatartási idejében (hétköznap
15 és 19 óra között ) 250 Ft/óráért használható.
• Élet a pinceklubban. November óta három zenekar próbál a Művelődési Ház
pince klubjában. Úgy tervezik tavasszal bemutatkoznak a közönségnek is.
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• Mátyási Piroska elbúcsúzott a Fialka ifjúsági csoportjától. Sajnálattal
vettük a hírt, hogy Mátyási Piroska nem vezeti tovább a Fialka ifjúsági csoportját.
Piroska újra tanítani kezdett az iskolában így egyre kevesebb időt tud a különórákra fordítani. Szeptemberben abba maradt a jazz-balett és sajnos januártól a
néptánc oktatás is a Művelődési Házban. Nem volt egyszerű feladat a már nem
Vértesszőlősön tanuló fiatalok összefogása, táncpróbák egyeztetése. Ezúton is köszönjük Mátyási Piroskának a sok éves erőfeszítését és odaadó munkáját. Piroska a
néptánc tanítást az általános iskolásoknak szakkör formájában továbbra is folytatja.
Hogy a sok éves munka ne menjen kárba, felvettem a kapcsolatot a környékbeli
néptánc-oktatókkal és megpróbáljuk az ifjúsági és felnőtt néptáncot újjászervezni.
Aki kedvet érez a néptánchoz jelentkezzen nálam személyesen vagy a 20/93-66453-as telefonszámon.
• A Vértes-Gerecse Helyi Közösség Tatabányai Kistérségi csoportja Falufórumot
szervez 2008. február 25-én 18 órától a Művelődési Házban. A fórum témája a
LEADER PROGRAM bemutatása. Mindenkit szeretettel várunk.

A Magyar Kultúra Napja
2008. január 22.
Január 22-ét, a Himnusz születésének napját a Magyar Kultúra Napjaként ünneplik országszerte. Az iskolásokkal mi is megemlékeztünk e napról. Ünnepi bevezető után kis műsor
keretében ízelítőt adtunk a magyar kultúrából. Először Mátyási Piroska legkisebbekből álló
néptánccsoportja adott elő magyar táncokat, népi játékokat, majd Schlepp Fanni furulyázott
és Steinhőfer Dominik hegedű-előadását hallhattuk. Ezt követően a felső tagozatosok egy
műveltségi vetélkedőn megmutathatták, mennyire ismerik a magyar kultúrát. Kilenc háromfős
csapat mérte össze tudását. Először egy produkciót kellett előadniuk, szavaltak, énekeltek,
majd magyar városokat kellett felismerniük nevezetességeik alapján, villámkérdéseket kellett
megválaszolniuk a totóban, magyar zenéket felismerni elhangzásuk után, híres versekből
idézeteket folytatni stb. A legnépszerűbb feladat az activity volt, ahol közmondásokat és
regénycímeket kellett elmutogatni, kitalálni. Az ünnephez kapcsolódóan rajzversenyt is hirdettünk. A legszebb munkákat rajztanáraink értékelése alapján díjaztuk, ezekkel díszítettük
az ünnepre a folyosót.
A rajzverseny győztesei alsó tagozatban: 1. Velencei Anna és Kecskés Orsolya (4.o.),
2. Szelőczei Anna (2.o.), 3. Schlepp Lili (2.o.) ; felső tagozatban: 1. Husz Fédra (6.o.), 2.
Santavecz Anita (5.o.), 3. Kolev Katalin (7.o.). A műveltségi vetélkedő nyertesei: 1. Gebauer
Anett, Tuboly Barbara, Kiss Lilla (8.o), 2. Anderla Anett, Faggyas Eszter, Erbeszkorn Kitti
(7.o.), 3. Bodnár Boglárka, Gelencsér Melinda, Lőrincz Aurél (7.o.).
Kolevné Forisek Györgyi
könyvtárostanár
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Önkormányzati hírek
Az adózásról
Az Önkormányzat döntése alapján 2008-ben az adómértékek nem változnak, és nem került
bevezetésre a kommunális adó sem. Ezért az idei évben nem kerül kiadásra új határozat, az
adó – amennyiben változás nem volt – a 2007. évi határozatok alapján fizetendő építményadó,
telekadó és gépjárműadó esetében is. (Az iparűzési adó fizetési kötelezettség a 2007. májusában
kiadott fizetési maghagyásban szerepel.)
Gépjárműadóban a 2007. évben használtan vásárolt gépjárművekre vonatkozóan lesz határozat
kiadva (az új vásárolásokról havonta, folyamatosan küldjük a fizetési kötelezettséget megállapító
határozatot). Még mindig 46 olyan gépjármű van a településen, amelyre még a 2007. évi adó
sem lett előírva a teljesítményadatok hiánya miatt, ezekről – a központi intézkedésektől függően
– akkor fogunk tudni rendelkezni, ha megérkeznek a teljesítmény adatok. Számítani kell arra,
hogy ezen gépjárművekre egyszerre lesz előírva a 2007. évi és a 2008. évi adó is.
A kivetések lezárása után – várhatóan február hónap második felében – minden adózó részére
fogunk kiküldeni egy fizetési értesítés, amelyben tájékoztatást küldünk a fizetendő adók összegéről
és a befizetéshez csekket is mellékelünk. Természetesen ha valaki előbb szeretne fizetni, akkor
a hivatalban beszerezhető a befizetési csekk és az adó összegét is meg tudjuk mondani.
Az I. félévi adó fizetési határideje: 2008. március 17.
Bucskuné Virtás Klára adóügyi főmunkatárs

Képviselői fogadó órák
A januári testületi ülésen arról határozott a képviselőtestület, hogy minden páros hónapban
a rendes testületi ülés előtt egy órával képviselői fogadó órát tartanak. A téli időszámítás alatt
16.00 és 17.00 óra között, a nyári időszámítás alatt 17.00 és 18.00 óra között várják a lakosságot
észrevételeikkel, javaslataikkal.

Vállalkozók találkozója
Idén március 7-én a Sportcsarnok ad otthont a Vállalkozók Találkozójának.

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával
a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesületet!
Adószámunk: 19147606-1-11 • Segítségét köszönjük
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!
Ez évben a rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás részét képezi
a 0753-D nyomtatványon lehet a nyilatkozatot megtenni.
Köszönettel: Pátria Faluközösségi egyesület • Adószámunk: 19144067-1-11

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