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Fésüs Éva
Karácsonykor

Kedves Vértesszõlõsiek!
2004. év utolsó száma jelenik meg most. Közelegnek az ünnepek. Az önkormányzat minden korosztálynak ünnepi programot kínál. Nem marad el
az idõsek karácsonyi ajándékcsomagja sem.
Nyugodt évet zárunk most is, bár elmaradt sok
olyan pályázati bevétel, amivel számoltunk. Különösen a faluközpont remélt pályázati eredménye
hiányzik, hiszen engedélyezett kész tervekkel, jó pályázattal indultunk, a válasz: forráshiány. Újra megpróbáljuk, ha kiírják. Ez évben több volt az intézményi felújítás, karbantartás, erre is szükség volt.
Kulturális programjaink jól sikerültek, asszonykórusunk ismét „Aranyérmes” lett. Gratulálunk!

A képviselõk nevében is
BÉKÉS, KELLEMES KARÁCSONYT
és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok
Vértesszõlõs valamennyi lakójának.
Vida István
polgármester

Karácsonykor
Fényesek a felhõk,
Csillagokból
horgol a tél kendõt,
ráteríti
hegyek tetejére,
fenyõágnak
jégrojtos a vége.
Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból,
szekrényeknek
titkos rejtekébõl,
édesapám
legmélyebb zsebébõl.
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot
én is készítettem,
amíg készült,
majdnem tündér lettem

A tartalomból
• 2005. évi költségvetés
• Baba-Mama Klub
• Ünnepi készülõdés
• „Vértesszõlõs díszpolgára”
• Egy útépítés viszontagságai…
• Valusek D. u. – tiltakozás –,
levélváltás a Közútkezelõ KHT-val

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2005. évi Költségvetési Koncepció-tervezete
I. Az önkormányzatok forrásszabályozása
a) Keresetek alakulása
A közalkalmazotti és köztisztviselõi bérfejlesztések fedezetét a költségvetés
címzetten várhatóan ez évben sem biztosítja. A költségvetés ösztönzi a
létszámmegtakarítást.
b) Közoktatás
A normatív támogatás ösztönzi az elõirányzott csoportlétszámok kialakítását,
ill. kisebb méretû normatív támogatást ad az alacsonyabb létszámú osztályokra.
c) Szociális ellátás
A támogatás mértéke nõ, de differenciáltan, a támogatások rendszere
továbbra is az 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) szerint épül fel.
d) Adópolitika, bírságok
– Az SZJA átengedett része továbbra is 40 %, melybõl alanyi jogon 10 %,
a 30 % differenciáltan kerül az önkormányzatokhoz.
– A gépjármûadó az 1991. évi LXXXII. törvény alapján továbbra is 100 %-ban
az önkormányzatoknál marad.
– A település jegyzõje által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
a környezetvédelmi felügyelõség által kiszabott bírság 30 %-a a település
önkormányzatát illeti meg.
– A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, számlára utalt
bevétel 100 %-a az önkormányzatnál marad.
e) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a közoktatási
feladatokra kiegészítõ támogatás vehetõ igénybe.
f)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján kijelölt elõirányzat felhasználási
célja 2005-ben a társadalmi bûnmegelõzés és a parlagfû-mentesítés
feladatainak támogatása.

II. Helyi feltételek és lehetõségek
Vértesszõlõs önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott. A likviditás jó,
teljesítetlen jogos követelés, banki hiteltartozás nincs. A tartalékok a fizetõképes
évkezdést és a jóváhagyott pályázati önrészeket biztosítják.
1. Bevételek
a) A normatív állami támogatások reálértékének csökkenése mellett az
intézményekben kismértékû létszámváltozás várható: az óvodában nem
változik, az iskolában csökken, az Idõsek Klubjában nõ a létszám.
A tervezésnél fontos szerepet kapnak a kiegészítõ támogatások, melyek
meghatározott feltételekhez kötöttek.
b) Az intézményi és az alaptevékenységgel összefüggõ bevételek reálértékben
nem változnak.
c) Adóbevételeknél
– az SZJA bevételek a lakosságszám kis mérvû növekedése és a jövedelem
növekmények hatására tovább nõnek,
– az építményadó inflációval korrigált növelése indokolt,
– a gépjármûadó mértéke 2004. január 1-jétõl egységesen nõtt, jelentõs
változásra nem számolhatunk,
– az iparûzési adóbevételek csökkenése a skála-környéki változásokkal
valószínûsíthetõ,
d) A pályázatok figyelése, készítése továbbra is fontos tényezõje lehet
a fejlesztéseknek. A pályázatkészítés hatékonyságát növelni szükséges.
e) A fejlesztési döntésekhez következetesen érvényesíteni kell az érintett
lakosság hozzájárulásának lehetõségét az egységes adóemelésekkel
szemben.
f)

A többcélú kistérségi társulás létrehozása és mûködtetése jelentõs bevételi
többlet forrása lehet.

2. Kiadások
a) A személyi juttatások és járulékai a kiadásoknál a legnagyobb tétellé váltak.
Minden bérjellegû döntésnél a hatékonyság növelését kell szem elõtt tartani.
A létszámelemzés, a társulások bér-megtakarítási lehetõségének vizsgálata
minden intézményvezetõnek folyamatos kötelezettsége.
b) A dologi kiadásoknál évek óta nincs támogatási fedezete a növekményeknek.
Az energiaköltségek elemzése után meg kell hozni az ésszerû döntéseket:
energiaracionalizáló fejlesztések, költségkorlátok, ésszerûsítések.

c) A település-tisztasági, intézményi és közterület-fenntartási igények adottak,
költségei évrõl-évre nõnek. Az önkormányzati költségátvállalást csökkenteni
szükséges, az egyedi kedvezményeket szociális alapon kell adni. A jó példák
alapján támogatni kell az intézmények és civil szervezetek faluszépítési
akcióit, a faluképet rontó tevékenységek ellen szigorúbban szükséges
fellépni. 2005-ben általánossá kell tenni a lakossági finanszírozású szervezett
külterületi hulladékgyûjtést.
d) A szociális támogatások, szolgáltatások szervezetét korszerûsíteni kell
a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kidolgozott koncepció alapján.
e) A kulturális és sporttámogatások reálértékét célszerû megõrizni,
rendezvények szervezésébe a támogatott civil szervezeteket bevonni,
létesítményeinket hatékonyabban kihasználni szükséges. Ösztönözni lehet
az intézményvezetõket a kiadások csökkentésére (pl. bérbeadás stb.)
f)

Az óvodai, iskolai oktatás-nevelés szakmai szintjét különösen a kiemelten
támogatott feladatok teljesítésénél javítani szükséges. Folyamatosan igénybe
kell venni a szülõk, a szakértõk és a kistérségi társulás intézményeinek
tapasztalatait, véleményét.

g

A testvérkapcsolatok szintjét, mértékét megõrizni szükséges a nyelvtanulás,
kulturális és sportlehetõségek támogatásával. Segíteni kell a civil szervezetek
és családok külföldi kapcsolatait.

h) A beruházások, felújítások mértéke jelentõsen növelhetõ a jó pályázatok,
a lakossági hozzájárulások segítségével. Ki kell használni a meghirdetett
útfelújítási támogatásokat, az energiaracionalizálási lehetõségeket,
a kistérségi fejlesztések ösztönzéseit.
Vértesszõlõs, 2004. november 8.
Vida István
polgármester

A költségvetési koncepciót a képviselõ-testület 2004. november 11-ei ülésén
jóváhagyta.

Kapubejárókról
Az elõzõ számban felhívtam a Tisztelt Lakók figyelmét a közterületek használatának problémájára.
Néhány esetben névre szóló kérést is megfogalmaztam, nem volt
teljes egyetértés.
Most a közterületen épített bejárók problémáira, veszélyeire
szeretném felhívni a figyelmet.
Azt mindenki tudja, hogy építeni (közterületen különösen) csak építéshatósági engedély birtokában lehet! Ha végignézzük az utakhoz
kapcsolódó kapubejárókat, az esetek többségében kétséges, hogy
ezek engedélyes tervek alapján készültek.
A hatóságnak büntetnie kellene!
Van azonban néhány kirívó eset, amikor a bejáró balesetveszélyes! A belterületi utakat minden esetben 1-1,5 m padka szegélyezi
mindkét oldalon. Ez többek között arra szolgál, hogy a szembejövõ
jármûveknek legyen kitérési lehetõség. Ha az útpadkákat a bejárókat közrefogó, kiemelt betonszegély, kõ vagy vasoszlop, kerítés foglalja el, ez közvetlen veszélyt jelent, aminek következményeit az építtetõnek vállalni kell!
Kérek minden telektulajdonost, vizsgálja meg kapubejárójának
fenti problémáját és legalább 1-1,5 m szélességben a padkát tegye szabaddá az esetlegesen kitérõ jármûvek számára. Így megszûnik a baleset- ill. büntetésveszély.
A felmérések megtörténtek, remélhetõleg minden érintett megteszi külön felszólítás (büntetés) nélkül a szükséges intézkedéseket.
A tél közeledtével veszélyesebbé válhatnak ezek a hó alatti akadályok, a kár több százezer Ft is lehet. Kerüljük el!
Vida István

Vértesszõlõsi Általános Iskola
Beszámoló a 2004/05-ös tanév indításáról
és elsõ félévérõl
A nyár folyamán elõkészítettük az intézményt a tanévkezdésre.
Ebben az évben – a KHT festõ-mázoló karbantartójának köszönhetõen – a
korábbi évekhez képest több állagmegóvó, esztétikusabb és tisztább környezetet biztosító munka történt az iskolában. Ezek közül a jelentõsebbek: az új
épület két tantermének falburkolása, öt
tanterem meszelése, a külsõ faburkolat
mázolása; a tanári épületben a mosdók
festése, ajtók mázolása; az öreg épületben tisztító meszelés. Szülõi segítség
volt, hogy Varga Tamás a 2. osztály sérült mennyezetét kijavította és lefestette,
valamint Ökrös Istvántól 30 darab öltözõszekrényt kaptunk ajándékba. Ezúton
is köszönjük!

A fenntartó által elvégeztetett statikai
vizsgálatok alapján szükségessé vált a
tanári épület javítása, melyre sajnos csak
októberben került sor, így a tornaszobát
néhány hétig nem használhattuk. Jó hír
azonban, hogy nemsokára új sportpadlót kap a terem.
A jótékonysági akciókból összegyûlt
pénzbõl sportpályát alakítunk ki a patika
alatti telken, a munkálatok folyamatban
vannak. A tervezõ-munkát Vigánti János
szülõ ingyen végezte el, köszönjük!
A fenntartó anyagi támogatásával az
új épület egyik emeleti tanterme klímaberendezést kapott.
Az önkormányzat augusztusban jóváhagyta, hogy a két ötödik osztály bontva maradhasson, így biztosítva kedvezõbb feltételeket a pedagógiai munká-

hoz. Ekkor fogadták el intézményünk
Pedagógiai és a Minõségirányítási programját. Nagy munka volt az alsó tagozatos tantervek, valamint a szöveges értékelés kidolgozása a Pedagógiai program
keretében, mely az elõzõ félév és a nyár
feladata volt.
Iskolánkban továbbra is mûködik zeneiskola, mûvészeti iskola, s az idei tanévtõl angol nyelvtanfolyam, de mindhárom független intézményünktõl, csak a
helyet biztosítjuk számukra. A mûvészeti iskola tanulóinak munkáit a falukarácsony idején rendezendõ kiállítás keretében megismerhetik az érdeklõdõk.
A szüreti felvonulás és bál keretében
kollégáink – az óvoda dolgozóival közösen – díszítették fel a sportcsarnokot,

vettek részt diákjainkkal együtt a felvonuláson, s látták vendégül turany-i testvériskolánk 5 nevelõjét.
Októberben közösségünk akadályverseny keretében emlékezett meg az
aradi vértanúkról, s meghitt ünnepségen
az 1956-os forradalomról a templom elõtti téren.
Elindultak az országos tanulmányi
versenyek, melyekre sok tanulónk jelentkezett. Reméljük, a tanév végén sikerekrõl tudunk beszámolni! Elõttünk álló
program a falukarácsony megszervezése, mely remélhetõleg idén is a megszokott nagy érdeklõdésre fog számot tartani a falu lakóinak körében. December
3-ára bécsi kirándulást szervezünk tanulóinknak, megnézzük a hagyományos
karácsonyi kirakodóvásárt, és a Burg
Múzeumba látogatunk el. Már elkezdtük
szervezni hagyományos sítáborunkat
szlovákiai testvértelepülésünkre,
Turanyba. Közel 50 tanulónk vehet részt
az egyhetes táborban február elején.
E programokkal párhuzamosan tantestületünk a felsõ tagozatos tantervek
kidolgozásán dolgozik.
Krenner Antalné
igazgató

ÓVODAI HÍREK
Óvodánk a 2004/2005-ös nevelési évet négy csoporttal, 70 kisgyermekkel kezdte.
A gyermeklétszám csökkenése ellenére az Önkormányzat Képviselõtestülete úgy
döntött, hogy az intézmény továbbra is négy csoporttal mûködhet.
Köszönjük minden képviselõnek, hogy munkánkat támogatta és lehetõséget biztosított ezzel a döntéssel arra, hogy az egyes gyermekek nevelésére több idõt tudjunk fordítani. Sajnos a mai rohanó világban egyre kevesebb idõ jut a családokban
a kisgyermekekkel való meghitt együttlétekre, a közös beszélgetésekre, játékra.
Bár a családot nem pótolhatja az óvoda, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden gyermekre jusson elég idõ, figyelem. Ennek a feladatnak a
megvalósíthatóságát segíti elõ az alacsonyabb gyermeklétszám.
Elkészült az óvoda homokozója fölé az árnyékoló, melynek megépítéséhez a
Csillag és Barátság Lovagrend támogatását, a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázati nyereményét, valamint a tavalyi Jótékonysági báli
támogatást használtuk fel.

Köszönjük mindenkinek, hogy támogatásával hozzájárult
az árnyékoló megépítéséhez!

Kedves ünnepséget tartottunk a csoportokban, az idõsek Klubjának lakói látogattak el intézményünkbe. Nemzetiségi ruhákat, és egyéb kötött és horgolt babaruhákat készítettek ajándékba gyermekeinknek. A kisgyermekek nagy szeretettel fogadták a „nagymamákat” és nagyon örültek az ajándékoknak.
Ezt a szép kezdeményezést tovább szeretnénk folytatni, hiszen a gyermekek életében fontos szerepet töltenek be a nagyszülõk. Évek óta szoros kapcsolatot tart
fenn egymással a két intézmény, gyermekeink az ünnepek alkalmával átlátogatnak
az idõsekhez és mûsorral, apró ajándékokkal kedveskednek a nagymamáknak.

Óvodánk az idei évben is gazdag programot kínál a gyermekeknek.
Õsszel kirándulni voltunk a Turul emlékmûnél kisvonattal, részt vettünk a szüreti
felvonuláson, meglátogattuk Tardoson a Hétszínvirág óvodát, ahol egy népi fafaragó kiállítását tekintettük meg, voltunk úszni, színházbérlettel rendszeresen járnak
gyermekeink Tatára a Mûvelõdési Házba.
Decemberi programjaink a következõk:
December 6. Mikulás napi ünnepség
December 13. Karácsonyváró Áprily Géza mûsora az óvodában
December 15. Karácsonyi játszóház – közösen
a Baba-Mama klub tagjaival
(mézeskalács sütés, ajándékok készítése)
December 17. Színházlátogatás Tatán: DIÓTÖRÕ
Óvodai karácsony-ünnepség az óvodában
Az intézmény ünnepi nyitva tartásáról az óvodai faliújságról értesülhetnek!

Mindenkinek békés, Boldog karácsonyt kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

BABA – MAMA KLUB
Baba-Mama klub alakult a vértesszõlõsi óvodában. Az óvoda célja a klub mûködtetésével az, hogy a falu minden lakója (újonnan beköltözõ családok) is
ismerjék meg egymást, az óvodát, és néhány kellemes órát töltsenek el velünk
együtt az intézményben. A klub keretén belül az anyukák változatos elõadásokat hallhatnak a kisgyermeknevelés aktuális kérdéseirõl, megismertetjük õket
az ünnepi készülõdés apró fortélyaival, lesz babamasszázs, ételbemutató.
A kisgyermekek felügyeletét az óvoda szakképzett dolgozói látják el a klub
mûködési ideje alatt.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

Azokban a hónapokban, amikor egy kicsi emberke életének története elkezdõdik, õ maga még egyetlen történetet sem ismer. Semmit sem tud a világról, de a
világ már tud róla, semmit sem lát a világból, de a világ már látja õt. A látszólag
burokba zárt élete gondolatokat, érzelmeket, indulatokat vált ki szüleiben, testvéreiben, nagyszüleiben, rokonaiban és ismerõseiben, szûkebb és tágabb környezetében. A család általános hangulatát izgalom járja át. A meglévõ érzelmi és tárgyi
környezet rendje megváltozik, a kapcsolatok is átalakulnak, találgatják, vajon fiú
lesz-e vagy leány, kopasz, vagy hosszú hajú, csendes, vagy mosolygós, falánk
egérke, vagy örökösen hasfájós kis bõgõmasina. Átrendezik a lakást, átrendezik
érzelmeiket: odabent és idekint helyet készítenek a kis jövevénynek. A leendõ édes-

anya kismamaruhákat válogat. Azon gondolkodik, vajon milyen ruhákban fog szoptatni, sétálni, mit vesz fel, amikor látogatóba megy a kicsivel? Vajon mit vállalhat fel
a kisgyermek mellett, hiszen tudja, ideje nagy részét kisgyermekével való foglalkozásra kell összpontosítania.
A család minden tagjának gondolkodásában kitüntetett helyet kap egy emberke.
Ezen állapot természetesen nem csak izgalmat, hanem félelmet is kivált valamennyiükbõl. Az anyuka mindent megtesz annak érdekében, hogy már az anyaméhben
oltalmazza magzatát, egészséges életmódot folytatva, az orvosával együttmûködve.
A babavárás örömteli idõszak az anyuka és a család életében. Az izgalom sem
más, mint felelõsségteljes várakozás, hisz’ örül, hogy gyermeke születik attól a férfitól, akit szeret, örül a bensõ szemeivel látott képnek, amely egy szeretni való és
csodálatos emberkét mutat.
A csoda kis idõ elteltével kopogtat; jelzi világrajöttét, és elkezdõdik a gyermek és
az anyuka-apuka közötti kapcsolat. E kapcsolat ápolása nem egyszerû életünk során. Minden szülõ elsõrendû kötelességévé válik a család, amelyben örömei és
reményei benne vannak. A gyermeknevelés nem verseny, nem is varázslat. Nem
tökéletes lényt kell létrehoznunk, hanem becsülettel megtenni mindent, hogy gyermekünk minél elégedettebb és értékesebb emberré váljon.
A kicsi gyermek kezdetben érzelmi lény. Érzelmekre érzelmekkel válaszol. Eleinte csupán a nagy különbségeket érzékeli, idõvel felfedezi a finomabb árnyalatokat,
végül rezdüléseinket is érzékeli. E rezdülések irányítják a felnõtté válás során, amely
számára is követendõ példává nemesedik.

Anya és gyermek közötti kötelék négy stádiumon megy keresztül. A csecsemõkorban „ölelj át” szakasza. Ebben az idõszakban van leginkább szüksége mind az
anyának, mind gyermekének a testi közelségre, az ölelés melegére. A másodi szakasz az „emelj fel.” Ekkor már bátran jár az egyre ismertebb valóságban. „Non
scholae, sed vitae discimus” – „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”,
tartja a latin mondás. Az iskolaérett gyermek felelõsen készül a felnõttkorra, ekkor
érkezik el a „tegyél le” szakasza. Végül a felnõtt joggal várja el szüleitõl az önálló
életet és a saját család alapításának a jogát. Ez a szakasz nem más, mint az „engedj el” stádiuma. Ekkor sem szakadnak el a szülõ és a gyermek kötelékei, csupán
egészen más minõségûvé válnak.
Klubunk célja nem más, mint hasznos ismeretek átadásával segítségnyújtás a
fiatal szülõknek a gyermeknevelés- és gondozás kérdéseiben. Errõl tanúskodik a
részletes programtervezet, amelyrõl alább olvashatnak.
Az éves rendezvénysorozatot a következõ Kosztolányi-idézettel ajánlom mindenki szíves figyelmébe:

„Mire megérted, hogy miért rajzoltam meg a te mozgóképedet, talán már abban
a semmiségben kóválygok, ahonnan te jöttél, világ új, kis vándora. Mindenesetre
szerencsés utat.”
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

B A B A – M A M A K LU B P R O G R A M T E R V E Z E T
2004/2005.
1. Október – Alakuló ülés, éves programajánlat megbeszélése és elfogadása
2. November – Elõadás: A szülés utáni fogamzásgátlás
3. December – Karácsonyi készülõdés: ajándékozási ötletek és közös
mézeskalács-sütés
4. Január – Babamasszázs, jóga
5. Február – Farsangi vidámságok: jelmezkészítés és jellegzetes
farsangi ételek
6. Március – Húsvéti készülõdés: ajándékozási ötletek és húsvéti dekoráció
készítése
7. Április – Elõadás: fogápolás és fogzás a kisgyermekkorban, egészséges
táplálkozás, ételbemutató
8. Május – Anyák napja: az édesanyák köszöntése az óvodások
részvételével
Rendezvényeinkre minden érdeklõdõ kismamát, anyukát
szeretettel várunk az Óvodánkban.

„Õszirózsa” Nyugdíjas Klub Hírei!
A nyári kirándulások, termálfürdõzések után az õszi évadunkat jól sikerült
mûsoros-zenés vendéglátással egybekötött programmal kezdtük. A szlovákiai Pat Község delegációját – a Piros Tulipán hagyományõrzõ csoport tagjait fogadtuk a község vezetõivel.
A pati vendégek megtekintették templomunkat és a tájházat, majd vidám mûsorukkal mutatkoztak be. A mûsort követõen együtt szórakoztunk a késõ esti
órákig és megállapodtunk abban, hogy
a kialakulóban lévõ kapcsolatot ápolni
szeretnénk, hogy jobban megismerjük
egymás kultúráját.
Ezen az ünnepi rendezvényen a polgármester úr köszöntötte tagjainkat az
Idõsek Napja alkalmából. Az öt legidõsebb tagunkat külön köszöntöttük virággal és ajándékkal.
Novemberben 45 fõvel a Budapesti
Operettszínházba látogattunk. Az utazási
költséget a klub finanszírozta.
Készülünk a tardosi Szlovák Nemzetiségi önkormányzat szervezésében a

besztercebányai színház „Csárdáskirálynõ” c. operettjét tekintjük meg Oroszlányban szlovák nyelven.
Év végi – karácsonyi mûsoros-zenés
vendéglátással egybekötött rendezvényünket december 18-án du. 17 órakor
tartjuk a Mûvelõdési Házban, sok szeretettel várjuk Kedves tagjainkat, vendégeinket.
A nyári szünet után újra indult a nyugdíjas nõi torna – hétfõn és csütörtökön
du. 17 órakor az iskola tornaszobájában
Dr. Patakiné Muk Klára várja az érdeklõdõket.
Támogatóinknak köszönetet mondunk. Köszönjük Dr. Szamos György fõorvos úr és a Kormány Ipari Kft. anyagi
támogatását.
A Zimozeleny Asszonykórus „Arany”
minõsítést kapott a tatabányai Puskin
Mûvelõdési Házban rendezett népdalköri
bemutatón. Gratulálunk, további sikereket kívánunk!
Busch Józsefné
a Nyugdíjas Klub vezetõje

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS
NOVEMBERI ÉS DECEMBERI PROGRAMOK
November 25.
15.00 óra Játszóház
Kultúrotthon • üvegfestés

• gyertyatartó készítés
• karácsonyi díszek készítése
• mézes figurák készítése
November 27.
Kultúrotthon Jótékonysági bál az iskola és az Óvoda

szervezésében.
Kiállítás a gyermekek munkáiból
December 4.
Kultúrotthon DISCO
December 4.
Pinceklub Mikulás Ünnep – Zenés összejövetel
December 6.
Óvoda Óvodai Mikulás Ünnepség
December 10.
16.00 óra
Kultúrotthon Gyerekek köszöntése
December 11.
14.00 óra Játszóház
16.00 óra Fialka Tánccsoport Teadélutánja

Táncházzal összekötve
December 13.
Óvoda Luca-napi Program

„Karácsonyváró” Elõadás
December 15.
du. Óvoda Játszóház az óvodában

BABA-MAMA KLUB

December 16.
Kultúrotthon Ünnepi képviselõ-testületi ülés

Díszpolgári cím és Emlékplakettek átadása
December 17.
Óvoda DIÓTÖRÕ
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS TATÁN
December 17.
Óvoda OVIS KARÁCSONY
December 17.
16.00 óra
Iskola FALU-KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

• Betlehemes játék
• Karácsonyi fények
• Karácsonyi énekek
• Ajándék készítés és vásár
• Forralt bor, tea, káposztáslepény.
December 18.
Kultúrotthon KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

AZ ÕSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
RENDEZÉSÉBEN
• zene, tánc, mûsor.
December 22.
Pinceklub KARÁCSONYI ÜNNEP
December 22.

IDÕSEK KLUBJA
KARÁCSONYI MEGEMLÉKEZÉS
December 20-22-ig minden délután 14-18 óráig a kultúrotthonban
játszóházi foglalkozások, ajándékkészítés várja
a gyerekeket és a felnõtteket.
Kulturális és Nemzetiségi Bizottság

„Vértesszõlõs díszpolgára”
és „Vértesszõlõsért emlékplakett”
címek 2004
Vértesszõlõs Község Képviselõ-testülete 2004. évben a díszpolgári cím odaítélésének elõkészítésére bizottságot alakított, melynek elnöke Dr. Nagy Sándor, tagjai Németh Ferenc és Salamon
István képviselõk, ezen kívül sorsolás alapján a községben mûködõ civil szervezetek közül az Egyházközség és a Pátria Faluközösségi Egyesület képviselõjeként Nagy Tibor és Zsigó
Lászlóné voltak.
Vértesszõlõs község Önkormányzatának rendelete alapján „Vértes-szõlõs Díszpolgára cím adományozható annak az állampolgárnak, aki valamely kiemelkedõen jelentõs munkájával vagy egész életmûvével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért kiemelkedõen dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elõsegítette a település fejlõdését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági elõrehaladását, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.”.
Az ad hoc bizottság a községben mûködõ valamennyi civil szervezet ajánlásainak összegyûjtése után 2004. október 22-én ülésezett,
melynek alapján a következõ személyeket javasolta a Képviselõ Testület számára Vértesszõlõs Díszpolgára cím elnyerésére: Pekó Sándor, Busch István és néhai Dr. Pataki Károly. Továbbá a bizottság javasolta a Képviselõ Testületnek a hatályos rendelet módosítását azzal,
hogy minden évben posztumusz díszpolgári cím is adományozható
legyen. A rendeletmódosítással lehetõvé vált a már nem elõször jelölt Dr. Pataki Károly számára a posztumusz elismerés odaítélése.

Tehát

2004. évben Vértesszõlõs díszpolgára
címet a következõ személyek kapják:

Pekó Sándor
Busch István
Dr. Pataki Károly (posztomusz)
Vértesszõlõs község Önkormányzatának rendelete alapján „Vértesszõlõsért emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek,
akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelõ, maradandó eredményeket értek el.”
A bizottság javaslata alapján
a következõ személy és szervezet nyerte el a

„Vértesszõlõsért Emlékplakettet” 2004. évben
özv. Skrován Gyuláné
A Vértesszõlõsi Napközi Otthonos Óvoda kollektívája
A díszpolgári címeket és emlékplaketteket a decemberi ünnepi
Képviselõtestületi ülésen a Polgármester Úr fogja átadni.
Gratulálunk valamennyi új díszpolgárunknak
és emlékplakett tulajdonosainknak!
Dr. Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ

A község szociális ellátásának kérdései
Vértesszõlõs lakosságszáma 2730 fõ,
népsûrûsége 160 fõ/km2. A lakónépesség 820 családban él, zömében házastársi kapcsolatban, de a gyermekét egyedül nevelõ anyák száma 81,
apák száma 20, az özvegy férfiak száma 30, özvegy nõk száma 188 fõ. A
foglalkoztatottak aránya az össznépességen belül 40 %, a munkanélkülieké 3.7 %, az inaktívak és eltartottak
számaránya 56.3 %, tehát ez utóbbi
két kategória a község összlakosságának 60 %-át reprezentálja.
Akárcsak országosan, így falunkban is
nõ az idõskorúak aránya, ezek a tények
pedig egyre fontosabbá teszik a helyi szociális ellátórendszer hatékony mûködtetését, anyagi-technikai-személyzeti színvonalának javítását. Ennek jegyében jelenleg zajlik a község hosszú távú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának kidolgozása, melyben a testületi és
bizottsági munkán túlmenõen jelentõs segítséget nyújt az év során létrehívott Szociális Kerekasztal, melynek munkáját a
polgármester úr vezeti, tagjai között képviseltetik magukat a község civil szervezetei, a szakterület referensei és hivatalból a község háziorvosa és védõnõje vesz
részt még a kerekasztal munkájában.
Koncepciónkban szerepel az Idõsek
Klubja munkájának felülvizsgálata az ellátó tevékenység Gondozási Központtá
(Alapellátó Szolgáltató Központtá) szervezése, mely a nappali klubszerû ellátáson túl magában foglalja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, családsegítõ tevékenységet és szükségessé váló
egyéb segítõ formákat (pl. szenvedélybetegek ellátása, mozgáskorlátozottak támogató szolgálata, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, szociális rászorultsági kataszter naprakészen tartása, szervezési fel-

adatok, stb.). A 2004 november 11-ei Képviselõtestületi Ülésen meghozott határozataink már a továbbfejlesztés érdekeit szolgálják: a nappali ellátást biztosító Idõsek
Klubja férõhelyeinek számát 40-rõl 30-ra
csökkentjük, ez közelíti a reális kihasználtságot, s a szakképzett személyzet is ezen
létszámnak felel meg. Egyidejûleg pályázatot írtunk ki a klubvezetõ személyére.
Mûködési engedély megadásának kérelmével fordultunk az illetékes hatósághoz
az étkeztetésre és házi segítségnyújtásra,
mely eddig is ellátott szolgáltatások az
ÖNO szatellita-tevékenységét jelentették,
önálló szervezeti egységként való mûködtetésük viszont költségvetési normatíva
emelkedést hozhat 2005-ben, ugyanakkor
elõfeltétele az Alapszolgáltatási Központtá fejlesztésnek. Ha fentiek a jövõ év során megvalósulnak, a folyó évit 45 %-al
meghaladó állami költségvetési pénzeszköz nyerhetõ községünkbe a szociális ellátás színvonalának javítására.
Törekvésünk mindezeken túlmenõen a
pénzbeli ellátások (idõskorúak járadéka,
rendszeres szociális segély, ápolási díj,
átmeneti és temetési segély, lakásfenntartási támogatás) és a természetbeni juttatások (közgyógyellátás, köztemetés) önkormányzati alapfeladatként való további
biztosítása, melyet helyi rendeleteinkben
szabályoztunk és aktualizálva tartunk.
A község „korfája” és demográfiai
helyzete szükségessé teszi a magasabb
ellátási formák keresését, az eddigi ellátások zavartalan biztosítása mellett. Szolgáltatástervezési koncepciónk ezért jelöli ki ezeket a célokat és irányokat, melynek megvalósításával olyan szociális védõháló alakulhat ki, mely a község valamennyi rászorultjának, valamennyi élethelyzetben megfelelõ védelmet biztosít.
Dr. Szamos György
Eü-Szoc.Biz.elnök

Egy útépítés viszontagságai, tanulságai
Vértesszõlõs Önkormányzata a SAPARD pályázaton
– forráshiány miatt – nem nyert, így a megmaradt, –
önerõre félretett – pénzbõl a képviselõ testület határozata alapján a Sport utcát kívántuk aszfaltburkolattal ellátni, a csapadékvíz elvezetését megoldani.
Mivel anyagi lehetõségeink eléggé szûkösek, a Sport utca lakóihoz fordultunk,
hogy a költségekbõl õk is vegyék ki részüket. Minden lakót levélben kerestünk meg,
és írtuk le az elképzelésünket, fizetési lehetõségeket. Személyes megbeszélésre
hívtuk a lakókat, ahol szintén az érveket soroltuk fel.
Az 1990-es évek elején a REZIDEÁL Bank Rt. Az építési telkeket úgy adta el,
hogy a lakó kötelezte magát a leendõ út költségeinket megtérítésére. Most
csak egy hányadát kértük a hozzájárulásnak. A megkérdezettek mintegy harmada
elutasította a hozzájárulást. Érdekes kiemelni, hogy az indokok között egyszer
sem szerepelt a pénzhiány.
Természetesen voltak, akik örömmel üdvözölték az önkormányzat kezdeményezését, sõt a kért összegen felül is hozzájárultak volna az útépítés költségeihez. Végül az
útépítés nem valósult meg, akármilyen kedvezõ ajánlatot is adott a kivitelezõ.
Mi ebbõl a tanulság?
Az Önkormányzat törvényi feladata, hogy biztosítsa az építési ingatlanok megközelíthetõségét. Ez akár földút is lehet, az út minõsége nincs meghatározva. Természetesen mindenki azt szeretné, – beleértve a képviselõ testület tagjait is –, hogy
minél jobb minõségû útjaink lennének a bel- és külterületeken egyaránt.
El kell fogadni – sajnos – azt a tényt, hogy az Önkormányzat egyre szûkösebb
keretbõl gazdálkodik és a kötelezõ alapellátáson felüli rész fordítható csak fejlesztésre, felújításra. A plusz pénzekhez hogyan lehet hozzájutni?
– pályázatokból (Ezt rendszeresen készítünk, kisebb-nagyobb sikerrel, mivel más
önkormányzat is hasonló helyzetben van, õk is pályáznak.),
– adók formájában (Az Önkormányzatnak módjában lenne pl.: kommunális adót
kivetni, amibõl a fenti elképzelések megvalósíthatók lennének.),
– lakossági hozzájárulás (Ez nem új keletû megoldás, már több önkormányzat
sikeresen alkalmazza. Egy adott terület fejlesztését az érintett lakókkal összefogva
valósítja meg. Ezzel a lakók anyagi helyzete is jelentõsen megnõ, hiszen az ingatlanuk felértékelõdik többszörösére, mint amennyit a hozzájárulásba befizettek, nem
beszélve az életminõség javulásáról.).
A képviselõ testületnek évek óta az az alapelve, hogy ha lakossági összefogás
van egy cél érdekében, azt – anyagi lehetõségeitõl függõen – támogatja, a megvalósításban oroszlán-részt vállal. Annak az ideje lejárt, hogy csak kérünk – természetesen lehet ez jogos kérés is – és a megoldásban nem veszünk részt.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Tisztelt Vértesszõlõsiek!
Az alábbiakban látható annak a levélnek a másolata, amit rövid idõ alatt 120
vértesszõlõsi lakos írt alá, egyetértve, hogy a Valusek Dezsõ utcában az illetékesek állítsák vissza az egész napos tehergépjármû forgalom súlykorlátozását. A levél másolatát elküldjük:
• Tatai-Tóth András országgyûlési képviselõnek
• Németh Erika országgyûlési képviselõnek
• Tata Város képviselõ testületének
• Vértesszõlõs Község képviselõ testületének
Ezúton mondok köszönetet Magyar Istvánnénak
és Minich Bélánénak az aláírásgyûjtésben való közremûködésért.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Tisztelt Vértesszõlõsiek!
A mellékelt levélben olvashatják a Komárom-Esztergom megyei Állami Közútkezelõ KHT válaszát a 120 fõ vértesszõlõsi lakos által aláírt levélre.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Panaszosok!

A 2004. november 5-én, Vértesszõlõs, Valusek Dezsõ utca (1. számú fõút) tehergépjármûvek egész napos súlykorlátozásának visszaállítása ügyében írt levelükre
az alábbi tájékoztatást adjuk:
A tatai medencében tapasztalható nehéz tehergépjármû forgalom évek óta visszatérõ probléma az úthasználók és a közútkezelõ számára. Megoldására Társaságunk és a közlekedési szaktárca az elmúlt évek során több intézkedést is tett. Az
M1 díjasítás következtében megnövekvõ forgalom, a fellépõ környezeti hátrányok
csökkentésének érdekében, elsõ lépésben, az M1-es autópálya tatabányai szakaszának díjmentességét sikerült elérni, majd második lépésben, a tatai medencében
lévõ települések lakosságának érdekeit szem elõtt tartva a díjmentes szakaszt az
M1 autópálya tatai csomópontjáig sikerült kiterjeszteni. A tranzit és regionális tehergépjármû forgalom autópályára terelésének érdekében, valamint a megnövekedett
forgalom okozta környezeti terhelések és a nagyobb mértékû balesetveszély csökkentésének érdekében, a közlekedési tárca 500 millió Ft-ot meghaladó nagyságú,
az érintett önkormányzatokkal egyeztetett, intézkedési tervet fogadott el és hajtott
végre. Így épült ki Vértesszõlõs és Almásfüzitõ forgalomcsillapítása, Tatán a körforgalom, Tatán az Ady Endre úton a középszigetes gyalogos átkelõhely, valamint
Tatabányán két szakaszon a zajvédõfal. Vértesszõlõsön a forgalomcsillapítás mellett az egész településre érvényes 40 km/órás sebességkorlátozást vezettünk be,
mivel a kisebb sebesség kimutathatóan kisebb légszennyezést, valamint kisebb
zaj- és rezgésterheléseket okoz, mindamellett, hogy csökken a balesetveszély.
A beruházások a problémák nagy részét kezelni tudták, de a növekvõ forgalom
miatt Tata város és Vértesszõlõs község további intézkedéseket sürgetett. A KEM
Állami Közútkezelõ Kht. a települések által az 1. számú fõútra kért 12,5 tonnás súlykorlátozás bevezetésével kapcsolatosan hatásvizsgálati tanulmányt készíttetett a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Útépítési Tanszéken dolgozó
szakember bevonásával, mely tanulmány Társaságunk véleményével megegyezõen jelezte, hogy a súlykorlátozás bevezetése következtében a nehéz tehergépjármû forgalom a 8119. számú út Tata belterületi szakaszára (Környei õt, Táncsics M.
út, Május 1. út) terelõdik át, ezen szakaszon okozva többletterhelést, melynek %-os
arányát. A közlekedési szaktárca véleménye alapján 2003. év elején az 1. számú
fõút Tata, Május 1. út és az M1 autópálya Tatabánya újvárosi lehajtóága között, a
12,5 tonnás súlykorlátozás bevezetésre került. Tata Város Önkormányzata a forga-

lom átterelõdésével érintett településrészen lakók elégedetlenségének kezelése
érdekében, a módosított jogszabály alapján, kezdeményezte az egész napos 7,5
tonnás súlykorlátozás bevezetését Tata térségében, az 1. számú fõút átkelési szakaszán. Társaságunk a bevezetést megelõzõen is jelezte, hogy a korlátozás bevezetése a meglévõ úthálózat adottságai miatt további gondokat indukálhat, így azt
nem javasoltuk. A GKM utasítására a 7,5 tonnás, egész napos súlykorlátozás Tata
térségében ez év elején érvénybe lépett.
Ez a forgalomtechnikai intézkedés érezhetõen javított a súlykorlátozásba bevont
települések némelyikének életkörülményein, de más településeken számos új problémát hozott felszínre, továbbá a szabályozás nem felelt meg a módosított jogszabály
minden pontjának. A korlátozással érintett térség elkerülése miatt a súlykorlátozás
területi határán kívül lévõ településekre (Környe, Dad, Komárom, Szõny-Komárom,
Almásfüzitõ, valamint Dunaalmás, Neszmély, Nyergesújfalu, stb.) átterelõdött a nehéz tehergépjármû forgalom, amely az amúgy is jelentõs forgalomnagysághoz hozzáadódva, egyes településeken a Vértesszõlõsön és Tatán a súlykorlátozás bevezetése elõtt mért forgalomnagyságokat is számottevõen meghaladta, sõt jelenleg is
meghaladja, Másik jelentõs probléma amelyik felvetõdött, hogy a megnövekedett
szállítási úthosszak számos vállalkozásnak okozta akkora többletköltséget, mely a
gazdasági versenyképességüket, életképességüket nagymértékben csökkentette,
sértve a vállalkozások és a nemzetgazdaság fejlõdésének érdekeit.
A Tatán és Vértesszõlõsön jelentkezõ nehéz tehergépjármû forgalom a vizsgálatok alapján, elsõsorban a térségi és a helyi szállítási igényeket elégíti ki, amelyet
mindenképpen biztosítani kell, ellenkezõ esetben a gazdaság leállna, meglévõ
vállalkozások és munkahelyek kerülnének veszélybe. A településeken áthaladó
tranzitforgalom autópályára terelését az M5 autópálya egységes díjrendszerbe
történõ bevonása, valamint a tehergépjármûvek 1. számú fõútról a párhuzamosan haladó M1 autópályára terelésének érdekében Herceghalom-Bicske térségében májusban bevezetett, 7,5 tonnás súlykorlátozás biztosítja. Vizsgádre úton élõknek jelentõsen javítana az életkörülményeken, ellenben számottevõ forgalomnövekedést okozna a 8119. számú út Tata belterületi szakaszán. A forgalom átterelõdése által okozott többlet forgalomterhelést Tata Város Önkormányzatának kell
mérlegelnie, esetlegesen felvállalnia, s a korlátozás módját, bevezetésének feltételeit Vértesszõlõs Önkormányzatával és Társaságunkkal közösen egyeztetve,
megállapodásban rögzítenie. A két Önkormányzatot levélben kértük az egyeztetés megtartására és a megállapodás megkötésére. Mindkét útszakasz súlykorlátozására viszont nincs lehetõség, mert amennyiben mindkét úton, a 8119. számú
út Tata belterületi szakaszán, valamint az 1. számú fõút kérdéses szakaszán az
egész nap érvényben lévõ súlykorlátozás bevezetésre kerülne, úgy az „éjszakai”
korlátozással érintett többi településen is vissza kellene állítani az egész napos
korlátozást, mivel a nehéz tehergépjármûvek számára nincs másik, alternatív közlekedési útvonal Tata térségében. Ennek következtében a korábbi feszültségek,
gondok ismételten megjelennének.

A két település a KEM Állami Közútkezelõ KHT-t a kért egyeztetésrõl, vagy annak
tervezett idõpontjáról még nem tájékoztatta. Társaságunk amennyiben az Önkormányzatok javaslatát elfogadhatónak tartja, úgy a súlykorlátozás visszaállításától
nem zárkózik el, a szabályozás szakmai kidolgozása után azt bevezeti.
Kérjük a Tisztelt lakosság megértését, valamint tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.
Tatabánya, 2004. november 29.
Barabás Zsolt
közútkezelési igazgatóhelyettes
fõmérnök

Megjegyzés:
2004. december 2-án fenti témában tárgyaltam Tata alpolgármesterével és fõépítészével. Megállapodtunk abban, hogy a Közútkezelõ KHT felé közös nyilatkozatot
teszünk a súlykorlátozás egész napi visszaállítása érdekében.
Vida István
polgármester

* * *

Felhívás
A mozgásban akadályozott személyek közlekedését segítő
régi típusú parkolási igazolványok érvényessége
2004. december 31-én megszűnik.
Az új parkolási igazolványt az okmányiroda állítja ki, de annak igénylése a
Polgármesteri Hivatalban is történhet.
Parkolási igazolványra jogosultak:
• a súlyosan mozgáskorlátozott személyek,
• a fogyatékossági támogatásban részesülők,
(értelmi, látási, mozgásszervi fogyatékos, autista személyek)
• vakjáradékban részesülők.
A kérelem a formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.
Ennek kitöltéséhez szükséges:
• orvosi igazolás,
• személyi igazolvány, lakcímkártya,
• 1 db fénykép.
A meglévő igazolványok cseréjét ez év december 31-ig kell megtenni.
A fenti jogosultsági feltételek esetén az új kérelem is benyújtható a hivatalban.
Polgármesteri Hivatal

A BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2005. évi fordulóján az alábbi pályázókat havi 3.000 Ft-os (10 hó)
támogatásban részesítette az önkormányzat:

• Tisch Ingrid • Varga Emese • Kláris Gábor • Blaschek Péter
• Pluhár Beatrix • Polgárfi Márta Valéria • Mátyási Nikola
• Szádeczki Éva • Juhász Ferenc • Dávid Balázs
Részletes információk a Polgármesteri Hivatalban kérhetõk.
Vértesszõlõs, 2004. november 17.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

* * *

A szennyvízcsatorna rákötés
Jövõ évtõl talajterhelési díjat kell fizetni annak a kibocsátónak aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna
kiépítésre került, de mûszakilag nem áll számára rendelkezésre.
A talajterhelési díj mértéke: egységdíj (120 Ft/m3) × szolgáltatott vízmennyiség – csökkentve a jogszabályban meghatározott vízmennyiséggel (m3)
– × területérzékenységi szorzó (1,5).
A 2005. évi díjelõleg kivetés – a 2004. évi kibocsátási adatok figyelembevételével – bevallás alapján az e célra szolgáló formanyomtatványon történik.
A bevallás benyújtásának határideje elsõ ízben 2005. március 15., majd a
tárgyévet követõ év március 31. A talajterhelési díjra kötelezett kibocsátó a
2005. évben megállapított talajterhelési díj 40 %-át, 2006. évben 50 %-át,
2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évtõl 100 %-át köteles
megfizetni.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

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

