A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2003. december IX. évfolyam 4. szám
Tisztelt Vértesszõlõsiek!
A 2003-as év utolsó számát tartják Önök kézben, így ez a Hírmondó egy éves
számadás is. Miközben az önkormányzatot érintõ állami támogatások évrõl-évre
szûkmarkúbbak, gazdálkodásunk, likviditásunk most is stabil volt az egész év
folyamán. A jövõ évben is ezzel számolunk.
Közeleg a karácsony. A 70 éven felüli lakóinkat ismét felkeressük jókívánságainkkal és egy kis ajándékcsomaggal.
December 13-án a Nyugdíjas Klub, december 18-án az Óvoda, az Iskola és az
Idõsek Klubja tartja karácsonyi ünnepségét és ezen a napon lesz a szokásos
Falukarácsony is.
Minden kedves lakónak boldog karácsonyt és szép, békés, eredményes új
évet kívánok.
Vida István
polgármester

Varga Ferencné

Karácsonyi angyal
Égi küldött, angyal vagyok,
a világnak békét hozok.
Békességet, szeretetet,
karácsonyi szent ünnepet.
Azt kívánom, nemcsak este
legyen béke a szívetekben.
Mindörökre legyen béke,
gyûlöletnek legyen vége!
Jóság, béke, szeretet,
töltse be a szíveket!
Karácsony szép üzenetét
mindörökre megõrizzék!
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Vértesszõlõs Díszpolgára
2003.
Vértesszõlõs község képviselõ-testülete a 65/2003. (IX. 8.) határozatában döntött a 2003. évi díszpolgári cím odaítélésérõl.

2003. évben Vértesszõlõs díszpolgára:

Nagy József
nyugalmazott tanácselnök
Életút: 1931. november 25-én született Gyöngyfán (Baranya megye). Általános iskolai tanulmányait Jánoshalmán végezte. 1949ben munkába állt, közben mezõgazdasági szakiskolát végzett
Balatonaligán.
1951-ben bevonult katonának. Elvégezte a Dózsa György lövésztiszti iskolát, majd Tatára került kiképzõ tisztnek 1953-ig.
1953-ban házasságot kötött Bujdos Katalinnal – házasságukból
két gyermekük született.
1954-ben Neszmély község Végrehajtó Bizottságának elnöke.
1957. február 18-tól Vértesszõlõsön választották meg a Végrehajtó Bizottság elnökévé.
A községben komoly kihívások elõtt állt. A falu fejlesztése nem
tûrt halasztást. Nagyon sok területen kellett egyszerre lépni, a szûkös anyagi lehetõségeket figyelembe véve ez csak jól szervezett,
összefogott, példamutató munkával volt lehetséges.
Az úthálózat megépítése, vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítése, a
lakosság rácsatlakozása sok szervezést és kitartást igényelt.
A járdaépítési program – minden utcában legyen járda – társadalmi munkáinak megszervezése sok energiát, idõt emésztett fel.
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Nevéhez fûzõdik a víztározó megépítése, a kereskedelmi ellátás
színvonalának fellendítése (az ÁFÉSZ-szel való jó kapcsolattartás),
a helyi gázcseretelep megvalósítása.
Vértesszõlõs domborzati viszonyainak megfelelõ fõbb árkok kialakítása szintén elengedhetetlen feladat volt.
A közintézmények, óvoda, iskola, orvosi rendelõ és lakás felújítására, pedagógus szolgálati lakások kialakítása, Idõsek Napközi
Otthonának megvalósítása, stb. az Õ nevéhez fûzõdik.
A község kulturális élete is fellendült: könyvtár, színjátszó csoportok, tánccsoportok kezdték meg mûködésüket a pedagógusok vezetésével.
A tömegszervezetek megalakulása kapcsán koordinációs feladatokat is ellátott. Az intézmények vezetõivel, a tanácstagokkal, a falu
lakóival személyes jó kapcsolatot alakított ki. Folyamatosan figyelemmel kísérte az intézmények munkáját, az ott dolgozók személyes ügyeit és szükség esetén segített.
Másfél éves megszakítással 1990. január 1-jéig töltötte be a helyi
VB. elnöki pozíciót. Saját kérésére nyugállományba vonult egy
súlyos szívroham után.
Munkássága során olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a község jó hírnevének megteremtéséhez, öregbítéséhez. A 34 év alatt végzett kimagasló tevékenysége elõsegítette a községünk nagyarányú fejlõdését, a lakosság kulturális és gazdasági elõrehaladását - emberi magatartása miatt a mai napig is köztiszteletben áll.
TISZTELT ELNÖK ÚR! GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

Mezõfi Tibor
önkormányzati képviselõ
alpolgármester
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Vértesszõlõsért Emlékplakett
2003.
Busch Józsefné Sallai Klára Székesfehérváron született
1941. október 17-én. Férjezett,
kettõ felnõtt gyermek édesanyja. 1942-tõl vértesszõlõsi lakos.
Szülei helyben, majd édesapja
a Timföldgyárban dolgozott. Tanulmányait helyben, középiskolát az Eötvös József gimnáziumban Tatán végezte. Nemzetiségi szakon végzett óvónõ. Tevékenysége, munkája e területen
közismert, elismert. 1959. augusztus 8-tól csoportvezetõ és
nyelvoktatási tevékenységet
végzett közmegelégedésre.
1974-tõl 1997. december 30ig, 23 évig mint vezetõ óvónõ végezte oktató, nevelõi munkáját,
kiemelten a nemzetiségi hagyományokra és a nyelvoktatásra.
Jelentõs szerepe, tevékenysége volt a gyermekközpontú
óvoda megvalósításában.
Szinte erõszakosan lobbizott
az óvoda érdekében mindenki
által ismert eredményességgel.
Hogy megfelelõ szintû munkát tudjon végezni, folyamatosan képezte magát, gyarapította ismereteit.
Közéleti tevékenységével is
kivívta a község lakóinak elis-

merését. Négy cikluson keresztül, mint tanácstag igen tevékenyen segítette a község feladatainak megoldását.
Különbözõ társadalmi funkciók végzése során is a község érdekeit szolgálta. Segítette a község hagyományõrzõ feladatainak megoldását.
Tánccsoport, az asszonykórus, a Nyugdíjas nõi torna klub
szervezésében is jelentõs részt
vállalt.
Mint ismeretes 2002. évben
megalakult „Nyugdíjas Klub”
megszervezésében oroszlánrésze volt.
Szervezõkészségének megfelelõ programok kidolgozásának is betudható, hogy a klubélet tartalmas, színvonalas elfoglaltságot biztosít tagjainak,
mintegy 180 fõnek.
Önzetlen munkája elismeréseként Vértesszõlõs község
képviselõ-testülete „Vértesszõlõsért Emlékplakett”-et adományozza.
Németh Ferenc
önkormányzati képviselõ

4

Juhász Nándorné született: Forgó Mária 1921. augusztus 9-én Tarnazsadányban.
A család 1957. októbere óta
él Vértesszõlõsön.
Marika néni a mindenki Juhász mamája közösségi ember.
Egyszerû és nagyszerû
asszony. Ismeri az egész település.
Szorgalmas, tisztaság és
rendszeretõ. Környezetét rendszeresen ápolja.
A vasútállomás és a buszmegálló környékét már hosszú ideje
szépíti két keze munkájával.
Kora tavasztól késõ õszig virág nyílik e területen és ezt mind
szabadidejében végzi, még
most is 80-on túl.
A településért végzett kimagasló önzetlen munkájáért
„Vértesszõlõsért Emlékplakett”
elismerésben kívánjuk részesíteni.
Salamon István
önkormányzati képviselõ

Krenner Antalné, Nederman Mária az Egri Tanárképzõ
Fõiskola magyar-orosz szakán
végzett 1969-ben. Ez év õszén a

helyi Általános Iskolában kezdett
tanítani.
Oktató-nevelõ munkáját nagy
szakmai hozzáértéssel, kreativitással, lelkiismeretesen végezte. A szakmai felügyelet több alkalommal ismerte el pedagógiai tevékenységét.
1975-tõl az iskola úttörõcsapatának vezetõje. Évrõl-évre tartalmas, ötletekben gazdag, változatos programot állított össze
tanítványainak. Irányításával
szép sikereket értek el úttörõink
a városi vetélkedõkön, szemléken.
Kiemelkedõ munkát végzett a
csapatotthon építésekor; fáradhatatlanul szervezte a társadalmi munkát, irányította, ellenõrizte az építkezést.
Kiváló csapatvezetõi tevékenységéért több kitüntetést
kapott.
Pedagógiai ismereteit, szakmai munkájának színvonalát
önképzéssel és szervezett képzéssel fejlesztette. 1977-ben
kétéves magyar komplex gyakorlati tanfolyamot, 1983-ban a
Puskin Orosz Nyelvi Intézet levelezõ tagozatán végzett.
Sokrétû iskolai munkája mellett a falu közéletében is tevékenykedett. Részt vállalt a helyi
ünnepségek, rendezvények
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szervezésében és lebonyolításában. 1985-tõl tanácstag.
1990-ben – a rendszerváltás
gyökeres változást hozott életében – az önkormányzati választások eredményeképpen õ lett
a falu elsõ polgármestere.
Hatalmas energiával, lelkesedéssel kezdte el ezt a felelõsségteljes munkát. Ez idõ alatt –
nagyobb állami céltámogatások elnyerésével – látványos
beruházások, fejlesztések történtek a községben (az iskola új
épületrésze, az egészségház, a
szennyvízelvezetõ csatornarendszer kiépítése, a Sportcsarnok megvalósítása stb).
1994-tõl tagja az új képviselõ-testületnek, emellett a kulturális és a pénzügyi bizottság
munkájában, valamint a „Hírmondó” szerkesztésében tevékenykedett. 1998-tól az ilyen irányú önkormányzati munkát külsõ tagként segíti. 1995. õszétõl
az Általános Iskola kinevezett
igazgatója, ismételt megbízatása 2005-ig tart.
1999-ben – a budapesti Mûszaki Egyetemen indított kétéves képzés sikeres befejezése után – közoktatás vezetõi
diplomát vehetett át.
Minden megbízatásában,
választott tisztségeiben min-

denkor igyekezett lelkiismeretesen dolgozni, a maximumot
nyújtani, s így tesz ma is.
Önzetlen munkája elismeréseként Vértesszõlõs község
képviselõ-testülete „Vértesszõlõsért Emlékplakett”-et adományozza.
Magyar Istvánné
Vértesszõlõs Önkormányzatának
Szociális és Egészségügyi Bizottság külsõ
tagja

Zimozeleny
Asszonykórus
A kórus Vértesszõlõsön, a
szlovák néphagyomány ápolására alakult 1992-ben. Urbanics
Vilmos tanár úr vezetésével helyi ünnepségeken, nemzetiségi
fesztiválokon Magyarországon
és Szlovákiában is nagy sikerrel szerepelt. A szakzsûri aranykoszorús fokozatra minõsítette a
kórust.
Vértesszõlõs Önkormányzat
képviselõ-testülete kimagasló
munkájának elismeréseként
„Vértesszõlõsért Emlékplakett”
kitüntetésben részesíti a kórust.
Mezõfi Tibor
önkormányzatiképviselõ
alpolgármester
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Pátria Faluközösségi
Egyesület
1990. június 15-én néhány
baráti család megalakította a
Pátria Faluközösségi Egyesületet.
Céljuk volt bekapcsolódni a
község életébe, munkájukkal
segíteni a megvalósítandó célokat. Részt venni szervezetten
és törvényes keretek között a
helyi közéletben.
Egy szép és lakható életteret
kívántak, ahol Õk és gyermekeik békében és egészségben élhetnek.
Figyelmük kiterjedt az utcák
sajátos elhelyezkedésébõl adódó csapadékkárok enyhítésére
ill. elkerülésének javaslataira.
A falu életét egyre színesebbé tevõ ünnepek közös megrendezésének szervezésében
és lebonyolításában folyamatosan számíthatnak rájuk.
1991-ben a Múzeum alatti téren egy játszóteret képzeltek el
és valósítottak meg.
1999-ben ennek továbbfejlesztésével létrejött a Kultúrpark,
amely egyesületi és nemzetiségi programok színhelye. Jelentõs segítséget nyújtott a Magyar
Soros Alapítvány pályázati kiírásának megnyerése.

Az egyesület tevékenyen
részt vett a helyi közigazgatás
tisztségviselõinek megválasztásában.
Évrõl-évre felajánlják a támogatóktól kapott SZJA 1%-ot a falu
intézményeinek, egyesületeinek. Így támogatásban részesült
az iskola, óvoda, Idõsek Napközi Otthona, az Asszonykórus,
Nyugdíjas Klub, Mazsorettek és
a Karate szakosztály. Ebbõl a
pénézbõl szépítik a Múzeum
alatti kultúrparkot is.
Céljaik között szerepel a szervezet taglétszámának bõvítése,
fiatalítása.
Önzetlen munkájuk elismeréseként Vértesszõlõs község
képviselõ-testülete „Vértesszõlõsért Emlékplakett”-ben részesíti az Egyesületet.
Dobsa Attila
önkormányzati képviselõ
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„Vége az évnek, ünnepek hívnak!” (Barak László)

Mielõtt még a családok behúzódnak meleg otthonaikba, hogy készüljenek a meghitt ünnepre, az év utolsó falusi rendezvényére invitáljuk a felnõtteket, gyerekeket december 18-án. Kívánjunk egymásnak mi, egy faluban élõk boldog ünnepeket azzal, hogy szánunk egymásra egy-két óra
békességet. Fogadjuk szeretettel felnõttek és gyermekek ajándékait: dalait, verseit, rajzait, táncait, ételeit!
Részletes program:
14.15-15.00 • Az Önkormányzat kulturális bizottsága ünnepi fogadása:
az év legaktívabb szõlõsi fiataljainak köszöntése. „Habos kakaó-kakaós
kalács parti” a Mûvelõdési Házban.
15.00-16.10 • A DIÓTÖRÕ c. mesebalett az oroszlányi Bakfart Bálint
Mûvészeti Iskola növendékeinek elõadásában. A belépés – az Önkormányzat ajándékaként – ingyenes.
16.15-18.30 • KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN – Gyermekvásározók
portékái, káposztáslángos, virsli, tea, forraltbor és mákos guba folyamatosan kapható lesz.
Közben: 16.30-17.15
A) teremben: Kezdõ zeneiskolások gálája alsós karácsonyi vers- és
prózamondó szemlével kombinálva.
B) teremben: Haladó zeneiskolások gálája felsõs karácsonyi vers- és
prózamondással kombinálva.
C) teremben: A képzõmûvészeti magániskolások kiállítása játszóházzal.
D) teremben: „Mi van a fa alatt?” Karácsonyi játékos vetélkedõ.
18.00-18.15 • Az iskola alkalmi kórusa: három nyelvû karácsonyi dalok
Zimozeleny Asszonykórus karácsonyi dalcsokra.
18.30 • Jókívánságok, dalok, a falu fenyõfája körül.
Szeretettel vár mindenkit az Önkormányzat és az Iskola
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Beruházások, felújítások
2003-ban
A Hírmondó 2003. áprilisi számában ismertettük a költségvetés legfontosabb tételeit, elveit a beruházási és felújítási területeken. Mi
valósult meg? A legfontosabb feladat ez évben is a belterületi utak
felújítása volt.
1) A belsõ tehermentesítõ útra vonatkozó pályázatunkkal (Tanács
u. - Ady E. u.) nem nyertük el a minisztérium vissza nem térítendõ támogatását. Mivel az 1. sz. fõút elkerülési szakaszának megépítése kormányprogramban szerepel, hasonló céllal a belsõ elkerülõ szakaszt nem támogatták.
2) A Tanács u. alsó szakaszának (Tájháztól felfelé a páros oldalon)
építésére a megyei Területfejlesztési Tanácsnak beadott pályázaton 5,3 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást nyertünk. A saját
forrással kiegészítve a pályázaton legkedvezõbb ajánlatot adó
Swietelsky céggel kiviteleztettük.
Teljes bekerülési összeg br. 27.000.000 Ft.
3) Csapadékvíz-elvezetési, kármegelõzési felújítások:
Szabadság telepi vízelvezetés, ároképítés,
Petõfi u., Árpád u., Jókai u. Múzeum u. alsó
járdaoldali szakasza
2.600.000 Ft
4) Járdaépítések
Temetõben ravatalozó melleti térkõ burkolat
folytatása

519.000 Ft

Temetõben a ravatalozó és kápolna közötti
aszfaltjárda építése

1.612.000 Ft

Valusek u. Takarékszövetekezet és a Jókai u.
közötti járdaépítés

2.300.000 Ft

Iskola udvar kézilabdapálya melleti járdafelújítás és sportcsarnok járda-aszfaltozás
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532.000 Ft

5) Útjavítások, kátyúzások

820.000 Ft

6) Közvilágítás felújításának 2003. évi részletfizetése
2.300.000 Ft
7) Rendezési terv módosítása
az elkerülõ út tervezéséig felfüggesztve
(a tervezett 2.300.000 Ft tartalékba helyezve)
8) 2 db buszváró építése a tatabányai oldalon
Az alapozás kész, a buszvárók megrendelve,
december közepén felállításra kerülnek.

1.200.000 Ft

9) Mûvelõdési Ház vizesblokk teljes felújítása

1.600.000 Ft

10) Iskolapark kialakítása, kerítés áthelyezés
önkormányzati rész
(600.000 Ft német testvértelepülés támogatása)

300.000 Ft

11) Petõfi u. padkarendezések, korlátok

550.000 Ft

12) Tervezések:
Sport u. útfelújítás, vízelvezetés
Hegyalja u., Sánc u., Kertalja u. útfelújítás
Iskola teljes felújítása
régi iskola pályázathoz

836.000 Ft
1.334.000 Ft
1.256.000 Ft
718.000 Ft

Megvalósult még, átvétel, számlázás folyamatban:
Sport u. makadám felújítás, kátyúzások
Tanács u. feletti övárokrendszer kiépítése
Vida István
polgármester
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PÁLYÁZAT
Információs és Kommunikációs Technológia
az Általános Iskolában
Vértesszőlős képviselő-testülete a 33/2003. (IV.10.) határozatában döntött a „Beruházás a 21. századi iskolába” Albizottság megalakításáról,
akiknek fő feladata az öreg iskola felújításának vizsgálata volt.
Az Albizottság a Phare-program keretében és az Oktatási Minisztérium
égisze alatt pályázatot nyújtott be az oktatási épület felújítására, rekonstrukciójára, bővítésére, valamint az információs és kommunikációs
technológiai berendezések és eszközök beszerzésére.
A pályázatban elnyerhető maximális összeg:

250.000 euró

A pályázatban a projekt 90%-ára vissza nem térítendő összegre lehet
pályázni, a 10% önerő.
A pályázatot Konzorcium formájában nyújtottuk be.
Konzorcium:
Alapító: Vértesszőlős község Önkormányzata
Tagok:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Vértesszőlősi Általános Iskola
Vértesszőlősi Településgazdálkodási KHT.
A teljes beruházás költsége:
291.598,83 euró

71.237.594 Ft

A pályázott összeg:
248.701,95 euró
Önerő:
42.896,88 euró
Az önerő a teljes beruházás 14,7%-a.

60.757.886 Ft
10.479.708 Ft

A pályázat eredményhirdetése 2004. januárjában várható.
Mezõfi Tibor
albizottság vezetõje
alpolgármester
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Új helyi rendelet a szociális ellátások szabályozásáról
A 2003. évi IlI. törvény módosította a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényt,
melynek alapján Vértesszõlõs Önkormányzata 2003. július 17-i ülésén felülvizsgálta saját
rendeletét és a szociális ellátások helyi szabályait újrafogalmazta és egységes rendeletbe
foglalta. A törvény újra elõírja a jövedelemhatárok alkalmazását, a szociális ellátások nagy
részének alapjául a saját jogú nyugdíjminimum (ez évben 21.800 Ft) összegét jelölve meg.
Ezen kívül a törvény szelleme vagyonvizsgálat lehetõségét is megengedi az egyes ellátások
megállapításánál.
Helyi rendeletünk értelmében vannak olyan ellátási formák, amelyek nem változtak a korábbi
évekhez képest, ilyenek:
• az idõskorúak járadéka • a rendszeres szociális segély • a szociális szolgáltatások.
A módosítások a következõk:
ã Lakásfenntartási támogatásnál a legkisebb lakásmérték 55-rõl 60m2-re növekszik az
egyszemélyes háztartásokra vonatkozóan (jellemzõen ez a falusi lakásméret).
ã A fûtés (és gázfogyasztás) költségeit 2.200 Ft/hó mértékben javasolja kezelni az önkormányzat.
ã Az átmeneti segély keretében nyújtható kamatmentes kölcsön maximális összege 50.000 Ft.
ã A méltányossági közgyógyellátás jogosultságát az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ában, egyedül élõ esetén 200%-ában határozta meg júliusban az
önkormányzat, amelyet azonban a képviselõtestület 2003. október 9-i ülésén máris módosítanunk kellett, mivel kevesen maradtak volna bent ebben az ellátási rendszerben,
ezért a százalékokat egy fõre esõ 180, egyedülálló esetén 230%-ra emeltük (összegszerûen a 180%=39.240 Ft, a 230%=50.140 Ft). Az ellátási forma igénybevételének feltétele, hogy a közgyógyellátásban rendelhetõ gyógyszerköltségek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át haladják meg (tehát jelenleg: 2.180 Ft).
ã Felülvizsgálta az önkormányzat az átmeneti segély jogosultságát is, itt a már módosított
alaprendelet 180%, egyedülálló esetén 200% nyugdíjminimum-kulcsok alkalmazását
fogadta el, úgy látván, hogy rendkívüli élet-helyzetek kezelésére ez nyújtja a nagyobb
szociális biztonságot.
ã A temetési segély megállapításánál az egy fõre jutó havi jövedelem-szabályoknál a mindenkori öregségi nyugdíj 150, egyedülálló esetén 200%-ával számolhat a polgármester.
Változatlanok a természetben nyújtható átmeneti segélyezési fonnák (élelmiszercsomag, tankönyvtámogatás, tüzelõ segély, gyermekintézmény térítési díjának fizetése, közüzemi díjak fizetése). A 4.000 Ft-ot meg nem haladó segély összegét továbbra is a polgármester úr bírálja el.
Az önkormányzati képviselõtestület úgy látja, hogy a módosításokkal hatékonyan tudja szolgálni a község rászoruló lakosai egészségügyi és szociális nehézségeinek kezelését. Az ellátások igénylése változatlan a Polgármesteri Hivatalba benyújtott kérelmek formájában.
Dr. Szamos György
a szociális és egészségügyi bizottság elnöke
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VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY
A Vértesszőlősért Alapítvány 2002-es adóév után az 1%-os támogatásokból 112.130 Ft összegű támogatáshoz jutott. A korábbi befizetésekből és
az APEH által átutalt összegből a ravatalozó felújítását (100.000 Ft) és a
temető kápolna felújítását (50.000 Ft) tudta az alapítvány segíteni.
Tisztelettel kérjük az adózó állampolgárokat, hogy alapítványunkat adójuk
1%-ának felajánlásával 2004-ben is támogassák.

A Vértesszőlősért Alapítvány adószáma:
18608706-1-11
és számlaszáma:
63300037-13005452
Segítségüket köszönjük:
Dr. Szamos György
a kuratórium elnöke

f

f f
f
Iskolai hírek f
f f
f

Õszi kirándulások
az iskolában

A Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz benyújtott és nyert pályázaton a Vértesszõlõsi Általános Iskola szlovák nyelvet tanuló diákjai
emlékezetes kirándulásokon vehettek részt.
A pozsonyi látogatásunkon, –
melyet 70.000 Ft útiköltséggel támogatta – a szlovák fõváros történelmi, kulturális nevezetességeit

tekinthettük meg 2003. október
17-én.
Mindezt egy belföldi úttal koronázhattuk meg november 26-án,
50.000 Ft-os támogatott útiköltséggel, melynek keretén belül láthattuk Esztergom gyönyörû Bazilikáját, Szentendre újonnan megnyílt
Néprajzi Látványtárát (benne a
múlt értékeivel, használati tárgyaival, bútoraival, edényeivel, kályháival) és a Galériát (a jelen szentendrei mûvészek alkotásaival). Nem
utolsó sorban mód nyílt a hagyo-
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mányos mozilátogatásra Budapesten a Szlovák Kultúra Házában,
ahol a Popoluška (Hamupipõke)
mesejátékot nézhettük nyelvgyakorlás céljából.
Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk tanulói és nevelõi nevében a múlt, jelen, jövõ értékeire rámutató felejthetetlen kirándulásokat.
Krajczárné Száraz Erzsébet
szlováktanár

Rotary Mikulás

December 5-én, pénteken a tatabányai Jászai Mari Színházban
Mikulás rendezvényen vettünk
részt. Megnéztük a Guliver címû
elõadást, majd közösen énekeltünk a Télapóval. Az ünnepség
végén mindenki csomagot kapott.
Iskolánkból 20 tanuló vett részt
a rendezvényen. A program nagyon érdekes és jó volt, szeretnénk jövõre is elmenni.
4. a osztály tanulói

Izgatottan készültünk az útra, kíváncsiak voltunk a Természettudományi Múzeumra is. Mikor megérkeztünk, oda mentünk elõször. Mindenki nagyon érdekesnek találta a hatalmas dinoszaurusz-csontvázakat, az ásványkiállítást, a különbözõ õshüllõket és az akváriumokban úszkáló halakat. Idõrendben
láthattuk az élet kialakulását a Földön a moszatoktól a fõemlõsökig.
Láttuk azt a jégkorszaki múmiát is,
melyet az Alpokban találtak, s
Ötzinek „kereszteltek” el.
A múzeum után egy hosszú sétát tettünk a belvárosban. Láttuk a
Burgot, az egykori császárok lakóhelyeit, valamint a Szent István katedrálist. Gyönyörûek voltak az utcák és a terek, melyek karácsonyi
díszbe öltözve várják az ünnepeket.
A városháza elõtti téren van a hagyományos bécsi karácsonyi vásár,
amit „Christkindlemarkt”-nak neveznek. Szépen kivilágított kis faházakban kínálták a gyönyörû ajándéktárgyakat, gyümölcsöket, puncsot,
forralt bort és sült gesztenyét.
Reméljük, hogy
lesz alkalmunk jövõre is részt venni
egy ilyen élménydús kiránduláson.

Irány Bécs!
Perzsényi Viki néni egy autóbuszos kirándulást szervezett a felsõ
tagozatos gyerekeknek a bécsi karácsonyi vásárba.

Török Bence,
Tukarcs András
5. b oszt. tanuló

14

Jótékonyság
2003.
Az Iskola és az Óvoda hagyományos novemberi jótékonysági rendezvénye idén a 10. volt.
A jubileumi akció kiemelkedõ bevétellel, 700.000 Ft tiszta haszonnal járt, amelyen a két intézmény a gyermeklétszám arányában osztozik (30:70%).
A bevételbõl az iskola új homokos pályát szeretne építeni (foci, strandröplabda, lábtenisz, röplabda) a meglévõ aszfaltos pályával párhuzamosan, a füves területen. A pályához szükséges kiskapukat 2003. tavaszán Némethné Erika országgyûlési képviselõ asszony adományozta az Iskolának.
Az Óvoda tartós faszerkezetû árnyékolót kíván építtetni a homokozó
fölé a gyermekek védelmére.
A nagysikerû bálon 119 támogató mulatott, licitált, tombolázott és
fogyasztott a jótékony céllal mûködött büfébõl a finom melegvacsora
után, amelyet az Óvoda dolgozói fõztek, s a két intézmény pedagógusai és dolgozói szervíroztak.
A két intézmény nevében köszönetet mondunk a szülõi munkaközösség tagjainak lelkes szervezõmunkájáért, s minden kedves
Támogatónknak a pénzbeli és/vagy tárgyi adományokért.
Vértesszõlõs, 2003. december 5.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

Krenner Antalné
igazgató

Támogatók névsora
Agricola Rt
Almási István és neje
Anderla István Tanács u.
Anderla Jenõné Széchenyi u.
Anderláné Mátray Erika és családja
Árki Róbert
Auer Attila

Badár János és családja
Bajczik Lajosné
Balázs Éva
Balázs Lajosné
Baron Rosemary
Baron Werner és vendégei
Bartal Ferenc és családja
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Bartal Lajosné
Bartal Vilmosné
Bártfay István és neje
Basa Csaba
Bazsó András és családja
Beke Józsefné
Berek Edit
Boda Istvánné
Bogár István dr. és családja
Borbély Sándorné
Borbély Tamás
Borbélyné Paxy Erika
Boriné Lutring Erzsébet
Bugyi Gézáné
Bugyi Istvánné
Bús Ödönné
Busch Józsefné
Busch Szilárd
Czeglédi Csaba
Cseh Németh József és családja
Csizmazia Ákos és neje
Csokor Józsefné Ady E. u.
Csokor Józsefné Rákóczi u.
Csordásné Kutenics Szilvia
és családja
Dallos István és családja
Dávid András és családja
Dobsa Attila
Dobsa Balázs
Dobsa József
Dobsáné Hideg Mária
Dosztál Jánosné
Dubszki Zoltán
Dudás Zoltán és családja
Erbeszkorn József és családja
Erdei Mária dr.
Faggyas László és családja
Farkas Mihály
Farkasné Radics Mónika

Ferenczi Sándorné
Finta László
Földvári János és családja
Gebauer Lajos és családja
Gerezdi József és családja
Gerezdi Renáta
Gillich György
Gillich István
Gombás Gabriella
Gombásné Bartal Zsuzsanna és
családja
Gombkötõ Alexandra
Gróf Ottó
Guzmics Sándor és családja
Gyenes László id. és neje
Gyenes László ifj. és családja
Gyenes Róbert
Gyurász Tamás
Gyürki Sándor
Halomi Zoltán
Hatrapál Attiláné és családja
Hegedûsné Kiss Anikó és családja
Hegyi Istvánné és családja
Hegyi Zoltán
Hegyiné Gerezdi Szabina
Hellebrandt Éva
Hímesházi Gusztáv
Holczhackerné Füzes Edina
Horváth Gábor Tatabánya
Horváth Irén
Horváth Lajos
Húzl Bernadett
Ibolya Mihály és családja
Igaz István és családja
Iskola osztályai
Ispán Ferenc
Ispán Ferencné özv.
Ispán Károly és neje
Jenei György és családja
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Jenei Kávéház
Jenei Mihály és családja
Joachim Sándor és családja
Kaizer Med Bt.
Kalocsai István
Kiss Dénes és családja
Kissné Fehér Erzsébet
Klausz Rita
Kocsis Gyula és családja
Kolev Kraszimír és családja
Kondorosi László dr. és családja
Kormány Mihályné
Kornéli Ilona
Kovácsné dr. Molnár Éva
Kõhalmi Andrea Tatabánya
Köpeczi Nagy Zita
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Krajczárné Száraz Erzsébet és
családja
Krenner Antal
Krenner Antalné
Krupánszki Csaba
Krupánszki Emilné
Krupánszki Zsolt
Krupánszki Lászlóné és családja
Kulcsár Csaba és családja
Kuris István és családja
Kurucsai Dénes és neje
Kurucsai László és családja
Kutenics Miklós és családja Hegyalja
u.
Kutenicsné Mészáros Ágnes és
családja
Kvacsány Imréné
Lackner Johann
Lepkó Levente
Lizanec Márta
Lizánec Péter dr. és neje

Lohner János ifj.
Lohner Zsanett
Lohnerné Szádeczky Márta
Maczkó József és családja
Maglódi Fanni
Magyar Emõke éscsaládja
Magyar Ilona
Magyar Józsefné és családja
Makó György és neje
Marinovné Forisek Katalin
Mátray Zoltán és neje
Mátyás Tibor és családja
Mátyási József dr.
Mázsa Zsuzsanna
Meszárekné Moncz Zsuzsa és
családja
Mezõfi Tibor
Michalek László és családja
Mohácsi Mihályné
Moldován János
Molnár Julianna
Mukk Józsefné
Nagy Zsolt és családja Homok u.
Nyomirt Bt.
Oktogon CD Szalon
Ongrádi Róbert és családja
Óvoda csoportjai
Ökrös István
Ökrösné Pintér Katalin
Pácsa József és vendégei
Pakodi Tibor
Papp Lászlóné Rózsa u.
Papp Zoltán Gáborné
Pappné Szádeczky Melinda
Pásztor Béláné
Patakiné Muk Klára
Paxy Éva
Paxy Jenõ
Paxy Jenõné
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Perzsényi Rezsõ
Perzsényi Viktória
Pintérné Bartal Ágnes
Polgárfi István és családja
Prazsák Mónika
Radics Mihály és családja
Rákosa Zsolt
Rakó László és családja
Rothe Mike
Sajtos Húsbolt
Santavecz Ferenc és családja
Sárköziné Boda Mária
Schlepp Tibor és családja
Schöffer Attila és családja
Scsibrán Csaba és barátnõje
Scsibrán István és neje
Scsibrán János és családja
Scsibrán Zoltán és neje
Seregélyes Béláné
Seregélyes Erzsébet
Skrován József id. és neje
Skrován József ifj. és családja
Slezák Istvánné
Slezák Mihályné
Slezák Péter és családja
Sóki Józsefné
Somfai Bt.
Sóstai József és családja
Spektrum Festékbolt
Stern Anikó Tatabánya
Stróbl Tiborné
Szabó Gyuláné
Szabó Imre és családja
Szabó István Tatabánya
Szabó János és családja
Szabó József dr. és családja
Szabó Józsefné és családja Arany J. u.
Szabó Mária és családja
Szabó Miklósné

Szabóné Pásztor Beáta
Szabóné Szádeczky Judit
Szádeczkyné Tuboly Irén
Szalczinger Józsefné és családja
Szegedi Attiláné és családja
Szeremlei Géza és családja
Szerencse Attila
Szigeti Mihály és családja
Szilágyvári Kálmán Valusek u.
Szívós Zoltán
Szlávikné Véber Anna
Szondi Judit
Szõke István Tanács u.
Szûcs Imre és neje Tatabánya
Szûcs Imre Szabadság telep
Takács István és családja Ady E. u.
Tallián Csaba és családja
Talliánné Skrován Ildikó
Temesvölgyi Antalné és családja
Tisch Lászlóné
Tomasik István Rákóczi u.
Tóth Antalné özv.
Tóth Árpád és családja Vértes L. u.
Tóth György Tatabánya
Tóth József és családja József A. u.
Tóth Máté
Tóth Szilvia Múzeum u.
Tóthné Szabó Petra
Töltési Nóra
Török József és családja Hegyalja u.
Törökné Pátrovics Erika és családja
TRIVA Bt.
Tubolyné Beck Andrea és családja
Tukarcs József
Tulkán Attila és családja
Urbanics Vilmos és családja
Vaczula Béláné
Vaczula Róbertné
Valusek Bt.
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Valusek László és családja
Varga Irma és családja
Varsányi Józsefné
Végvári Lászlóné
Velencei és Társa
Vertényi Zsolt
Vértesép Kft Vértesszõlõs
Vida István és neje
Vigánti János és családja
VIKOM Trans Kft Tatabánya
Vörös Ágnes és családja

Wafi Naszir
Zách Jánosné
Zách László és családja Valusek u.
Zachara Istvánné
Zigó Gyõzõ
Zoltánfi Zsuzsanna
Zöld Andrásné
Zulikné Papp Kinga
Zsédely Ferenc és családja
Zsidek Judit

Temetõ Káplona felújításához kapott
támogatások részletezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

aug. 07.
aug. 26.
aug. 26.
aug. 26.
szept. 15.
szept. 16.
szept. 23.
szept. 23.
szept. 22.
szept. 23.
szept. 29.
szept. 29.
szept. 29.
szept. 30.
okt. 06.
okt. 06.
okt. 02.
okt. 07.
okt. 07.
okt. 10.

Dr. Szamos György
id. Dobrotka Pál
Garten Bauer Bt.
id. Velencei Vilmos
Bodnár Béla
Helix-Invent Bt.
Tomasik Józsefné
ifj. Tomasik József
Vida István
Bárczai Pálné
ifj. Dobrotka Pál
Mohai Jenõné
Slezák Istvánné
Jenei Károlyné
Krenner Antalné
Urbanics Vilmosné
Dr. Köpeczi N. Gábor
Muk Istvánné
Kutasi Ágnes
Mezõfi Tibor

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

okt. 01.
okt. 27.
okt. 28.
okt. 29.
nov. 03.
nov. 05.
nov. 05.

Pluhár Beatrix
Katonáné dr. Fejes I.
Dallos Zsuzsanna
Werner Artúrné
Konda Mihályné
Kissné Szabó Gyöngyi
Száraz Jánosné

Lakossági támogatás:

242.871 Ft

28. Pátria Egyesület
29. Vértesszõlõsért Alap.

50.000 Ft

50.000 Ft
30. RK Egyházközség
350.000 Ft
31. Segítõ Kéz Vsz. Alap.
350.000 Ft
Egyéb támogatás:
Összes pénzbevétel:
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800.000 Ft
1.042.871 Ft

Polgármesteri Hivatal Közleményei
2004. január 1-jétõl az alábbi közszolgáltatási díjak változnak:
A hulladék szállításának díjtétele a következõképpen alakul:
75 l-es edény
80 l-es edény
110 l-es edény
240 l-es edény

110 Ft + ÁFA/ürítés
117 Ft + ÁFA/ürítés
156 Ft + ÁFA/ürítés
326 Ft + ÁFA/ürítés

Kiegészítõ mûanyag zsák 175 Ft + ÁFA/ürítés.
Az önkormányzat a lerakási díj 80%-át átvállalta.
A csatornamû használatáért m3-enként 149 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.
* * *

Adókról
2004. január 1-jétõl az Országgyûlés döntése alapján a gépjármûadó összege
minden megkezdett 100 kg után 1.200 Ft lesz, a környezetvédelmi osztályba sorolással kapcsolatos kedvezmények nem változnak.
A Képviselõ-testület 2003. november 13-i ülésén módosította a helyi adókról
szóló rendeletét. A módosítás szerint az építményadó éves mértéke 180 Ft/m2-rõl
200 Ft/m2-re, (kereskedelmi szálláshely céljára szolgáló építmények esetén 100
Ft/m2-rõl 120 Ft/m2-re) módosul.
A telekadó 30 Ft-ról, 40 Ft/m2-re változik.
Az érintettek 2004. február hónapban minden adónem vonatkozásában értesítést kapnak a fizetendõ éves adó összegérõl.
Kérjük azokat az adózókat, akik fizetési kötelezettségüknek még nem tettek
eleget, hátralékukat mielõbb rendezzék annak érdekében, hogy a végrehajtás elkerülhetõ legyen.
* * *
FALU TV Vértesszõlõs
Az UPC Magyarország Kft. a TV csatornacsomagok módosítása miatt a Falu
TV csatornáját a VHF I. sávba, az O5-ös csatornára helyezte át, ami 93,25 MHzen fogható.

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