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Kedves Vértesszõlõsiek!

Tavasz

A megkésett Tél még kimutatja foga fehérjét,
többletmunkát (és többletköltséget) okozva a lakóknak és az önkormányzatnak. Az iskolás gyerekek
ismét kipróbálhatták az igazi tél sípályáit Szlovákiában, de falun belül kevés volt a szánkózásra, síelésre alkalmas idõ.
Február 17-én a képviselõ-testület elfogadta a
2005. évi költségvetést. Az intézmények takarékos
mûködtetése biztosított, fejlesztések területén a lehetõségek töredékei az igényeknek.

A képviselõ-testület nevében minden
vértesszõlõsi hölgynek a Nõnapon
sok örömet és jó egészséget kívánok.
Vida István
polgármester

Ha elindul a február,
zöldülni kezd a határ.
Madárdalra hajladozom,
a lábam is táncra áll.
Szivárványszín a ruhám,
bodzaág a furulyám,
ha dalomat elkezdem,
retek nõ a kertekben.
Melegít a nap haja,
száz rügyszemmel néz a fa.
Hogyha egyet rikkantok,
kinyílnak a pitypangok.
Füzesi Magda
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Vértesszõlõs Önkormányzatának 2005. évi költségvetése
Jóváhagyva 2005. február 17-én
I. Bevételek
1) Az önkormányzat költségvetési támogatása
2) Intézmények mûködési bevétele
3) Az önkormányzat sajátos mûködési bevétele
ebbõl:
helyi adók:
SZJA helyben:
SZJA normatív:
Gépjármûadó:
Termõföld bérlet:
4) Átvett pénzeszközök
5) Támogatási célú kölcsön
6) Elõzõ évi pénzmaradvány
Összesen:

EFt
86.396
26.583
153.809
67.500
39.009
31.000
15.500
800
4.300
800
28.000
299.888

II. Kiadások – Szakfeladatonként (2.sz. melléklet)
– A kiadások jellege szerint:
Kiadások
Személyi juttatás
Járulékok összesen
Dologi kiadások
Mûködési pü. átadás
Önk. által foly. ellátás
Hitel + kamat
Beruházás
Felújítás
Lakásépítési támogatás
Céltartalék
Általános tartalék

2005. év
EFt-ban
131.534
43.345
56.584
4.225
7.000
2.554
14.424
600
36.622
3.000

Összesen:

299.888

Részarány
%-a
43,86
14,45
18,87
1,41
2,33
0,85
4,81
0,21
12,21
1,00
100,0

Megállapítható, hogy az önkormányzat intézményeinek mûködési kiadásait (259.462 EFt),
az erre a célra biztosított költségvetési támogatás és az intézményi mûködés bevételének
összege (112.979 EFt) csak 43,6%-ban fedezi. A hiányzó mûködési kiadást az adókból kell
pótolni. Az intézmények energiagazdálkodási átvilágítása 2004-ben megtörtént, a javasolt
mûszaki intézkedésekre már 2005-ben is sor kerül. A költségvetési törvényben elõírt bérfejlesztések beépültek a tervbe (6%) annak ellenére, hogy ennek teljes támogatási fedezete
nem szerepelt a normatívákban. A felújítási és beruházási tervek ebben az évben is csak
részben valósulnak meg pályázati és érdekeltségi támogatással. A törvény kötelezõ tartalékképzést írt elõ, melynek felszabadítása a népgazdasági terv teljesítése esetén lehetséges.
Vida István
polgármester

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
Önkorm. ig.
Közvilágítás
Tartalékok
Hivatal összesen:
Összesen:

Szakfeladat

Személyi
jutt.

85.896
50.721
3.034
88.930 50.721
46.863
30.554
2.376
0
49.239 30.554
848
633
1.947
7.625
5.001
10.420
5.634
148.589 86.909
8.167
2.094
5.117
3.748
2.681
1.536
7.885
1.500
31
1.915
5.225
1.667
849
100
7.000
11.950
4.329
2.338
57.715
29.651
804
39.622
151.299 44.625
299.888 131.534

Összesen

34.652
56.584

14.721
43.345

9.637

6.145
2.338
11.752

8.400
3.034
11.434
5.487
2.376
7.863
38
1.947
650
2.635
21.932
4.788
150
493
5.850
31
915
1.984
206

Dologi
kiadás

1.476

574
43

1.674
1.851
28.624
685
1.219
552
535

16.675
10.098
0
10.098
177

16.675

Munkaadót
t.

4.125
4.225

3.125

1.000

100

100

100

Pénzesz.
átad

7.000
7.000

7.000

Tár.Szoc.
jutt.

600
600

600

Lakásép.
köl.

2.554
2.554

1.250
804

500

Beruházás

24

Létszám

3.400
14.424

1.700

1.000

100

300
300
11.024
600

18
63

9

3

1

2,5
3
45
1
1
1
2

18
0,5

6.729
6.729
6.729

Államh. tart

724

29.893
29.893
29.893

Céltart.

24
18

3.000
3.000
3.000

Ált. tart.

10.000
724

10.000

Felújítás

Mûködési és felhalmozási kiadások intézményen belül kiemelt elõirányzatonként 2005. év E Ft

2. sz. melléklet

Kulturális programok 2005. évben
A Kulturális Bizottság az idei évre is összeállította a község központi rendezvényeinek tervét. A tavalyi évhez hasonlóan remélem, hogy mindenki megtalálja a programok között a kedvére valót. Gondoltunk kicsikre, nagyokra, fiatalokra és idõsekre. Az idõpontok tájékoztató jellegûek, elõfordulhat, hogy változhatnak. Minden rendezvényrõl részletesen tájékoztatunk majd mindenkit a
Hírmondón, a községi TV-n keresztül vagy szórólapokon.
Tavaszi Fesztivál – Május
Szórakoztató nap a Gyermeknap és a sport jegyében. Az esemény megrendezésében részt vesz a VSE minden szakosztálya, az óvoda, iskola és a mûvelõdési
ház. Lesznek gyermekprogramok, sportversenyek, szórakoztató mûsorok, játékok.
Pünkösdi Koncert a templomban
A program szervezés alatt. Az elképzelések szerint hárfazene és kórusmûvek
szórakoztatnák az érdeklõdõket.
Augusztus 20-a a Samu-évforduló jegyében zajlik A már megszokott családi
programok mellett reméljük, hogy tudunk majd újdonságokkal is szolgálni a község lakóinak. Kenyérszentelõ, kerékpárverseny, játékos versenyek gyerekeknek,
felnõtteknek, mûsorok, zene, tánc és az elmaradhatatlan tûzijáték és tábortûz várja
majd a szórakozni vágyókat.
Augusztus végén kultúrcsoport látogat majd el Udvard községbe, az ottani falunapi rendezvényekre. Az asszonykórus, a mazsorettek és a néptánccsoport fellépése mindig nagy tapsot kap az ottani közönségtõl.
Szüreti felvonulás és bál – Szeptember
Hagyományos rendezvény már évek óta a Szüreti mulatság. Az idei évben keretet ad a Tájház borszobájának átadásához is. A Hegyközség tagjai a szõlészet és
borászat hagyományait szeretnék bemutatni, összegyûjteni. Pályázati lehetõségek
kihasználásával igyekszünk tágítani a lehetõségeinket és amennyiben sikerül, akkor kibõvítve a programokat próbáljuk még színesebbé tenni ezt a napot.
Októberben szintén ismétlõdõ kedves színfolt az Idõsek Napja a mûvelõdési
házban. A meghívott vendégeket vacsora, köszöntõ mûsor és zene, tánc várja.
Bár még itt a „tavalyi hó”, már beszélnünk kell a Falukarácsonyról is, amely nem
egy rendezvény, hanem az iskola, óvoda , a mûvelõdési otthon által tervezett mûsorok sorozata. December hónapban karácsonyi ajándékkészítés, karácsonyköszöntõ mûsorok, évzáró rendezvények sorozata várja Önöket.
Természetesen a mûvelõdési ház sok szeretettel vár mindenkit. Gyerek és felnõtt
rendezvényeire, kiállításokra, foglalkozásokra. Az Internet hozzáférés miatt sokan keresik fel a megszépült klubszobákat. De lesz az idei évben jubileumi borverseny, lfjúsági klub rendezvények, nyugdíjas klub rendezvényei, gyermekmûsorok,
foglalkozások, kirándulások, játszóházak és sok-sok szórakoztató program.
Kérem Önöket, ötleteikkel és legfõképp részvételükkel segítsék a szervezõk munkáját.
Bartal Vilmosné
Kulturális és Nemzetiségi Bizottság elnöke

Az iskola téli programjairól
2004. november 22-én került sor
az óvoda-iskola XI. jótékonysági
rendezvényére, amelynek bevétele
nettó: 784.733 Ft volt. Az összeg létszámarányosan lett szétosztva: az
iskola 540.889 Ft-ot, az óvoda
243.844 Ft-ot kapott. Minden kedves
Támogatónknak ezúton is köszönetet mondunk. A bevételbõl az óvoda
játékokat vásárol, az iskola gyûjtögeti a pénzt (s pályázatra vár), hogy
továbbépíthesse a Patika alatt a tervezett kosárlabda-pályát. A bál szenzációja Szûcs Imre tanár falutörténeti
könyve volt „Sorsfordító évszázadok” címmel. Kollegánk tovább gyûjti az adatokat a könyv továbbírásához.
Novemberben az iskola futballcsapatai jeleskedtek két kupán is. A
McDonald’s kupán 3. helyet értek
el a fiúk Urbanics Vilmos irányításával, a lányok 1. helyen végeztek a
városi futball-diákolimpián Hatrapál
Attiláné vezetésével.
Az Önkormányzat felújíttatta a tornaszobát: megerõsítésre
került a szerkezet, új
sportpadlót és festést
kapott a helyiség. Köszönjük.
A december a Mikulás és a karácsonyra készülõdés jegyében telt. Perzsényi Viktória német szakos ta-

nárnõ szervezésében idén is részt
vehetett egy busznyi gyermek a bécsi adventi vásári forgatagban, de
Schönbrunnt is megtekintették december 3-án.
A falusi karácsonyon szép számú vértesszõlõsi lakos tisztelte meg
az iskolában az ünnepi programot,
a gyerekek vásárát, a mézeskalácssütõ játszóházat, s kóstolta meg az
illatos káposztáslepényt, mákos gubát, grillezett kolbászt és forralt bort.
Januárban, a magyar kultúra napjához kapcsolódva indult iskolánkban a József Attila-centenáriumi
programsorozat.
Hegedûsné Kiss Anikó és Krenner
Antalné szervezésében 30 tanuló (elsõsorban 7-8. osztályos) tekintette
meg Budapesten a Petõfi Irodalmi
Múzeumban a Móricz-, a Balassi- és
Petõfi-kiállítást, majd a Mûcsarnokban a „Négy évszázad francia festészete” c. kiállítást január 20-án.

A centenárium különféle
pályázatokkal
és versenyekkel folytatódik
április 11-éig,
József Attila születésnapjáig. A programok közt szerepel az iskolai könyvtár Jonatán Könyvmoly Klubjának
olvasóvá nevelõ programja. Kolevné
Forisek Györgyi könyvtáros tanár
vezetésével író-olvasó találkozót terveznek Csukás lstván íróval.
A félév zárása után indult január
31-ével a hagyományos szlovákiai
sítábor, amelyen 46 tanulónk vett
részt idén is. A kezdõk megtanultak
síelni, a haladók továbbfejlesztették
tudásukat. A gyerekek kéz- és lábtörés nélkül síelték végig a hetet a
kiváló minõségû, bõséges havon,
szikrázó napsütésben. A sítábor költ-

ségeit javarészt az Önkormányzat támogatta, de szponzorálták még: az
Ökrös-szülõk, a Komárom-Esztergom Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Alapítvány, valamint dr. Horváth István szülõ.
Tanulóink ebben az idõszakban a
különféle tanulmányi versenyek feladataival küzdenek, de készülnek a
farsangi bálra is, a 8.-osok ropják a
Palotást, amit nyitótáncként járnak
majd el – hagyományosan.
A következõ tanévi elsõ osztályosok beíratása április 25-26-án lesz
iskolánkban. A leendõ szülõknek
egy új képes bemutatkozó prospektust küldünk, hogy meggyõzzük
õket, érdemes iskolánkba íratni gyermeküket.
Vértesszõlõs, 2005. február 8.
Krenner Antalné
igazgató

ÓVODAI HÍREK
Óvodánk a hosszú tél után már a tavaszra készülõdik. Tavaszi programjainkat
is igyekszünk változatosan és gyermek centrikusan megszervezni.
Legfontosabb tennivalónk jelenleg a tanköteles gyermekek óvodai szakvéleményének elkészítése, beiskolázásuk segítése. Tavasszal a helyi iskolából a tanító néni
ellátogat óvodánkba, és mi is meglátogatjuk a mostani elsõsöket. Ezzel az iskolával
való ismerkedést segítjük az iskolába készülõ nagycsoportosainknak. Lesz szülõi
értekezletünk is a leendõ tanító nénivel együtt, ahol a szülõk a helyi iskola programjával, és a tanító nénivel ismerkedhetnek.
Tavaszi programjaink között szerepel színházlátogatás, úszásoktatás, kirándulás, gyermeknap, sportnap. Tervünk még a gyermekek lovagoltatási lehetõségének
felkutatása. Támogató szülõket már találtunk az ötlet kivitelezéséhez, a lovaglópálya biztonságossá és esztétikussá tételéhez azonban kérjük a szülõk segítségét!
A tervezett munkák idejérõl és a segítségadás lehetõségeirõl az óvoda faliújságjáról
tájékozódhatnak.
Az óvodai beíratás ideje:
2005. április 25-26. 8-16 óráig.
Ezen a héten április 25-29-ig
tartjuk immár hagyományosan
nyílt hetünket is.
A nyílt héten várunk minden leendõ óvodásunkat és szüleiket is egy
közös beszélgetésre, játékra. Kérem
éljenek a felkínált lehetõséggel, ismerjenek meg bennünket, óvodánkat mielõtt gyermekük óvodáztatásáról döntenek. A nyílt hét alkalmával DÍNÓ Kiállítás vár minden érdeklõdõ gyermeket és felnõttet az óvodában. Lesz ugrálóvár, játszóház, ételbemutató.
Május hónapban köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat is a hagyományos anyák napi ünnepségünkön. Tavasszal minden csoport kirándul a szülõi Munkaközösség támogatásával a Budapesti Állatkertbe.
A nyári élet alatt is változatos játékokkal, szinte egész napos kint tartózkodással,
élményekben gazdag óvodai életet kínálunk.

Az épület éves karbantartását 2005. augusztus 1-19-ig végzik, ekkor az intézmény zárva tart.
2005. augusztus 22-én nyit az intézmény, az új gyermekeket pedig a nevelési
évben folyamatosan fogjuk fogadni.
Szeretném mindenkinek megköszönni az óvoda támogatását, és a további jó
együttmûködést a gyermekekért.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

„Ha farsang, akkor móka, kacagás, egész napos vigasság!”

FARSANGOLÁS SAMUFALVÁN
A farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcos bál, a jelmezes felvonulások színes kavalkádja elevenedik meg. Így van ez különösen a kisgyermekek világában. A farsang egy izgalmas játék, tele kalanddal, varázslattal.
A képzelet segítségével és egy kis kreativitással bármivé átváltozhatunk. Ezt a
csodás varázslatos farsangi átalakulást élhették meg a vértesszõlõsi óvodások a hagyományos farsangi bálon 2005. február 18-án.
A farsangolás jelmezes felvonulással
kezdõdött, majd az óvoda dolgozóinak
elõadásában Aprajafalvává alakult át a
színpad. Megérkeztek a hupikék
törpikék, és pattogós ritmusra eljárták a
törpetáncot. Néha igaz menekülni kellett Hókuszpók elõl, de Aprajafalván vidáman farsangoltak a törpök. A mulatságba bevontak minden kisgyermeket,
sõt a családok vállalkozó kedvû tagjait
is megtáncoltatták, és amikor a sok tánc után elfáradtak a vendégek, pihenésképpen versenyezhettek egymással, volt nápolyievõ verseny, pohárfújás, táncverseny.
Az evés-ivásról a Szülõi Munkaközösség tagjai gondoskodtak, bohóc ruhába öltözve kínálták a sok finomságot. A talpalávalót a helyi Samu Party zenekar szolgáltatta.
A vidám mulatozás este hatig tartott, ekkor mindenki felkerekedett és a mûvelõdés ház elõtti domboldalban elégették a télbanyát, ezzel is jelezve, hogy közeleg
a tavasz, véget ér a tél. Közben vidám ritmusokat mondogattak, énekeltek, majd a
tûz elhamvadása után fáradtan, de élményekben gazdagodva hazatértek a falu
apró lakói.
A bál bevételébõl a szülõi munkaközösség egy tavaszi kirándulást fog támogatni,
immár hagyományosan felkerekedik az
egész óvoda tavasszal és együtt kirándul.
Az idei évben a Budapesti Állatkert látogatása szerepel a tervek között.
Az együtt eltöltött közös programok, az átélt
élmények is hozzájárulnak az óvoda jó közösségi életéhez, egyben biztosítékai annak, hogy
„Samufalván” élni és óvodásnak lenni jó!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

Legyen ön a névadó!
A vértesszőlősi óvoda több, mint ötvenéves fennállása óta, első
névadójára készül. Az elmúlt évtizedekben intézményünk összeforrt a község életével, hiszen sokan közülük együtt nőttek
vele, itt voltak óvodások, majdan idehozták pityorgó,
féltveőrzött gyermekeiket s ma örömmel jönnek az unokákért.
Mi az óvoda jelen lakói büszkék vagyunk elődeink munkásságára s hírüket nem csorbítva azt továbberősítve, tisztelettel
kérjük a község lakosságát, valamennyi volt óvodását, szülőket, nagyszülőket, legyenek az óvoda névadói! Az óvoda elnevezésére várjuk ötleteiket. A név
fejezze ki az intézmény funkcióját, legyen gyermekközpontú, s kapcsolódjon Vértesszőlős községéhez.
Az ötleteket 2005. március 31-ig az alábbi címre kérjük küldeni:
Napközi Otthonos Óvoda – Vértesszőlős, Múzeum utca 43.
Javaslataikat az óvodában és a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba is várjuk.
Az óvoda nevelőtestülete

Az óvoda helyi nevelési programjának
rövid ismertetése – 2005.
NEVELÉSI ELVÜNK: SZERETET ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG
„Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani,
De érteni akar,
Hogy közel legyen
A szívdobbanásunk.”
Birtalan Ferenc

A kisgyermek óvodába érkezésekor elsõdlegesnek tartjuk az érzelmi biztonság megteremtését, amelyhez nélkülözhetetlen a természetes óvodai környezet. Fontos, hogy a szülõ
többször jelenjen meg az óvodában a kis óvodásjelölttel bizonyos alkalmakkor. A szülõvel
érkezve a gyermekek bejárhatják leendõ közös-

ségi terüket, betekinthetnek az intézmény életébe. A szülõkre nézve is kedvezõ a kötetlen ismerkedés. Fontosnak tarjuk az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derûs légkörben a gyermeki személyiség fejlõdését. Figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni képességeit, segítjük a tehetség kibontakozását, másrészt a lemaradásból való felzárkóztatást. Fokozott figyel-

met fordítunk a különféle élményszerû tevékenységek megszervezése mellett az életkorra
jellemzõ két legfõbb tevékenységi formára, a
játékra és a mozgásra. Óvodapedagógiai alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet, az elfogadás és a megbecsülés övezze.
Óvodánk a település egyetlen óvodája; elsõsorban a helyi gyermekeket fogadjuk. A csoportok száma jelenleg négy, a magyar mellett mindegyikben játékos keretek között ismerkedünk a
szlovák nemzetiségi nyelvvel. Pedagógiai törekvéseinket községünk hagyományai és értékei
határozzák meg.
Az óvodába járó gyermekek családi szociokulturális környezete (a szülõk iskolázottsága,
jövedelemszintje, lakáskörülményei, családi
életrendje) eltérõ. Fontosnak tartjuk az eltérõ
életkörülményekkel érkezõ gyermekek azonos
szintre történõ fejlesztését, azt, hogy egyenlõ
esélyekkel érkezzenek az iskolába.
2003. szeptember 1-jétõl az intézmény nevelõtestülete felvállalta az integrált nevelést, oktatást az arra rászoruló gyermekeknél. A sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását gyógypedagógus végzettséggel is rendelkezõ óvodapedagógus segíti, valamint megismerkedtünk
a fejlesztõpedagógia új módszereivel, az új
mozgásfejlesztõ programokkal is. Ezen feladatok ellátásához választottuk helyi nevelési programunk adaptációja gyanánt Porkolábné dr.
Balogh Katalin komplex prevenciós óvodai
programját. Az adaptáció során figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a kisebbségi nevelés irányelveit, valamint
fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének
irányelveit.
A gyermekek egészséges fejlõdéséhez, fejlesztéséhez leginkább megfelelõ napirend biztosításával végezzük munkánkat. Napirendünket a folyamatosság, a rugalmasság, a tág idõkertek alkalmazása jellemzi, valamint a rendszeresen ismétlõdõ tevékenységek sora, amelyek érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekek számára.

AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA,
FELADATAI ÉS TERÜLETEI
Célunk az óvodás korú gyermek szeretetteljes gondozása és nevelése. A családdal együttmûködve az elemi szokások, viszonyulások
megerõsítése (ember és ember, ember és természet, ember és tárgyi környezet között).
Együtt érzõ nevelõi magatartással hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szociálisan, értelmileg önmagukhoz mérten egészségesen fejlõdhessenek.
Kiemelt feladatunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. A rendszeresen végzett tevékenységek feltételei az egészséges testi-szellemi fejlõdésnek. Az óvodai életritmus kialakításakor
figyelembe vesszük a családi szokásokat. A nevelés alábbi területeit különböztetjük meg, úgy is, mint
gondozás (testápolás, étkezés, önkiszolgálás), testi
nevelés (mozgás, levegõzés, egészséges táplálkozás), mozgás (a különbözõ mozgásformák megismertetése, a mozgáshoz kapcsolódó szabályok
megtanulása), levegõzés (szabadban végzett tevékenységek), pihenés (nyugodt légkör és egyéni alvásigény biztosítása), egészséges táplálkozás (különbözõ ételek megismerése, közvetve a szülõk táplálkozási szokásainak befolyásolása).

EGÉSZSÉGVÉDELEM, EDZÉS
A gyermekek óvodába érkezésekor anamnézist készítünk egészségük megóvása érdekében. Évente megszervezzük a vizsgálatokat
a védõnõi, orvosi és fogorvosi szûrésekhez. A
balesetek megelõzése érdekében biztosítjuk a
személyi és tárgyi feltételeket.

Önmaguk és társaik testi épségének védelmére neveljük gyermekeinket. A szervezet edzése, az egészség megóvása érdekében a víz, a
levegõ és a napfény fejlõdõ szervezetre gyakorolt hatásait is kihasználjuk. Gyermekeink számára biztosítjuk a vízhez szoktatást, illetve az
úszásoktatást szakemberek irányításával. Heti
rendszerességgel gyógytornász foglalkozik az
arra rászorulókkal.

ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ
Óvodánkban derûs csoportlégkört alakítunk
ki. Fejlesztjük az erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságokat (együttérzés, feladattudat, fegyelem, figyelmesség). Kiemelten fontosnak tartjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését is;
ennek érdekében felhasználjuk a dráma, a különféle mûvészetek és a sport széles eszköztárát is. Programunkban megkülönböztetett fontosságú cél a gyermek korai óvodáskort megelõzõ lelki fejlõdésének alapos ismerete. Alapvetõnek tartjuk a gyermek társas és természetes környezetével való kapcsolattartást. Társas
kapcsolataikban az egymás iránti tolerancia, kialakítására, a másság elfogadására és elfogadtatására törekszünk. Lehetõséget biztosítunk
közös élmények, tapasztalatok szerzésére. Fontosnak tartjuk az olyan szokásrendszer és napirend kialakítását, amelyek segítik a társas
kapcsolatok elmélyítését.

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
Gyermekvédelmi szempontból fontos intézmény az óvoda, ahol a gyermek a nap jelentõs
részét tölti. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint minden óvodapedagógus és
óvodai alkalmazott kötelessége a rábízott gyermekek védelme. Óvodánk nevelési célja az érzelmi biztonság megteremtésére épül. Minden
tevékenységünk a gyermek egészséges fejlõdését és az esélyegyenlõséget segíti.
Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a csoportjukba járó gyermekek
fejlõdését, közvetlen kapcsolatot tar tanak a
családokkal. Szükség esetén tájékoztatják a
problémákról az intézmény gyermekvédelmi felelõsét, közösen próbálják megkeresni a segítségadás leghatékonyabb módját.

A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETBEN LÉVÕK
FELZÁRKÓZTATÁSA,
ILLETVE A KIEMELKEDÕ KÉPESSÉGÛ
GYERMEKEK NEVELÉSE
Óvodánkba különbözõ háttérrel, képességekkel érkeznek gyermekeink. A Komplex Prevenciós program célja nem más, mint a hátrányokkal érkezõ és a különösen jó adottságokkal élõ
gyermekek egyaránt, önmagukhoz mérten fejlõdjenek.
Nevelési elveink:
• A sajátos nevelési igényû kisgyermek harmonikus személyiségfejlõdését segítõ környezet kialakítása.
• A fogyatékosság vagy másság minél korábbi felismerése, ugyanakkor a kiemelkedõ teljesítmény elismerése, a tehetség gondozása.
• Az alkalmazkodóképesség, az önállóság
és az együttmûködés fejlesztése.
• Speciális módszerek, eszközök, terápiák
alkalmazása.

INTÉZMÉNYÜNK
KAPCSOLATRENDSZERE

A NEVELÉS TEVÉKENYSÉGFORMÁI
• A játék
• Az anyanyelvi nevelés
• Ének-zene
• Rajzolás, mintázás és kézimunka
• Mozgás és mozgásos játék
• A külsõ világ tevékeny megismerése
• Munka jellegû tevékenységek
• A tanulás

A SZLOVÁK NEMZETISÉGI
NYELVOKTATÁS HELYI PROGRAMJA
Óvodánk 1959 óta nemzetiségi, szlovák nyelven is nevelõ intézmény
A nemzetiségi nyelv, a hagyományápolás és
hagyományõrzés nem egyszerû feladatunk. A
családok közül egyre kevesebben használják a
szlovák nyelvet. Az óvodáskorúak nagyszüleiktõl és dédszüleiktõl hallhatnak szlovák szavakat, tanulhatnak meg egy-egy verset, dalt. Örömünkre szolgál ugyanakkor, hogy a környezõ
településekrõl ideköltözõk értékelik és elismerik hagyományainkat.
A szlovák nyelvi nevelés célja és feladatai:
• A gyermek életkori sajátosságainak és
egyéni fejlettségének megfelelõen a szlovák
nyelv és kultúra megismertetése.
• A szlovák kultúrához kötõdõ hagyományok
és szokások ápolása.
• Az iskolai nyelvtanulásra való felkészítés.

Család – óvoda – A gyermek a családban
nevelõdik; az óvoda kiegészítõje e folyamatnak. A családi körülmények változásai miatt
sajnos nem egy esetben az óvodára hárul a
fejlõdésben tör ténõ lemaradások pótlása.
Célunk az, hogy a szülõ és az óvoda együttmûködõ par tnerként vegyen részt a nevelés
folyamatában. Megvalósítjuk a nyitott óvoda elvét. Ez azt jelenti, hogy a szülõk kötetlen idõpontban hozhatják és vihetik el gyermekeiket a napirend megzavarása nélkül.
Fontosnak tar tjuk a szülõkkel a napi kapcsolattar tást; nyílt napjainkon a szülõknek lehetõséget teremtünk a napi életbe való betekintésre.
A szülõkkel való kapcsolattartásban mindig
fokozottan érvényre juttatjuk:
• A beszélgetésekrõl a teljes titoktatás elvét.
• Az óvodapedagógus tekintélyét. Ezt csak
akkor érheti el az óvodapedagógus, ha a gyermek bízik benn és szereti. Így a szülõk is bátran
fordulhatnak hozzá.
Óvoda – iskola – Pedagógusaink gyakori kapcsolatot tartanak a helyi általános iskola nevelõivel. Célunk, hogy zökkenõmentes legyen az
iskolába kerülés; ismerkedjenek meg elõre jövendõ tanítóikkal és az iskolába kerülést követõen tarthassák a kapcsolatot egykori óvodai
nevelõikkel.
Figyelemmel kísérjük az iskolába került gyermekeink fejlõdését. A nagycsoportosaink meglátogatják az iskolát, részt vesznek egy iskolai
órán és ismerkednek az ottani élettel.
Leendõ tanítójuk is meglátogatja az óvodában az iskolába készülõ gyermekeket. Szülõi
értekezleten tájékoztatja a szülõket az iskolai
programokról, az iskolai követelményekrõl.

Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértõi- és Rehabilitációs Bizottság –
Óvodánk a 2003/2004-es nevelési évtõl felvállalta a sajátos nevelési igényû gyermek integrált nevelését és gondozását. A feladat ellátásához nélkülözhetetlen a rendszeres kapcsolattartás és konzultáció az intézményekkel.
Óvodánk és az intézményfenntartó eleget tett
bejelentési kötelezettségének a Szakértõi-és
Rehabilitációs Bizottság felé. A felmerülõ gondok megoldásánál segítséget kérünk. Javaslataikat felhasználjuk munkánk során.
Mûvelõdési Ház és könyvtár – Kapcsolatunk
folyamatos. A Mûvelõdési Ház gyermekmûsorait, kiállításait és nemzetiségi mûsorait figyelemmel kísérjük, illetve részt veszünk ezek lebonyolításában és megszervezésében (ünnepi
mûsorokon való szereplések és gyermekmunkák kiállítása).
Tájház és múzeum – Kiemelt feladatunknak
tartjuk, hogy a gyermekeink megismerjék községünk nevezetességeit, néphagyományait. A
népszokások és a hagyományok ápolása, értékeink megõrzése és továbbadása késõbb az
óvodára jellemzõ hagyománnyá válhat.
Sportcsarnok – Nagycsoportos gyermekeink
a testnevelési foglalkozásokat a lehetõségek
szerint itt tartják.
Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ
Központ – A szolgálat munkatársaival a gyermekvédelmi felelõs tartja a kapcsolatot.
Az intézményfenntartó – Óvodánkat a helyi önkormányzat tartja fenn. Segíti és támogatja munkánkat, biztosítja az intézmény mûködéséhez
nélkülözhetetlen személyi-és tárgyi feltételeket.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete – Tájékoztatnak minket a szakszerû továbbképzések szervezésérõl
és közvetlen tanácsokkal látják el intézményünk
óvodapedagógusait.

Az egészségügyi intézmények – Gyermekeink
általános orvosi vizsgálaton vesznek részt. Az
óvoda orvosa a helyi háziorvos. Az õ munkáját
segíti a védõnõ, aki óvodánkkal is tartja a közvetlen kapcsolatot. Gyermekeink évente fogorvosi szûrésen is részt vesznek.

A PEDAGÓGIAI MUNKA VÁRHATÓ
EREDMÉNYE
Arra törekedünk, hogy minden gyermek elérje az életkori sajátosságainak megfelelõ fejlettségi szintet:
• Mozgásfejlettség
• Testséma-ismeret
• Megfelelõ térbeli tájékozódás
• Finommotoros koordináció
• Nyelvi kifejezõkészség
• Szociális érettség
• Kommunikációs és nyelvi kifejezõképesség
• Az eredményes munkára törekvés
• Alkalmazkodó-és együttmûködõ képesség
• Kudarc-és sikertûrés.
„Osztani magad – hogy így sokasodjál,
kicsikhez hajolni – hogy magasodjál,
hallgatni õket – hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
Váci Mihály
Vértesszõlõsért Emlékplakettel kitüntetett
Napközi Otthonos Óvoda
Nevelõtestülete

A SZEMÉLYISÉG ÉS A CSALÁD
A kisgyermek számára a család az elsõ és sokáig meghatározó tényezõ a
személyiség fejlõdésében. A mindennapos csecsemõgondozás nem más, mint
nevelés. A nevelés pedig nem magánügy, igenis beszélnünk kell róla!
„– Ó, ez nem a Földön volt – mondta a Kisherceg. A róka egyszeriben csupa kíváncsiság lett.
– Egy másik bolygón?
– Igen.
– Vannak azon a bolygón vadászok?
– Nincsenek.
– Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?
– Nincsenek.
– Semmi sem tökéletes – sóhajtott a róka.”
Antoine de Saint-Exupéry-tõl származik az idézet. Semmi sem tökéletes, még mi sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk a tökéletességre. Törekedjünk!
Miután boldogságpirulát nem árulnak a patikában, magunknak kell megvalósítanunk a boldogságot. Ehhez nem csupán a magunk, hanem mások boldogsága is szükséges. Az ember társas
lény, éppen ezért kevesen élnének boldogan egy lakatlan szigeten. A felnõtt ember legközelebbi
társa az érzelmi partnere. Boldogságuk és kiegyensúlyozott összetartozásuk közös alkotás.
Amennyiben hiba van az együttmûködésben, azért mindkét fél felelõs. Vannak olyan hibák,
amelyet az egyén magával visz a közösségbe. Ezek mélylélektani eredetû, korábban keletkezett
viselkedési formák, gátlások, amelyek akkor is feloldást kívánnak, ha a partner nem tehet róla.
Önmagunkon is könnyebb úgy segíteni, ha eközben van kire számítanunk, támaszkodnunk.
Ahhoz, hogy a másikhoz eljuthassunk, elõbb önmagunkat kell megismernünk. Az ember biológiai, pszichológiai és társadalmi egységét személyisége dinamikusan foglalja magába. Az egyén
életvezetése, magatartása és beállítottsága, a különféle belsõ és külsõ hatásokra adott reakciói
különböznek másokétól.
Az ember személyiségének kialakulását jelentõsen befolyásolja az a környezet, amelyben él.
Fejlõdését biológiailag az öröklött, pszichológiailag pedig a környezeti tényezõk határozzák meg.
A cselekvést a lelki jelenségek irányítják. Az egyén helye, közérzetének minõsége, önértékelésének kialakulása attól függ, hogy milyennek látja õt a környezete. A sikeres vagy kudarcos visszajelzések erõteljesen befolyásolják az egyén viszonyát másokhoz, viszonyulását önmagához,
a másik emberhez és a világhoz. A sikerek és a kudarcok határozzák meg további magatartását.
Mindannyian boldogságra születtünk. Az ember életében a legfontosabb boldogságforrás
a szerelem, és a szerelem legméltóbb „emlékmûve” a gyermek. A gyermek felnevelése nem hasonlítható semmilyen feladatmegoldáshoz. A nevelés nem más, mint a gyermekkel való természetes együttélés, amely a felnõttet is gazdagítja. Szeretetet kap õ maga is, figyelmet és sok-sok
ragaszkodást. Erõsödhet humorérzéke, megfigyelõkészsége és empátiája. A kisgyermek remek
játszótárs. Játszhatjuk vele az életet, s ezzel egyszeriben minden más megvilágítást kap. A gyermek személyiségét a tisztelet, az elfogadás, a szeretet és a megbecsülés övezze. Életünk teljességét harmóniáját a boldog családi élet határozza meg. Mindennek alapja az egészség, az empátia,
a tolerancia, a kompromisszum, az önzetlenség és a tisztelet. Mindezek megléte esetén a család
intézménye jól fog mûködni.
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

Idõskorban, Idõsek Klubjában!
„ Minden élettelen fizikai rendszer a használatban megy tönkre, az élõ rendszereket viszont
a tétlenség teszi tönkre, míg a használatban fejlõdnek”
Szentgyörgyi Albert

Kedves Vértesszõlõsi olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt! Bodó Ildikónak hívnak. 2005. február 7-e óta dolgozom a Község Idõsek Klubjában, mint vezetõ. Pályázat útján nyertem el ezt a megtisztelõ beosztást. Szociális munkás diplomával rendelkezem, öt éve az idõsellátással foglalkozom. Egy másik községben, Szociális Gondozó Központ vezetõje voltam. A váltásra azért volt szükség, mert férjem a tatai Polgármesteri Hivatalban dolgozik, vezetõ beosztásban. Minden nap ingázik évek óta. Szeretnénk itt letelepedni. A mai korban „sajnos” a munkalehetõség után kell menni, kevés az olyan szerencsés ember, aki a lakóhelyén tud munkát vállalni. Örömmel fogadtam az Önkormányzat döntését személyemmel kapcsolatban.
A község szociális ellátásával kapcsolatos Szolgáltatásszervezési Koncepciójával egyetértek és meg fogjuk valósítani. A koncepcióban szerepel az ellátó tevékenység egy egységes központtá szervezése, mely magába foglalja az alapellátást
(házigondozást, szociális étkeztetést), a nappali ellátást (Idõsek Klubja), családsegítést és a szociális szolgáltatást.
A nappali ellátást biztosító Idõsek Klubja férõhelyének száma 30 fõ. Jelenleg nincs
100%-os mértékben kihasználva. Arra törekszünk, munkatársaimmal együtt, hogy
vonzóvá tegyük az idõs emberek számára a klubéletet. Kultúrált helyen és környezetben van intézményünk. Minden kényelem adott, csak el kell jönni! Az igénybe
vevõk részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelõ napi életritmust biztosítunk és közösségi szolgáltatásokat szervezünk.
Szolgáltatások különösen:
• igény szerinti meleg élelem biztosítása,
• szabadidõs programok szervezése (közösen a Nyugdíjas Klubbal)
• szükség szerint az egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás
segítése,
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• speciális önszervezõdõ csoportok támogatása, mûködésének,
szervezésének segítése.
Szabadidõs programnak minõsül az intézmény által biztosított sajtótermék, könyv,
kártya, sakk, társasjáték, tömegkommunikációs eszköz és rendezvények.
A Szolgáltatásokon kívül lehetõség van:
• közösségi együttlétre,
• pihenésre,
• személyi tisztálkodásra,
• személyes ruházat tisztítására,
• étel melegítésére, tálalásra és elfogyasztásra.

Az Idõsek Klubjában a klubtagság ingyenes!
Nyitva tartásunk: Hétfõtõl –Péntekig: 7.30 –15.50-ig, de lehetõség van a helyi igényekhez való igazodáshoz is.
Intézményünk keretében mûködik a házi segítségnyújtás, mely olyan gondozási
forma, amely az igénybe vevõ önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek
megfelelõen – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szakképzett házigondozó
segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelõen, a meglévõ képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozás gondozási tevékenység különösen:
az ellátást igénybe vevõvel segítõ kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos elõírása szerinti alapvetõ gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtás a közvetlen környezet higiénia megtartásában, közremûködés az ellátást igénybe vevõ
háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása). Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevõnek a környezetével való kapcsolattartásban, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, segítségnyújtás a szociális ellátáshoz való hozzájutásban. Természetesen ezt a feladatot a gondozónõ munkaidõben
tudja ellátni. A szolgáltatási órákért díjat kell fizetni, ami jövedelemtõl függõ.
A közeli idõszakban felmérést fogunk végezni a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igényérõl. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy
fogyatékos személyek ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ahhoz, hogy
az idõs, beteg ember biztonságban érezze magát és tovább tudjon saját otthonában élni, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás elengedhetetlen.
Akárcsak országosan, így településünkön is nõ az idõskorúak aránya. A helyi
szociális szolgáltatásszervezési koncepció is ezt a tényt veszi figyelembe és iránymutatást ad a szociális munka hatékony végzésében. Ahhoz, hogy sikerre vigyük
az elképzelést, kérem a lakosságot, hogy legyenek nyitottak szolgáltatásaink iránt,
mert szakszerû segítséget és szolgáltatást csak így tudunk nyújtani.
Aktív közremûködésükre számítva
Üdvözlettel:
Bodó Ildikó
Idõsek Klub vezetõ
Tel.: (34) 379-391

Bemutatkozik a Kultúrotthon új vezetõje
„A kultúra nagy célja az, hogy törekedjünk megismerni, mi a tökéletesség, és igyekezzünk
azt érvényre juttatni.” Ezeket a szavakat Matthew Arnold angol költõ és kritikus fogalmazta meg az 1800-as évek közepén. A cél adott, de vajon mi a cél felé haladunk-e?
E rövid gondolatébresztõ után engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek: Persik
Istvánné Szabó Katalin vagyok, 2005. március 1-jétõl a vértesszõlõsi mûvelõdési ház vezetõje. Az önkormányzat által meghirdetett kulturális menedzseri állásra pályáztam. A meghirdetett állásból kitûnik, hogy a község vezetõinek célja nem csupán annyi volt, hogy a megüresedett vezetõi állást betöltse, hanem a falu kulturális életét összehangolja és a tõle telhetõ
módon, fejlessze. Ami a mai világban nem kis feladat.
A kulturális menedzser feladata, hogy összhangot találjon a kultúra és piac érdekeinek
terén. Feloldja az érték és haszon ellentétét. Menedzselje a szellemet, tudást, a mûveltséget,
alkotót és alkotást. Ismerje a piacgazdaság mechanizmusát, törvényeit és saját céljai érdekében használja is õket.
Az ELTE Kulturális Menedzserképzõ szakán végeztem 2003 májusában. Eredeti szakmám
földrendezõ üzemmérnök. Oroszlányban élek, három gyermekem van. Férjem villamos üzemmérnök.
Legfontosabb célomnak azt tekintem, hogy minél elõbb megismerjem a falut, elnyerjem az
itt élõk, az Önök bizalmát és együtt alakítsuk a közösségi életet, ahol mindenki megtalálja a
személyiségének megfelelõ mûvelõdési formát.
Én elindulok az úton. Velem jönnek?

A vértesszõlõsi „Õszirózsa” Nyugdíjas klub
2004 évi tevékenysége
2004. december 17-én tartottuk év
végi – karácsonyi mûsoros-zenés,
vendéglátással egybekötött – beszámoló rendezvényünket. Számot adtunk az egész évi munkánkról, megállapítottuk, hogy igen mozgalmas és
programokban gazdag évet zártunk.
Taglétszámunk 174 fõ, és 2 fõ tiszteletbeli tag (nõk száma: 123, férfiak: 51).
Örömmel mondhatjuk, hogy megalakulásunk óta taglétszámunk megduplázódott (alakuláskor 90 fõ, 2002-ben).
A 2004-es évben 584.185 Ft-ból gazdálkodtunk.

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:
• 72.239 Ft – maradvány 2003-as évi
• 3.346 Ft
– kamat
• 50.000 Ft – Agricola Rt támogatása
• 200.000 Ft – Önkormányzati támogatás
• 2.000 Ft
– Szalai Ferenc támogatása
• 10.000 Ft – Dr. Szamos György fõorvos
támogatása
• 20.000 Ft – Kormány Ipari KFT támogatása
• 20.000 Ft – Baron Werner és Rosemarie
támogatása
• 206. 000 Ft – tagdíj
• 584.185 Ft – összes bevétel
Felhasználtunk 546.785 Ft-ot, maradványunk
ez évre 37.400 Ft.

A rendelkezésünkre álló pénzeket
igyekeztünk úgy felhasználni, hogy abból lehetõleg minden tagunk részesüljön valamilyen formában. Klubunk fõ feladata az egymásra figyelés, a jó közösségi szellem továbbfejlesztése, a kultúrált szórakozás biztosítása, a hagyományõrzés, az ismeretek bõvítése, hazánk szép tájainak megismerése.
Rendezvényeinket havonta szerveztük. Színvonalas elõadásokat hallgattunk, színházi elõadásokat néztünk meg
Budapesten, illetve a környezõ városokban, a helyi kiállításokat, a községi ünnepélyeket , ünnepeket rendszeresen
látogattuk, illetve azok megszervezésében segítettünk, az Asszonykórus és a
tánccsoport mûsorával színesítettük a
helyi rendezvényeket. Kirándulásaink
alkalmával megtekintettük egy-egy városunk nevezetességeit, majd fürdõzéssel,
egy-egy vendéglõi vacsorával, szórakozással fejeztük be kirándulásunkat.
Zenés-mûsoros esteket szerveztünk a
Samu Party, valamint a hagyományõrzõ
csoportjaink közremûködésével. (Asszonykórus, Tánccsoport, Fialka tánccsoport,
szavalóink, stb.) Az ünnepekhez, évfordulókhoz kötött zenés rendezvényeinken kisebb ajándékokkal és vendéglátással igyekeztünk kedveskedni tagjainknak.
Betegeinket rendszeresen látogattuk,
megemlékeztünk a névnapokról.
Rendezvényeinkre egy-egy alkalommal meghívtuk a polgármester urat, a
képviselõket és intézményvezetõket. Ezek
a rendezvények lehetõséget biztosítottak
a képviselõk és a nyugdíjas választópolgárok közötti kapcsolatok erõsítésére.
Az öt éve jól mûködõ nyugdíjas tornacsapat és vezetõjük továbbra is szeretettel várja a tornázni vágyó hölgyeket,
hétfõn és csütörtökön du. 17 órától az
iskola tornatermében.

A 2004 évben alakult „kézimunkázó
klub „alkalmanként illetve hetenként tartja foglalkozásait az Idõsek Klubjában
Ocskai Józsefné Erzsike vezetésével.
A nyári „ Mesterkezek” kiállításán már bemutatkoztak, jelenleg az ovisokat szeretnék valamivel meglepni.
Külföldi kapcsolataink is jól alakultak,
illetve alakulnak: – hagyományõrzõ csoportjaink résztvettek a szlovákiai Udvard
község Falunapján – mûsorukkal sikert
arattak, mi pedig vendégül láttuk (az Önkormányzat anyagi támogatásával) a
szlovákiai Pat község Piros Tulipán hagyományõrzõ csoportját, színes programjukkal szórakoztatták tagságunkat.
Kapcsolataink igen jól alakultak az
Önkormányzattal, az intézményekkel.
Minden esetben számítanak véleményünkre, közremûködésünkre és azt elismeréssel, köszönettel veszik. A községi Kerekasztal munkájában is részt veszünk.
Vezetõségi tagjaink továbbra is folyamatosan tartják a kapcsolatot a Tagsággal, ellátják a szervezési feladatokat.
Önzetlen munkájukat dicséret illeti!
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak! Köszönetet mondunk azoknak a
klubtársaknak akik fáradtságot nem ismerve részt vállalnak a különféle feladatok megoldásában, a vendéglátások
megszervezésében, a finom gulyások
elkészítésében!
Ez évi terveinket is elkészítettük, ismertettük klubtársainkkal. Reméljük, hogy
azonos anyagi feltételek mellett színvonalas programokat tudunk szervezni.
Programjaink megvalósításához kérjük
mindazok segítségét akiknek fontos,
hogy nyugdíjasaink megkapják az õket
megilletõ törõdést, megbecsülést.
Busch Józsefné
a klub vezetõsége nevében

Pátria Faluközösségi Egyesület hírei
Több alkalommal kaptunk lehetõséget,
hogy bemutatkozzunk és elmondjuk elképzeléseinket, amellyel lakóhelyünk
szebbé tételében tudunk segíteni. Így
most csak az elmúlt év eseményeirõl
és a jövõrõl beszéljünk.
A 2004-es évben mint az megszokott,
részt vettünk a falu életét meghatározó
eseményekben. Egyesületünkbõl 1 fõ
minden évben tagja a „virágos udvarok
és házak” díjainak oda ítélésére létrehozott csoportnak. Felkérést kaptunk a „szociális kerekasztal” munkáiban való közremûködésben.
Munkánkkal segítettük az augusztus 20-ai rendezvény megszervezését, tagjaink
aktívak voltak a szüreti mulatság lebonyolításában. Voltak, akik részt vettek a falukarácsony munkálataiban, többen az ünnepet a gyermekek elõadásának megtekintésével és a karácsonyfa alatti közös énekléssel tették önmaguk számára is emlékezetessé.
Az elmúlt õsszel pályázatot nyújtottunk be a Baba-Mama Klubbal közösen. Célja
a klub mûködésének segítése az elnyert pénzzel. Pályázatunk sikeres lett, 182.000 Ftot fordíthatunk irodai eszközökre, mûködtetésre.
Bõvítettük az orvosi rendelõ felszereltségét egy Bioptron lámpa és egy levegõ
tisztító berendezés megvásárlásával. Ezen eszközök Vértesszõlõs valamennyi lakójának rendelkezésére állnak. Használatukról felvilágosítást és segítséget a rendelõ munkatársai adnak. A lámpa nagyon sok betegségben (bõrprobléma, gyulladások, sebek gyógyítása) kiegészítõ kezelést nyújthat az orvosi segítség mellett.

Tavaly februárban, most pedig március 5-én tartjuk taggyûlésünket. Az elmúlt
évben létszámban is gyarapodtunk.
Folyamatban van a civil szervezetek „kerekasztalának” megszervezése. Célunk közösen, az elképzeléseket megbeszélve partnerként segíteni az Önkormányzat munkáját.
A Nyugdíjas klubbal együtt színházlátogatást szervezünk Budapestre. Az idei évben egy egynapos kirándulás is az elképzeléseink között van. Anyagi segítséget
nyújtottunk az Asszonykórus ruházatban való azonos megjelenéséhez.

Továbbiakban is várjuk SZJ 1%-át minden támogatónknak,
aki a falu gyarapodását tartja szem elõtt.
Mint az elmúlt években, ismét eljuttatjuk Önökhöz a rendelkezõ nyilatkozatot,
amely már tartalmazza a Pátria adatait. Kérjük tegyék lehetõvé, hogy befizetett adójuk 1%-a a falut gyarapítsa. A nyilatkozatok felhasználhatók széles körben, tehát ha
ön nem tud segíteni, kérje meg rokonát, ismerõsét tegye meg Õ.
Várjuk sorainkba mindazokat, akiknek fontos a falu boldogulása.
Mottónk: Ne csak aludni járjunk lakóhelyünkre, de vegyünk részt az itt zajló életben is.
Horváth Irén
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Beszámoló a Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi
Egyesület 2004. évi tevékenységérõl
2004. évben az Egyesület taglétszáma 49 fõ volt, az elõzõ évhez képest
9 fõvel emelkedett. Hajdú János tagtársunk elhalálozása miatt a jelenlegi létszám 48 fõ.
2004. január 30-ai közgyûlés az Egyesülés közhasznúsága, valamint a székhely változása 2004. június 18-ai hatállyal
az Egyesületet közhasznúvá minõsítette. Mindezek után mint közhasznú egyesület, lehetõségünk van adományokat elfogadni és arról igazolást adni, és két év
után a felajánlott jövedelemadó 1%-ra.
Október 14-én az Önkormányzat képviselõtestülete elõtt lehetõség nyílt ismertetni Egyesületünk mûködését, célját, tervezett elképzeléseinket, és a pénzügyi
lehetõségeinket. Bízunk abban, hogy az
elhangzottak alapján a jövõben jobban
támogatják tevékenységünket, a település nevében és címerében szereplõ szõlõ
és borkultúra ápolásában kifejtett munkánkat.
Egyesületünk 2004. évben 275 ezer
forint bevételt számolt el az alábbi részletezés szerint:
Helyi önkormányzati támogatás: 50 ezer Ft
Egyéb támogatások: 18 ezer Ft
Tagdíj: 59 ezer Ft
Rendezvények bevétele: 148 ezer Ft
Kiadásaink:
Borverseny kiadásai: 80 ezer forint
Tanulmányi kirándulás: 172 ezer Ft
Egyéb nyomtatvány, banki költség: 6 ezer Ft
Záró pénzkészletünk: 103 ezer Ft
Alapszabályunk értelmében lehetõségünk van pártoló tagok felvételére, melyre
igény mutatkozik. Pártoló tag lehet, aki nem
rendelkezik földterülettel az újhegyi dûlõben, de az Egyesület céljaival egyetért, azt

hajlandó támogatni. Javaslatunk szerint a
tagdíj azonos a rendes tag díjával.
A vezetõségjavaslata alapján a 2005.
évi tagdíj mértéke továbbra is 1.200 Ft,
melynek befizetési határideje június 30.
2004. évi események, rendezvények:
január 30-án, a közgyûléssel egyidõben
ismeretterjesztõ elõadást tartott felkérésünkre Szõllösy Mihály, a Zsigmond Király Borlovagrend Nagymestere az újborok korai kezelésérõl. Az elõadásnak kedvezõ visszhangja volt, ezért hasonló rendezvényeket a jövõben is tervezünk.
Március 24-én borverseny: 75 minta,
7 arany, 8 ezüst, 29 bronz. Az eseményrõl a helyi újságban, valamint a 24 Óra
c. lapban is részletesen beszámoltunk.
Szeptember 25-én részt vettünk a szüreti felvonuláson, és az Egyesület néhány
tagja vendégül látta a német testvértelepülés vendégeit. Az eseményrõl fényképes beszámolót készítettek az ottani helyi lapban a német vendégek. December 4-én nagysikerû tanulmányi kirándulást szerveztünk Pannonhalmára. December 15-16-án tanfolyamot hirdettünk
meg az érdeklõdõknek a környezetvédelem, valamint az integrált szõlõtermesztés aktuális kérdéseirõl.
2005. évben is megrendezzük a
jubileumi 25-ik borversenyt az alábbi
forgatókönyv szerint:
2005. március 15.
Borminták begyûjtése
2005. március 17.
Borbírálat (5 tagú bíráló bizottság)
2005. március 18.
Értékelés és díjak átadása

Nevezési díjak:
egyesületi tagoknak:
300 forint/borminta,
egyesületen kívülieknek:
600 forint/borminta
2005. évi terveink között szerepel a
környezetvédelem, (gyomtalanítás, parlagfû irtás) és hulladékgyûjtési akciók
szervezése, melyben kérjük a tagok aktív közremûködését, és személyes példamutatását. Anyagi lehetõségeink ará-

nyában utak javítására, karbantartása, új
útszakaszok létesítésére is többet szeretnénk fordítani. Fontosnak tartjuk továbbá az ismeretterjesztést, az oktatást
és tanulmányi utak szervezését.
Szeretném megköszönni a tagság
és a vezetõség segítségét, nem utolsó sorban az Önkormányzat és Vida
István polgármester erkölcsi és anyagi támogatását.
Vértesszõlõs, 2005. február 20.
Jung János
egyesületi elnök

Összefogás a sportért, az egészségért

A VSE tevékenységérõl
Eredményes évet tudhat maga mögött a Vértesszõlõsi Sport Egyesület mindhárom szakosztálya, és minden remény megvan arra, hogy az új esztendõt is eredményesen zárja.
Kiváló eredményeket értek el ifjú karatésaink, és messze földre elvitték Vértesszõlõs hírét
látványos koreográfiájukkal a mazsorett szakosztály tagjai. A felnõtt, ifjúsági, serdülõ és
elõkészítõs labdarúgóink erejükön felül teljesítettek a megyei bajnokságban.
Azonban többet kell tenni, hogy tartani tudjuk ezt a színvonalat. Ez elsõsorban a legnépszerûbb szakosztályunkat a labdarúgóinkat érinti. Az egyik legfontosabb, hogy az évek során elpártoló hazai szurkolókkal újra megkedveltessük a legnépszerûbb sportágunkat: a
labdarúgást. Tudjuk, hogy nem egy sztárcsapat a mienk, de azt hiszem, megérdemlik azok
a fiúk – és itt nem csak a felnõtt csapatról van szó –, hogy hazai közönség elõtt mutassák
meg mit is tudnak. Nagyon lehangoló tud lenni, hogy amikor egy idegenbeli mérkõzésen,
több száz szurkoló buzdítja saját csapatát, nálunk jó ha 20-30 ember van kint vasárnaponként. A másik már visszatérõ probléma, hogy a helyi vállalkozók nem segítik kellõképpen az
egyesületet, így kevés az olyan pénzforrás, amit a fiatalok sporthoz való megkedveltetésére
fordíthatnánk. Hiszen ki vinné le gyerekeit egy olyan egyesülethez sportolni, amelyik nem,
vagy csak alig tudja biztosítani a sporteszközöket. Toldozott-foltozott labdákkal játszanak a
gyerekek, megvarrt mezeket kénytelenek hordani, így hát csoda, ha elmegy a kedvük az
egésztõl? Sajnos nem. A XXI. század új játékai, életvitele olyan konkurenciát teremtett, melyre
csak együtt, összefogással tudunk válaszolni.
Ezért kérünk minden sportszeretõ polgárt, hogy támogassa egyesületünket, hiszen nem mindegy, hogy hol tölti el szabadidejét gyermeke, vagy a falu kicsiny polgára. A közeljövõben szeretnénk egy jótékonysági sportbált tartani, ahová, ha már csak eljönnek akkor jól járt az egyesület,
jól járt a község, mivel a belépõbõl befolyó összeget az utánpótlásra fogjuk fordítani.
Vendégh Zoltán elnök, VSE

2005. évi adókról
A 2005. évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet jelentõs részét 27,9 %-át a helyi- és a gépjármû adóból keletkezõ bevételek alkotják.
Az önkormányzat az építményadó, a telekadó és az iparûzési adó esetében határozhatja meg az adó mértékét, melynek felsõ határát a helyi adókról szóló törvény rögzíti. Ugyancsak törvény rendelkezik a gépjármûadó mértékérõl, ez esetben az önkormányzatnak
adómegállapítási joga nincs.
Vértesszõlõs község Önkormányzata – figyelemmel a 2005. évi feladatokra – 2004
novemberi ülésén döntött a 2005. január 1-jétõl érvényes adómértékekrõl. E szerint az
építményadó 200 Ft/m2-rõl 230 Ft/m2-re, a telekadó 40 Ft/m2-rõl, 65 Ft/m2-re, az
iparûzési adó 1,8%-ról, 1,9%-ra nõtt. A helyi adókról szóló törvény által meghatározott
maximum az építményadó esetében 900 Ft/m2, a telekadó esetében 200 Ft/m2, míg az
iparûzési adónál 2,0%.
A gépjármûadó összege változatlan, minden megkezdett 100 kg után 1.200 Ft.
2005. évre építményadóból 10.000 eFt, telekadóból 4.500 e Ft, iparûzési adóból 53.000
eFt, gépjármûadóból 15.500 eFt, és termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó
címén 800 eFt bevételt terveztünk, ez összesen 83.800 eFt bevételt jelent.
Valamennyi adónem esetében minden adózót kiér tesítettünk a tizetendõ adó összegérõl, és kérjük, hogy fizetési kötelezettségüknek határidõben szíveskedjenek eleget tenni.
A fizetési határidõ változatlan, az I. félévi adót március 16-ig kell rendezni.
Vértesszõlõs, 2005. február 22.
Bucskuné Virtás Klára
adóügyi fõmunkatárs

Települési szilárd hulladék 2005. évi kötelezõ
közszolgáltatási díjairól
Vértesszõlõs község önkormányzata (képviselõ-testülete) 2005. február 17-ei ülésén megvitatta az AVE Tatabánya Rt. (régi megnevezése: RWE Umwelt Tatabánya Rt.) 2005. évi kötelezõ közszolgálati díjjavaslatát. A díjtételek edénytípusonként 2005. március 1-jétõl az alábbiak
szerint módosulnak:
Edény típus

75 literes edény
80 literes edény
110 literes edény
240 literes edény

2005. évi díj Ft/ürítés
(amely tartalmazza az áfá-t,
díj-beszedési költséget)
148 Ft
157 Ft
211 Ft
444 Ft

Díjemelkedés
(a 2004. évi díjhoz
képest)
38 Ft
40 Ft
55 Ft
118 Ft

A fenti lakosság által fizetendõ díj nem tartalmazza a lakossági szelektív gyûjtés
költségét, valamint a lomtalanítás költségeit, ennek finanszírozását az önkormányzat átvállalta, mely éves szinten 779.272 Ft + ÁFA költséget jelent.
Ezen az ülésen döntöttek a képviselõk arról is, hogy a költségvetésbõl támogatásban részesítik azokat a rászorulókat, akik kisebb edényre kívánják cserélni a
jelenlegit, illetve akiknek a díj kifizetése anyagi terhet jelent.
A támogatás iránti kérelmeket a szociális és egészségügyi bizottság bírálja el.
A támogatás feltételrendszerének kidolgozása 2005. március végére várható. Részletes tájékoztatást telefonon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban a jegyzõtõl illetve az igazgatási fõelõadótól kérhetnek.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

* * *

Vértesszõlõsért Alapítvány
A Vértesszõlõsért Alapítvány kuratóriuma köszönettel vette az adózó állampolgárok alapítványi
támogatását. Az adó 1%-ának felajánlásából 188.152 Ft került átutalásra, melyet kulturális-közösségi célok támogatására fordítunk. Köszönet az eddigi támogatásért, és jövõre is várjuk adójuk
1%-ának felajánlását!
Dr. Szamos György
a kuratórium elnöke

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A 2004. 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

