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Kedves Vértesszõlõsiek!

Tóth Elemér

A márciusi tél még sok feladatot és költséget okoz
az Önkormányzatnak és a lakóknak egyaránt. Reménykedünk a tavasz mielõbbi eljövetelében, hiszen sok
feladatot tûztünk ki erre az évre is.
A pályázaton elnyert összegbõl és az önerõbõl felújítjuk az Ady Endre utcát. Az iskola régi épületét is be
kell fejezni, és további apróbb felújításokra is szükség
van. Természetesen a pályázati kiírásokat folyamatosan
figyeljük, hiszen csak így lehet többletforrásokhoz jutni,
és a fejlesztési elképzeléseket megvalósítani.
Február 23-án a képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2006-os évi költségvetését. Elmondható,
hogy intézményeink mûködése stabil, de a takarékosságra mindenkinek figyelni kell!
2006. a választások éve, ami többletfeladatot
jelent a hivatal dolgozóinak.
Kérem, hogy a tavaszi munkákkal együtt mindenki csinosítsa, szépítse a háza elõtti utcaszakaszt,
közterületet, hogy tiszta, rendezett falu benyomását
keltsük, elsõsorban saját magunk örömére.
Ehhez kívánok minden Vértesszõlõsi lakosnak jó
erõt és egészséget!
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Tavasz
Ragyog az égbolt puha kézen
Tavaszt hoz a szél tenyerében.
Ágak virágot hintáztatnak.
Kinyílt szívünkön minden ablak,
Méhek röpködnek, öröm jár
most,
arany takarja a világot
tavaszt hoz a szél tenyerében,
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Vértesszõlõs 2006. évi költségvetésérõl
Vértesszõlõs Képviselõ-testülete 2006. február 23-ai ülésén rendeletet alkotott az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl. A rendelet elõkészítésében
valamennyi bizottság és intézményvezetõ részt vett, a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság két ülésen, a képviselõ-testület szintén két ülésen tárgyalta a költségvetést.
A 2005. évi költségvetés tervezési fõösszege:
ezzel szemben a 2006. évi költségvetés
jóváhagyott fõösszege:
mint 10 M Ft-tal kevesebb az elõzõ évinél.

299.888.000 Ft volt,
289.400.000 Ft, ami több,

Ebbõl a ténybõl kiindulva vizsgáltuk valamennyi intézmény költségelemeit és a
mûködési biztonságot nem veszélyeztetve döntöttünk a szükséges megtakarításokról.
A tavaly kötelezõen elõírt és tervezett államháztartási tartalékot (6,7 M Ft-ot) elvonták,
sõt ez évre újabb tartalékképzést írt elõ a költségvetési törvény (2,55 M Ft-ot).
A költségvetés fõbb jellemzõi:
Bevételi oldalon:
Állami támogatás
SZJA helyben maradó része

104.491.000 Ft
45.704.000 Ft

(ebbõl kötelezõ tartalék: 2.555.000 Ft)
SZJA kiegészítés normatíva

4.977.000 Ft

Helyi adók

89.800.000 Ft

Intézmények mûködési bevétele és bérleti díjak

15.350.000 Ft

Bankbetét
ÁFA bevétel
Támogatási törlesztések
Tb.finanszírozás
Pénzmaradvány 2005-rõl

500.000 Ft
1.417.000 Ft
800.000 Ft
3.361.000 Ft
23.000.000 Ft
289.400.000 Ft

Kiadási oldalon:
Szakfeladatonként a táblázat szerint a következõ oldalon

75.874
2.834
78.708
49.855
2.327
52.182
2.176
2.239
6.218
10.595
141.485
8.211
2.854
2.253
3.915
31
1.287
4.979
462
8.000
12.263
2.641

52.597
15.000
576
32.846
115.069
289.400

Önkorm. ig.
Utak felújítása
Közvilágítás
Tartalékok
Hivatal összesen:
Összesen:

Összesen

Általános Iskola
Iskolai étkeztetés
Iskola összesen:
Óvodai nevelés
Óvodai étkezés
Óvoda összesen
Házi szoc. gond.
Szoc. étkeztetés
Idõsek Klubja
Idõsek K. összesen
Részben önállók össz:
Mûvelõdési Ház
Védõnõi szolg.
Temetõ fenntartás
Településtisztaság
Házi orvosi szolg.
Egészségház
Sportcsarnok
Táj-Ház
Társ. és szoc. jutt.
Város és Község.
Munkahelyi étkezés

Szakfeladat

433
43
1.304

1.257
100

4.134

12.953
41.848

1.225
1.721
28.895
709
669
430
212

4.158
5.800
89.985
2.270
2.025
1.330
600

40.947
130.932

11.034
496

33.781
1.642

9.153

16.140
11.034

50.404
33.781

29.231

16.140

Munkaadót
t.

50.404

Személyi
jutt.

Pénzesz.
átad

Tár.Szoc.
jutt.

Lakásép.
köl.

Beruházás

Felújítás

Mûköd. tart. Fejlesz.tart. Államh. tart

35.068
57.171

12.688

1.925
2.045

925

8.000
8.000

600
600

600

576
576

576
15.000
15.382

15.000
3.000
3.000
3.000

27.291
27.291
27.291

2.555
2.555
2.555

8.828
120
382
2.834
11.662
120				
382				
5.040
2.327
7.367									
38
2.239
835
3.074									
22.103
120				
382				
5.232
160
493
3.103
31
1.287
2.289
1.000
319
8.000
6.825
2.641

Dologi
kiadás

15
59

9

2,5

1

2
3
44
1
1
0,5

18
1

23
18

23

Létszám

Mûködési és felhalmozási kiadások intézményen belül kiemelt elõirányzatonként 2006. év E Ft

Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs. Útfelújításra (aszfaltozás) 10 M Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk pályázaton (Ady E. u.), elbírálás alatt
további négy pályázatunk áll. A mûködési feltételek adottak, beruházási, felújítási
döntéseinket a külsõ támogatások befolyásolják. Ezekrõl a döntésekrõl rendszeres
tájékoztatást adunk.
Vida István
polgármester

* * *

Pályázat
Örömmel tájékoztatom a Kedves Olvasót, hogy Európai Uniós pályázaton
az AVOP Leader csoport sikeresen túljutott és eredményesen végzett. A 31
tagú csoport , – melyben önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások
is szerepelnek – közel 100 M Ft-ot nyert.
A csoport irányítója, gesztora Vértesszõlõs Önkormányzata. Ezen összeget
szintén pályázat útján fogjuk a csoport tagjai között szétosztani.
A technikai lebonyolításban az Által-ér Szövetség munkatársai segítenek.
A hivatalos értesítést 2006. március 13-án a Parlamentben vesszük át.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Bemutatkozik Vértesszõlõs új jegyzõje
Baudentisztl Péter vagyok. 1972-ben születtem Tatán. Szüleim
tõsgyökeres Dunaszentmiklósiak, én is ott nõttem fel, és ott
lakom most is a feleségemmel közösen épített családi házban.
Általános iskolába Szomódra, középiskolába pedig Tatabányára
a Közgazdasági Szakközépiskolába jártam. 18 évesen kezdtem
el dolgozni a Társadalombiztosítási Igazgatóságon. 9 év alatt
4 munkáltatóm volt úgy, hogy közben egy íróasztalnál ültem.
Közben munka mellett, esti tagozaton elvégeztem az Államigazgatási Fõiskolát. 1999-ben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságról
pályáztam meg a neszmélyi jegyzõi állást, amit több mint hat
évig töltöttem be.
Decemberben megpályáztam a Vértessszõlõsi jegyzõi állást, amit 2006. február 1-jétõl töltök be.
Szabadidõmben sokat olvasok, sportolok, és vadászom, és szeretem a zenét és a színházat is.
8 éve néptáncolok a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoportban.
A több mint 15 éves közigazgatási és 6 éves önkormányzati munkám során úgy érzem kellõ tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy munkámat a község hasznára és polgárainak megelégedésére

Iskolai hírek
A Hírmondó decemberi számában
beszámoltam az elsõ félév programjairól, és a cikk végén meghívtam a
falu lakóit a hagyományos falukarácsonyunkra. Örömmel számolhatok
be arról, hogy sokan fogadták el
meghívásunkat, s a rossz idõ ellenére
együtt ünnepelhettünk.
A január az élet többi területén valaminek a kezdete szokott lenni; nálunk,
az iskolában pedig egy idõszaknak a
vége: az elsõ félévnek. A kisdiákok január 23-án vitték haza bizonyítványukat.
Az elsõsök és a másodikosok szülei
szöveges értékelést kaptak gyermekük
teljesítményérõl.
A tanév egyik legjelentõsebb, legtöbb
elõkészítést igénylõ feladata iskolánkban a sítábor szervezése, melyre idén
január 30. és február 4. között került sor.
Községünk szlovákiai testvértelepülésén, Turany-ban szálltunk meg. A táborban negyven gyermek vehetett részt hat
tanár felügyelete mellett. Szülõk is jöttek
velünk, mint minden évben. Köszönöm
a segítségüket, csakúgy, mint Virág Pál
türelmét, munkáját.
A nyolcadikos gyermekek továbbtanulási lapjai február közepén rendben
eljutottak a középiskolákba, most már
csak a várakozás izgalma maradt: a
megjelöltek közül mely intézménybe
sikerült felvételt nyerniük.
A tatabányai Jókai iskola környezetvédelmi vetélkedõt hirdetett, melyen
a Maczkó Daniella, Szádeczky Anetta,
Szabó Henrietta, Kolev Ádám alkotta
csapatunk 3. helyezést ért el. Felkészítõ
tanáruk Szûcs Imre volt.
A tatabányai Bolyai iskola által szer-

vezett levelezõs verseny döntõjébe 5
tanulónk jutott be, közülük Schlepp
Fanni 2. helyezést és Kocsis Bence
6. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk
Gombásné Bartal Zsuzsa.
A harmadikos és negyedikes gyerekek Budapesten, a Madách Színházban
az István, a király címû darabot tekintették meg Szalczinger Józsefné és Gombásné Bartal Zsuzsa vezetésével.
A hosszú telet kihasználva sok
osztályunk ment az elmúlt idõszakban
korcsolyázni a tatabányai jégpályára.
Ezt a lehetõséget is igyekszünk kiaknázni azért, hogy a gyerekek minél
többet mozogjanak és legyenek a
friss levegõn.
A február hagyományosan a farsangi mulatságok ideje, ez évi bálunk is
hangulatosra sikerült. Sok kisgyermek
öltözött jelmezbe. Köszönjük iskolánk
Szülõi Munkaközössége vezetõjének,
Talliánné Skrován Ildikónak, és tagjainak
a munkájukat. Azt is köszönjük, hogy a
bál bevételébõl jelentõs összeget ajánlottak fel a tanévvégi jutalomkönyvek
megvásárlására.
A 7. és a 8. osztályosok március
7-én üzemlátogatáson vettek részt a
Coca-Cola gyárban és ellátogattak a
budapesti Jövõ Házába. A 6. a-sok
március 10-én töltöttek el egy napot a
fõvárosban múzeumlátogatással, és õk
is idõutazást tettek a Jövõ Házában.
A leendõ elsõsök iskolai beíratása
2006. április 19-20-án lesz, 8.00-tól
16.00 óráig. Kérjük, a szülõket, hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját,
a hatósági bizonyítványt (ezen a
gyermek lakcíme szerepel), valamint

az óvoda által kiállított szakvéleményt.
Lehetõséget kínálunk, hogy a leendõ
elsõs tanító nénit, Gombásné Bartal
Zsuzsannát, tanítás közben is megismerjék, ezért április 12-én (szerdán)
nyílt napot tart mostani osztályában, a

4.-ben. Szintén ezen a napon Krajczárné Száraz Erzsébet tart szlovák órát
az elsõben, amire szintén szeretettel
várjuk a leendõ elsõs szülõket.
Szabó Mária
igazgató

* * *

Sítáborban voltunk
Ebben az évben is nagyon vártuk már, hogy elindulhassunk Szlovákiába
síelni. Január 30-án, hétfõn reggel indultunk az iskola elõl, és már egy
órakor lécet csatolhattunk a valcai pályán. A haladók Anikó nénivel és Joci
bácsival rögtön a nagy pályára mentek, a középhaladók Marika nénivel
és Éva nénivel szintén itt kezdtek. A kezdõkkel Piroska néni és Vili bácsi
foglalkozott, õk is nagyon hamar megtanultak síelni. Estefelé értünk a
szállásunkra, ami idén egy középiskolai kollégiumban volt Turany-ban. A
régebbi, megszokott szállásunknak jobban örültünk volna, de a reggelik
itt is finomak voltak.
A helyi általános iskolások idén is meghívtak minket egy barátságos
focimeccsre szerda este. Három csapattal álltunk ki, a lányok és a 6-8.
osztályos fiúk gyõztek, a 4-5. osztályos fiúk nagy csatában kikaptak. A
szlovák tanár nénik forró teával, finom buktával kínáltak minket a meccs
után, és csokit is kaptunk.
Kétszer Rózsahegyen is síeltünk. Ez nagyon tetszett nekem, mert
lanovkával mentünk fel a hegyre, amit mi csak tojásnak hívtunk, mert
olyan alakja van. Szép hosszú erdei úton tudtunk lesiklani. A nagy pálya
tetejérõl szép kilátás tárult elénk.
A síversenyt Dolny Kubinban pénteken rendezték meg tanáraink. Ez a
pálya azért tetszett, mert nagyon hosszú és szép lankás volt. Este volt a
táborzáró vetélkedõ, aztán az eredményhirdetés. Örültünk, mert mindenki
kapott ajándékot és a csoportvezetõk mindenkit megdicsértek.
Nagyon szeretnék jövõre is sítáborba menni, és mindenkinek ajánlom
ezt a fárasztó, de szép sportot!
Szabó Henrietta
7. osztályos tanuló

ÓVODAI HÍREK
Vidám farsanggal búcsúztattuk a hosszú telet az óvodában. A bálon egy izgalmas világot ismerhettek meg a gyerekek tele varázslattal. A mulattatásról a vidám
bohócok gondoskodtak, akikben a gyermekek örömmel fedezték fel az ismerõs
óvónéniket, dadusokat.
A sok-sok ötletes jelmez, verseny, játék, zsákbamacska és az elengedhetetlen

télbanya égetése tette felejthetetlenné a napot.
A farsangi finomságokról, fánkról, süteményekrõl, szendvicsekrõl a szülõk gon-

doskodtak, utólag is köszönet érte.
Az aprónép után másnap a felnõttek vették birtokukba a Mûvelõdési Ház tánc

parkettját. Ez évben elõször rendezett az óvodai Szülõi Munkaközösség Rongyos
Bált, ahol a vigadni vágyók estétõl hajnalig mulatták a farsangot. A jó kedvet az
ötletesebbnél ötletesebb jelmezek fokozták.
Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat és ezáltal támogatta in-

tézményünket! A farsangi bálok megszervezését és lebonyolítását külön köszönjük
a Szülõi Munkaközösségnek. A bevételbõl az intézmény egy közös kiránduláson
vesz részt tavasszal.
Tavaszi programjaink közé tartozik még a színházbérletes elõadások látogatása Tatán a Mûvelõdési Házban. A Pátria Faluközösségi Egyesület támogatásával mindenki

részt vehet az elõadásokon, köszönjük, hogy
támogatták a rászorulók színházbérletének és
utaztatásának költségeit.
Március 27-tõl folytatódik az úszásoktatás
az Oroszlányi Városi Uszodában. Az utaztatás
költségeit a helyi önkormányzat támogatja.
A jó idõ beköszöntével hetente 1 alkalommal lovagolni megyünk a helyi NÁBOB Kft.
telepére. Igyekszünk minél több, változatos
programot kínálni a szabadban.
Hagyományainknak megfelelõen megünnepeljük a Húsvétot, az Anyák napját, Gyermeknapot, és lesz családi sportnapunk is.
Részt veszünk a tavaszi Fesztivál rendezvényein. Az aktuális események idejérõl az
óvodai faliújságról, illetve a falu tv-bõl, plakátokról értesülhetnek.

Az óvodai beíratás ideje: 2006. április 19-20.

8-16 óráig lehet az új kisgyermekeket elõjegyeztetni a következõ nevelési évre.
Ezen a héten az intézmény nyílt hetet is tart, minden érdeklõdõ szülõt és gyermeket
szeretettel várunk!
Nyáron az óvoda összevont csoportokkal mûködik.

A takarítási szünet ideje: 2006. augusztus 7-25.
Az intézményben a takarítási szünet ideje alatt végzik a karbantartási és felújítási
munkákat, ezért gyermeket ez alatt az idõ alatt nem tudunk fogadni.
A hosszú tél után mindenkinek nagyon kellemes, meleg tavaszt és hasznos
idõtöltést, jó egészséget kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

BABA – MAMA KLUB
„Azt kérdezed tõlem,
hogyan vártalak?
Mint az éjszakára,
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jõ az alkonyat,
mint ha szellõ jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelbõl
tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel

GONDOZÁS, JÁTÉK, FELELÕSSÉG

a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.
Mint a fény az árnyat,

szívbõl, igazán; megszülettél, anya lettem, a jövõd a kezemben van.

záport a virág,
mint patak medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.”
(Beney Zsuzsa:
Hogyan vártalak?)

A válasz adott a kérdésre: tiszta

A játék összetartja a családot.
A szeretet és a társas kapcsolat
meghatározza és befolyásolja
az érzelmi és szociális fejlõdést.
A szülõi mesterségnél nincs
felelõsségteljesebb hivatás. A közös játék során a szülõ felfedezteti
gyermekével az alkotás örömét.
A játék révén lehetõséget nyújtunk
gyermekünknek a világ felfedezésére, a szabályok elsajátítására.

A gondozás ösztönösen belõlünk fakad,
az érintésben, ölelésben, mosolyunkban, a
mindennapokban, ahogy anyaként védjük és
tápláljuk gyermekeinket.
„És érezzék egy kézfogásról rólad,
Hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy.
S egy tekintetük elhitesse véled:
Szép dolgokért élsz – és
Érdemes élned!”
Érdemes, hiszen az anyaság csodálatos.
Tenni dolgainkat, nevelni gyermekeinket, gondoskodni a csodáról, amely az élet ajándéka.
Anyaként meg kell adnunk a biztonságot gyermekünk érzelmi, testi és szellemi fejlõdéséhez.
Így megteremtjük az esélyt az egészséges és
kiegyensúlyozott életre.
A felelõsség eredményét csak évek múltán
láthatja a szülõ. A gyermek fõ tevékenysége a
játék. A játék során éli át élményeit, örömeit,
kudarcait és sérelmeit. A megéltek során kialakul az együttérzés, a segítõ szándék képessége,
az erkölcs. A gyermek korán megtanulja – mert
szülei és pedagógusai megtanítják rá –, hogy
társai érzõ és gondolkodó „emberkék”. Aki
ezt megérti, élete végéig képes lesz mások
szempontjait is figyelembe venni.

A 2005-2006 tanévben továbbra is eredményes kezdeményezés
a Baba – Mama Klub. Összejöveteleink során a szülõk pszichológus, gyermekorvos elõadásait hallhatták, valamint hasznos
ötleteket kaphattak a szabadidõ és az ünnepek
méltó és hasznos eltöltésére. Továbbra is
várunk minden anyukát és kedves érdeklõdõt.
Tavaszi rendezvényeink a következõk:
MÁRCIUS: Egészséges táplálkozás
ÁPRILIS: Húsvéti készülõdés, ajándékötletek
MÁJUS: Közös Anyák Napja az óvodásokkal.
A rendezvényeink pontos idejérõl egyrészt
a falu televízióból, másrészt a közintézményekben kifüggesztett hirdetményeinkrõl
tájékozhatnak.
Marie Curie örökbecsû gondolataival kívánok minden szülõnek kellemes tavaszt és sok
boldogságot.
„Az élet egyikünk számára sem könnyû,
de nincs baj, ha az embernek van kitartása, s fõleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy
tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt
a valamit bármi áron is el kell érnünk.”
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

Mûvelõdési Ház programajánlója 2006-ra
Rendszeres programjaink:
Kedd:
Szerda:

Péntek:

16.30-18.30
Keleti klub – hastánc
16.00 Jazz-balett
10 éves korig
17.00 Fialka
18.00 Jazz-balett
11 éves kortól
16.00-18.00 Színjátszó kör
17.00-19.00 Foltvarró

Kéthetente kedden a Zimozeleny asszonykórus
és a néptánccsoport próbája.
Nyugdíjas klub rendezvényei:
Március 18.:
Nõnap
Május 6.:
Anyák napja
Szeptember 10.: Búcsúbál
Október 7.:
Idõsek napja
December 16.:
Karácsony
Pályázatok:
Két pályázatot adtunk be februárba a Nemzeti kulturális Alaphoz. Az egyiket a mûködõ csoportok
továbbfejlesztésére, a másikat a nyári kalandtábor utazási, szállás és programköltségére.
Tavaszi programjaink:
Február 24. „Tavaszi tárlat” kiállítás sorozat
megnyitója. Kiállító: Bankáné Bálint Mária
A megnyitón dr. Lux András és Herczogh Krisztián közremûködött.
A tárlat kéthetente mutat be új mûvészeket
és munkáikat. Elsõsorban Sulyok Teréz
festõiskolájának alkotóit.
Március 21-25. Borverseny

Április 1. Fergeteges RETRO-Buli
Közremûködik a tatai Relics együttes.
Lemezjátszók mögött: Jaky és Dudi.
Bõvebben majd a plakátokról.

Árpilis 6.

Nógrádi Gábor
író – olvasó találkozó.
Április 7.
Tavaszi vásár
Az õszi Mihály-napi vásár
mintájára – a helyi termelõk
hobby-kertészek, kézmûvesek
vására, népzenével, táncházzal.
Április 10-14: Civil szervezetek
bemutatkozó hete.
Április 14: Tavaszi gála.
A helyi csoportok bemutatója.
Május 13: Fialka táncház
Június 10. Pünkösdi Gyermektánc találkozó
Nyári tábor elõzetes:
Június 19-23.:
Kalandtábor
1 éjszaka a Vértesi
Naturparkban, lovaglás, éjszakai
bátorságpróba túrák. A tábor
várható költsége 5.000 Ft/fõ,
ami tartalmazza az utazások
költségeit, szállásköltséget egy
éjszakára és kétszeri meleg
étkezést a Naturpark területén.
Jelentkezni Persikné Szabó
Katalinnál a Mûv.Házban.
Július 1-6.: Balatonvilágoson, tóparti
üdülõben. Elhelyezés 4 ágyas
szobákban. Napi négyszeri
étkezés + utazás.
A tábor ára: 23.000 Ft/5 éjszaka
Jelentkezni lehet Persikné Szabó
Katalinnál. Részletfizetési
lehetõséget biztosítunk!

ÕSZIRÓZSA Nyugdíjas Klub beszámolója
a 2005. évi tevékenységérõl
„A tapasztalat azt mutatja, hogy a szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás
szemébe néz, hanem abban, hogy mindketten ugyanabba az irányba vetik tekintetüket.” (A. de Saint-Exupéry)
A 2005-ös évet is igen mozgalmasan, programokban gazdagon zártuk. Taglétszámunk 2002-es megalakulásunk óta megduplázódott, jelenleg 180 fõ.
Gazdálkodásunkról:

Bevételeink:
Kiadásaink:
Maradvány:

496.842 Ft
476.000 Ft
20.842 Ft

Köszönetet mondunk természetbeni adományokért: Agricola Rt., Ritócz Lászlóné, Ifj. Hajdú János, Hajdú Jánosné, Bajczik Lajos, Busch Szilárd, Pátria
Faluközösségi Egyesület.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket igyekeztünk úgy felhasználni, hogy
abból lehetõleg minden tagunk részesüljön valamilyen formában. Lehet, hogy ez
nem mindig járt sikerrel, de a jó szándék részünkrõl megvolt.
Klubunk fõ feladatának az egymásra figyelést, a jó közösségi szellem továbbfejlesztését, a hagyományõrzést, a kultúrált szórakozást, ismereteink bõvítését, hazánk
szép tájainak megismerését, természetes környezetünk védelmét tekintjük.
Vezetõségi üléseinket havonta, illetve szükség szerint tartjuk.
A 2005-ös év programjairól:
• Részt vettünk a civil kerek asztal munkájában és meghatároztuk az
együttmûködés lehetõségeit.
• Színvonalas elõadásokat szerveztünk az Idõsek Klubja és a Kultúrház
közremûködésével 3 alkalommal.
• Lakossági fórumot tartottunk, melyre a Polgármester Urat kértük fel.
• Színházi elõadásokat, zenés mûsorokat tekintettünk meg a fõvárosban, illetve
a szomszédos városokban.
• A községi rendezvényeket rendszeresen látogatjuk és a szervezési feladatokból
is kivesszük részünket.
• Részt vettünk az Idõsek Parkja és a Zászlótér megszépítésében.

• Kézimunka csoportunk a Mesterkezek Kiállításon és a Karácsonyi Vásáron
is bemutatta munkáját. Az óvodás csoportokat megajándékozta. A kézimunkázók
szerda délelõttönként várják az érdeklõdõket az Idõsek Klubjában.
• A hatodik éve mûködõ nõi tornázók hétfõn és csütörtökön 17-18 óra között
várják az érdeklõdõket az iskola tornaszobájában.
• Öt alkalommal szerveztünk kirándulást, fürdõzést.
• Két alkalommal mûsoros, zenés batyus bált rendeztünk vacsorával egybekötve.
Egy alkalommal láttuk vendégül az Udvari (szlovák) dalkör tagjait. Rendezvényeinkre
1-1 alkalommal meghívtuk a képviselõ-testület tagjait is.
• Névnapokon üdvözlõ lapokkal köszöntjük egymást.
• Kapcsolataink igen jól mûködnek az Önkormányzattal, (Önkormányzati támogatás 200.000 Ft) az Agricola Rt-vel, Intézményekkel, Civil szervezetekkel.
• Az Ezüst-Net program kapcsán 24 tagtársunk ismerkedhetett meg a
számítógép rejtelmeivel. (Pályázatot nyújtottunk be számítógépek és lézernyomtató
beszerzésére.)
A Nyugdíjas Klub vezetõsége ezúton szeretné megköszönni mindazok segítségét, akik valamely formában (pénzben, természetbeni és egyéb támogatások)
hozzájárultak a 2005-ös év programjainak lebonyolításához.
Kérjük további támogatásukat, segítségüket!

„Mit számít, hogy nyelvünkben és szokásainkban különbözünk, ha célunk közös?
Ha nyitott szívvel fordulunk egymás felé, semmi sem állhat közénk.”
(J. K. Rowling)
Tisztelettel és fájdalommal vettünk búcsút elhunyt tagtársainktól.
Emléküket kegyelettel megõrizzük.

Busch Józsefné
klubvezetõ

A Pátria Faluközösségi Egyesület hírei
A Pátria Faluközösségi Egyesület kiemelten kezeli a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyó összegeket, melyet 1997. óta folyamatosan
fogad. Kiemelten azért, mert ezen összegek a községben maradnak,
ezzel segítve az intézményeket, szervezeteket.
Ezen összegbõl
– az Általános Iskolának
350.000 Ft-ot,
– Óvodának
340.000 Ft-ot,
– Öregek Napközi Otthonának
130.000 Ft-ot,
– Sportközpontnak
140.000 Ft-ot,
– Asszonykórusnak
130.000 Ft-ot,
– Nyugdíjas Klubnak
30.000 Ft-ot,
– Orvosi Rendelõnek
217.000 Ft-ot,
– Mûvelõdési Háznak
50.000 Ft-ot,
– Faluháznak
15.000 Ft-ot,
– Temetõi kápolna felújítására
50.000 Ft-ot,
– Kultúrpark létrehozására, fejlesztésére
246.000 Ft-ot,
– Kirándulásra, kulturális célra
230.000 Ft-ot
juttattunk. Fentiek is mutatják, hogy a falu szinte teljes egészét érinti a befolyt
összeg felhasználása. Ezt a jövõben is hasonlóképpen kívánjuk végezni, ezúton is kérve
az 1% felajánlásának lehetõségét.
Folyamatosan részt veszünk különbözõ pályázatokban, mint civil szervezet élve a
lehetõséggel. Így nyertünk 1999-ben a Soros Alapítványtól 400.000 Ft-ot. Ezt az összeget
a Vértes László utcai park kiépítésére fordítottuk. 2000-ben a Karácsony Sándor Emlékére
Alapítványtól szintén pályázat útján nyertünk 30.000 Ft-ot, amit a temetõben a történelmi
sírkõkert kialakítására használtunk fel. 2005-ben a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma
által kiírt támogatási pályázaton az elõzetesen beadott pályázati anyagban kért teljes összeget, amely 182.000 Ft elnyertük, ezen összeget a Baba-Mama Klub részére átadtuk.
Egyesületünk tagjai részt vesznek a falu életében, a programokon, eseményeken képviseltetjük magunkat. Rendszeresen szervezünk színházlátogatást. Sikeres volt a tavalyi év
õszén szervezett kirándulás. Ezt ez évben is szándékunkban áll megismételni, az ország
újabb területének megismerését tûzve célul.
Tavaszi nagytakarításra készülünk a Vértes László utcai park területén, ezúton is tisztelettel
kérjük aki teheti, jöjjön el. Idõpontot közzé tesszük.
Tavaszi erdei sétára hívjuk a kirándulni szeretõket, a program és az idõpont még nem
végleges, errõl szintén tájékoztatjuk a falu lakóit.
Taglétszámunk jelenleg 72 fõ, az elmúlt idõszakban belépett tagokat a közelgõ
Közgyûlésünkön köszöntjük. Továbbra is tisztelettel várjuk az érdeklõdõket Egyesületünk
tagjai sorába.
Zsigó Lászlóné

Szõlõhegyi Közösségi hírek
Borverseny 2006.
Vértesszõlõs Község Önkormányzata és a Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi
Egyesület ez évben is megrendezi a sorrendben a 26. borversenyt, melyen
valamennyi vértesszõlõsi bortermelõ részt vehet.
A borminták begyûjtése március 21-én történik 13-17 óráig a Kultúrotthonban.
A nevezés feltétele:

 a nevezési díj befizetése (tagoknak 300 Ft/minta, nem tagoknak 600 Ft/min-

ta),

a leadott bormintából legalább 50 liter mennyiség megléte,
 a versenyfeltételek elfogadása.
A borbírálat március 23-án zártkörû, 20 pontos borbírálati elv szerint történik.
A borverseny eredményhirdetésére és az azt követõ vacsorára 2006. március 25én 18 órakor kerül sor a Kultúrotthonban, ahol a bíráló bizottság értékelést ad. A
begyûjtés során lehetõség van a 2006. évi tagdíjak befizetésére is.
Részletesebb információk a hirdetõtáblán elhelyezett plakátokon, valamint a FALU
TV hirdetményében találhatók.

Tisztújítás 2006.
Az Egyesület vezetõ szerveinek (elnök, vezetõség, felügyelõ bizottság) mandátuma lejárt, ezért a vezetõség 2006. január 18-án megválasztotta a jelölõ bizottságot
a tisztújító közgyûlés elõkészítésére. A tisztújító közgyûlésre várhatóan március 31én kerül sor. A közgyûlés tárgyalja az Egyesület 2005. évi beszámolóit, a 2006. évi
költségvetést, valamint a 2006. évi tagdíj mértékét. A Közgyûlés pontos idõpontjáról,
helyérõl, napirendjérõl, az Alapszabálynak megfelelõen a tagokat értesítjük.
					
A vezetõség nevében:
			

Jung János

Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. tájékoztatója
A fokozott rókagyérítést a hivatásos vadászok bevonásával folyamatosan végezzük. A további problémák
elkerülése érdekében helyszíni bejárást tartunk, megvizsgálva a csapdázás, végsõ esetben pedig belterületi
fegyverhasználat lehetõségeit.
Tisztelettel:
Ruppert József
vadászati ágazatvezetõ

Egyházközség hírei
A vértesszõlõsi temetõkápolna
Több mint 200 évig a római katolikus egyházközség volt a tulajdonosa a vértesszõlõsi temetõnek.
A képviselõ testület két tagja látta el a gondnoki
teendõket, jelölte ki az elhunytak sírhelyét. 1995-ben
a temetõ önkormányzati tulajdonba került, azóta a
mûködtetésével kapcsolatos teendõket a temetõ
gondnok látja el.
A temetõ ékessége az 1870-es évek végén elhunyt
Kubinger József adományából épült temetõ kápolna. A kápolnát 1903-ban a feltámadt Üdvözítõ tiszteletére Mohl Adolf, az akkori tatai kerületi esperes szentelte fel.
A vértesszõlõsi plébános abban az idõben Klotz Ignácz volt. A kápolna alapterülete 34 m2, 14 m magas tornyában a 38 kg-s 36 cm átmérõjû Szent József harang
lakik. A harangot 1903-ban a Csepeli Szivattyú és Gépgyárban öntötték. Rajta a
„SZENT JÓZSEF KÖNYÖRÖGJ A HALDOKLÓKÉRT ÉS A HALOTTAKÉRT”
felirat olvasható.
Az idõsebb helybeliek elmondása szerint a második világháborúban a toronysisak
találatot kapott és lerepült. Ezt követõen a kápolnán apróbb javításokat végeztek.
A 100 éves évfordulóra 2003. évben az egyházközség, lakossági és önkormányzati segítséggel a kápolna külsejét felújította. Ekkor került sor a már két éve néma
harang megjavítására is.
2005-ben az Önkormányzattól kapott 100.000 Ft támogatás, valamint a lakossági
befizetések 48.000 Ft-os felhasználásával a belsõ rekonstrukció is befejezõdött.
Ezután került a végleges helyére a bánhidai egyházközségtõl kapott és felújított
szent József szobor a kápolna homlokzatára.
A temetõkápolna jelenlegi funkciója, hogy temetések után az engesztelõ szentmisét itt tartsák. A kápolna ezen kívül Mindenszentek és halottak napján van nyitva,
de kérésre egyeztetés után bármikor megtekinthetõ.
Értesítjük Vértesszõlõs lakóit, hogy

2006. április 1-jén (szombaton) és 2-án (vasárnap)

L O Mvégzünk
T Aa község
LA
NÍTÁST
egész területén.

Szállítás április 3-án (hétfõn) a reggeli órákban.
Az ingatlanok elé jól láthatóan kihelyezett háztartási lomokat szállítjuk el a fenti idõben.
A késõbb kihelyezett lomokat a tulajdonosnak saját költségére kell elszállítania.
Ugyancsak a tulajdonos költségére kell elszállítani a nem háztartási lomokat (étkezési és
mezõgazdasági hulladék, építési törmelék, autókarosszéria-elemek, veszélyes hulladékok stb.)
Kérjük a tisztelt lakók együttmûködését.
Vida István polgármester

Polgármesteri Hivatal hírei
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA – 2006.
A Köztársasági Elnök által 2006. április 9, illetõleg április 23. napjára kitûzött
országgyûlési képviselõ-választásra vonatkozó, valamennyi névjegyzéken
szereplõ állampolgár határidõben megkapta az értesítõt a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl, valamint az országgyûlési képviselõjelölt
ajánlásához szükséges ajánló-szelvényt és egy tájékoztatót.
Néhány, fontos határidõrõl azonban szükségesnek tartjuk tájékoztatni a
választópolgárokat:
2006. március 17-én 16 óráig kérhetõ a külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvétel, a lakcím szerinti helyi választási irodában. (Azon választópolgárok
kérhetik, akik külföldön tartózkodnak.)
Aki nem a lakóhelyén, hanem egy másik, de belföldön lévõ településen kíván
szavazni, az személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. április 7-én 16.00
óráig kérhet igazolást, ajánlott levélben pedig úgy lehet azt kérni, hogy az
legkésõbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választás mindkét fordulójára vonatkozik
mind a három fenti idõpont!
Vértesszõlõs Község Képviselõ-testülete 2006. február 23-án tartott ülésén
megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, akik az
alábbiak:
1. sz. szavazókör:
Nagy Béláné, Pintér Anita, Skrován József, Bodnárné Koncz Edit, Virág Angéla
2. sz. szavazókör:
Anderla Anita, Finta Lászlóné, Orbán Mária, Huzl Jánosné, Seregélyes
Erzsébet
3. sz. szavazókör
Busch Attiláné, Egervári Józsefné, Jenei Rezsõné, Mátyás Tibor, Tóth Szilvia
Szavazókörhöz nem rendelt póttagok: Végvári Istvánné, Muk Bernadett
A szavazatszámláló bizottságok elnökeit a bizottság tagjai késõbb választják

Adókról
Mint minden évben, március 15-e az I. félévi adók befizetésének határideje.
Az építményadó, a telekadó és a gépjármûadó fizetésére vonatkozóan minden kötelezett részére megküldtük a fizetésre vonatkozó határozatot vagy
fizetési értesítést.
Az iparûzési adó összegérõl az elõzõ évben kiadott fizetési meghagyásban
rendelkeztünk.
Kérjük a fizetési határidõ pontos betartását.
						

Bucskuné Virtás Klára
adóügyi fõmunkatárs

Tájékoztatás a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban
A képviselõ-testület 2006. január 26-i ülésén – az 1/2006. (II. 1.) rendelet
elfogadásával – döntött a hulladékszállítás 2006. évi díjáról.
Az elfogadott díjak a következõk:
75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
110 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
240 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
Kiegészítõ mûanyag zsák:

170 Ft+ÁFA
181 Ft+ÁFA
243 Ft+ÁFA
513 Ft+ÁFA
203 Ft+ÁFA/db

A testület a február 23-i ülésén foglalkozott azzal, hogy milyen kedvezménnyel nyújthat segítséget a lakóknak a hulladékszállítási díjak megnövekedett
költségeinek enyhítéséhez.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a testület rendelet alkotott
arról, hogy a 70 éven felüli egyedül élõ személyek
továbbra is 50%-os díjkedvezményben részesülnek. A kedvezmény összegét az önkormányzat a
szolgáltató felé ellentételezi, tehát õk eleve csak az
50 %-os díjról kapnak számlát.
Azon személyeknek, akiknek a hulladékszállítási díj
megfizetése problémát okoz, megélhetésüket veszélyezteti, egyedi kérelem és elbírálás alapján – az
átmeneti segélykérelem feltételei szerint – a Szociális
és Egészségügyi bizottság támogatást nyújthat.

Áldozatsegítés
Az elmúlt esztendõkben – sajnálatos módon – megszaporodtak az idõskorúak
sérelmére elkövetett bûncselekmények, melyek megelõzése közös feladatunk.
A társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003 . (X. 28.) OGY.
Határozat 5 prioritást fogalmazott meg, köztük az áldozattá válás megelõzését,
mint az egyik kiemelten fontos területet. Ezen stratégia a megelõzés érdekében
az önkormányzatoknak kulcsszerepet szán e területen.

KOPOGTATNAK AZ AJTÓN, KlNYISSAM, VAGY NE NYISSAM?
Megyénkben az elmúlt idõszakban megszaporodtak az olyan esetek, melyekben
idegenek kérnek segítséget, vagy bármilyen ürüggyel szeretnének lakásunk küszöbén átlépve beljebb jutni, hogy figyelmetlenségünket kihasználva tulajdonítsanak
el dolgokat, általában készpénzt.
Az elkövetõk áldozatai nagyrészt idõsebb korúak és egyedülálló személyek voltak,
és az idõs emberek jóhiszemûségére építettek. Az elkövetõk ötlettára kifogyhatatlan.
Példák:
• Vízóra-leolvasónak, vagy valamilyen szolgáltató ellenõrének tünteti fel magát
a kopogtató személy.
• Segéllyel, nyugdíjjal vagy ahhoz kapcsolódóan (pl. 13. havi törtnyugdíj,
vagy
nyugdíjemelés stb.) keresnek fel idõs embereket és azt állítják,
hogy segélyt hoztak.
• Az utcán pénzváltás ürügyén megállítják a gyanútlan idõs embert, aki elõveszi
a tárcáját, majd arra eszmél, hogy kikapják a pénzt és elszaladnak.
• Mondvacsinált ürüggyel, például azzal áll elõ az ismeretlen személy, hogy
úgy hallotta, a szomszéd árulja a házát és szeretné azt az innensõ oldalról is
megtekinteni, majd hátrakísérteti magát esetleg a kertbe is, szóval tartja a tulajdonost és eközben a társa(i) a nyitva hagyott lakásban értékek után kutatnak.
• Rendõrnek adták ki magukat ismeretlen személyek.
• Piacon nézelõdõk, illetve vásárolók esetében, a kosár vagy a szatyor tetején
hagyott, vagy a pultra kitett pénztárca, ami könnyû célpont!
• Valaki ürüggyel kér nagyobb összeget ideiglenesen a sértettõl, és nincsen
pénze, viszont van nála nagyobb értékû étkészlet vagy arany ékszer, amit néhány órára letétként otthagy. A jóhiszemû idõs áldozat pedig ad pénzt, viszont
a letétként szolgáló, nála hagyott tárgyakról kiderül, hogy értéktelen dolgok.
A trükkök tárháza kifogyhatatlan. Fontos felhívni a lakosság figyelmét, hogyha
idegent engednek be a lakásukba, akkor legyenek körültekintõek, mert ezzel

megelõzhetõvé válik a bûncselekmény.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne váljunk áldozattá?
– A házalókat, segélykérõket NE engedjük be a lakásunkba!
– A lakás bejárati ajtajára szereljünk föl biztonsági láncot és csak úgy nyissuk azt
ki, mert így az esetleg erõszakosabb személyek is akadályoztatva lesznek!
– Nagyobb összegû készpénzt ne tartsunk otthon!
– Ne feledje, a hivatalos személyek visszaellenõrizhetõek, igazolvánnyal
rendelkeznek.
– A bejárati ajtót mindig zárjuk be magunk után! Így akárki nem juthat be
azon.
– Kaputelefonon se engedjünk be ismeretlen személyt!
– Lakókörnyezetünkben figyeljünk oda idõsebb vagy egyedül élõ embertársainkra!

Ha valami gyanúsat észlelnek, vagy valami szokatlan
esemény történik, hívják a mobiltelefonról is ingyen
hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot!
Amennyiben áldozattá válik valaki, úgy a 2005. évi CXXXV. Az áldozatok
megsegítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló törvényben meghatározottak alapján az újonnan létrehozott Igazságügyi Hivatalon belül felállt Áldozatsegítõ Szolgálat
munkatársa készséggel fogadja az áldozattá vált személyeket. Az Áldozatsegítõ Szolgálatnál tájékoztatják a sértettet a jogairól, indokolt esetben azonnali pénzügyi segély-

Tisztelt Adózó Állampolgárok!

A 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásnál kérjük,
hogy az adójuk 1%-ával támogassák szûkebb hazánk, Vértesszõlõs fejlõdését.
Több lehetõség is van erre a nemes célra:

„Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608706-1-11

Pátria Faluközösségi Egyesület
adószáma:19144067-1-11

„Segítõ kéz Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608490-1-11

Vértesszõlõsi Sportegyesület KHT.
adószáma: 18606773-1-11

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Finta Lászlóné a szerkesztõség vezetõje

