A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2003. február IX. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A tél kitartóan fitogtatja erejét, idõnként komoly gondokat okozva a közlekedésben. A folyamatos hideg szinte falja az egyébként is növekvõ fûtési költségeket.
Még nálunk faluhelyen is néhány lakónak szokatlan a ház elõtti járdatakarítás, a többség azonban tudja, hogy ez csak közös erõfeszítéssel oldható meg.
Elkészült a 2003. évi költségvetés, e számban röviden ismertetjük a fõbb
összefüggéseket. Természetesen egy-egy részterület ismertetésére is sort kerítünk. Kérjük abban segíteni, mely terület tart különös érdeklõdésre számot.
Tájékoztatást adunk az 1-es út (Valusek u.) aktuális kérdéseirõl.
Minden kedves lakónak jó egészséget, több napsütést és kellemes tavaszt
kívánok.
Vida István
polgármester

Mire van szükség az új évben?
… Egy kicsivel több kedvességre
és kicsivel kevesebb kapzsiságra.
Egy kicsivel több odaadásra
és egy kicsivel kevesebb rúgásra abba,
aki már a földön van.
Egy kicsivel több mosolyra
és egy kicsivel kevesebb grimaszra.
Egy kicsivel több nevetésre
és egy kicsivel kevesebb sírásra.
Egy kicsivel több virágra az életben …

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2003. évi költségvetése
A képviselõ-testület a bizottságokkal és az intézményekkel folytatott egyeztetések után 2003. február 13-i ülésén jóváhagyta az éves költségvetést.
A költségvetés fõbb összefüggései:
Bevételek:
Normatív állami támogatások
Intézmények mûködési bevételei
Személyi jövedelemadó önkormányzatnál
maradó összege
Gépjármûadó
Iparûzési adó
Építményadó
Telekadó
Mûködési célú pénzátvétel
(Tb.finanszírozás, Munkaügyi Hiv.tám.)
Befektetések pénzügyi bevétele
(gázközmûvagyon visszatérítés)
Pénzmaradvány elõzõ évrõl

EFt
118.044
20.100

Bevételek összesen:

279.801

Kiadások:
Személyi juttatások és járulékai
Dologi kiadások
(intézmények és önkorm. tev. mûködtetése)
Mûködési célú pénzátadások
(tûzoltóság, gyermekjóléti szolg. könyvtár,
civil szervezetek és gazdasági társaságok tám.)
Önkormányzat által folyósított ellátás (szoc.seg.)
Lakásépítési támogatás
Hitelek, kölcsönök
Felújítások (utak, járdák, épületek)
Beruházások
Céltartalék
Általános tartalék

EFt
144.723

Kiadások összesen:

279.801
2

35.412
11.500
52.000
7.800
2.700
5.250
8.995
18.000

52.182

6.382
8.210
200
100
56.404
4.600
3.000
4.000

Mûködési támogatások részletezve
EFt
1.000
212
70
100
100
100
200
20
30
10
20
950
2.500

Gyermekjóléti Szolgálat
Tb. Tûzoltóság
Könyvtár
Egyházközség
Hegyközösség
Polgárõrség
Nyugdíjas Klub
Mozgáskorlátozott Egy.
Vöröskereszt
Polgárvédelem
Díszmadár Egyesület
Sportegyesület
Településgazd.KHT
közterület karb.
500
közterület fûnyírás 1.500
mûködési ktg.
500
Kaizer Med Bt.
Alapítványok támogatása

850
30

A bevételi terv 66.571 eFt-tal (31,3 %-kal) haladja meg a 2002. évi eredeti
elõirányzatot, de az év közben módosított tervnél is 30.160 eFt-tal magasabb.
A többletbevétel lehetõséget ad az elõírt béremeléseken kívül az intézmények
biztonságos mûködtetésére, a kötelezõ feladatok elvégzésére és a legfontosabb felújítási munkák elvégzésére.
A mûködési költségelõirányzatok jóváhagyása után megkezdõdik a felújítási és beruházási munkák elõkészítése, melyek közül ez évben is meghatározó
lesz az utak, járdák felújítása, korszerûsítése.
Vida István
polgármester

Ismét az 1. sz. fõútvonalról
Vértesszõlõs egyik legsúlyosabb gondja az 1. sz. fõút belterületi szakaszának (Valusek u. ) növekvõ gépjármûforgalma. Az utóbbi idõben kiépült
forgalomcsillapító és közlekedési lámpás rendszer csökkentette a közvetlen balesetveszélyt, de lényegében nem érintette az áthaladó gépjármûvek által okozott zaj-, levegõszennyezõ- és rezgéshatást.
A Valusek út lakói közvetlenül, más utcában lakók közvetve tapasztalják az
idõnként elviselhetetlen terhelést. A felmérések szerint jelenleg az átkelési szakaszon a forgalom a belterületre megengedett forgalomnagyság határértékét
40,5 %-kal, az eltûrhetõ forgalomnagyságot 5,4 %-kal haladja meg. A becslések
szerint 10 év múlva ezek a túllépési értékek 95,5 %-ra, illetve 46,6 %-ra nõnek!
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A közlekedésbõl származó zajterhelés határértéke az épületek környezetében:
nappal 65 decibel, éjszaka 55 decibel.
Ezzel szemben a mért adatok átlaga
nappal 70,8 decibel, éjszaka 64,5 decibel.
A számítások szerint ezek az értékek kb. 10 év múlva
nappal 71,8 decibelre, éjszaka 68,5 decibelre nõnek.
Az önkormányzat évek óta minden lehetséges fórumot igénybevesz a megoldás érdekében. A közlekedési hatóságoktól ígéretet kaptunk a nagyméretû
(12,5 t fölötti) jármûvek átmenõ forgalmának mielõbbi megszüntetésére. Ennek bevezetése azonban csak egy olyan folyamat része lehet, mely megnyugtató változást eredményez és a környezet-terhelési értéket a normál szintre
csökkenti.
Ez az elkerülõ út megépítésével lehetséges.
Az elmúlt hónapokban közlekedési szakértõk és minisztériumi vezetõk részvételével lezajlott egyeztetésen felmerült egy néhány (1-2) éven belül megvalósítható megoldás. A vasút és a Valusek út páros oldali ingatlanjai között
megtervezhetõ és egyetértés esetén kivitelezhetõ egy vasúttal párhuzamosan
vezetett elkerülõ út. Az út és a lakóingatlanok között ezzel egyidõben építhetõ
egy megfelelõ hatékonyságú zajvédõ fal is. A megvalósítás esetén az átmenõ
forgalomtól teljes mértékben mentesül a Valusek út a jelenlegi napi 18-20 ezer
jármû forgalma ezen az úton néhány száz helyi jármûre csökken, és kultúrált,
csendes belterületi fõút alakítható ki.
E lehetõség – mely még nagyon sok egyeztetést igényel – elmulasztása
esetén 10-15 éven belül nem valószínû más érdemi megoldás.
A megyei Közútkezelõ Közhasznú Társaság elkészíttetett egy elõtervet. A
terv alkalmas arra, hogy minden lakóval egyeztessünk, majd egyetértés esetén szakértõk bevonásával falufórumon megtárgyaljuk a tervet. A megvalósítás egyik feltétele Vértesszõlõs lakóival történõ egyeztetés.
Az egyeztetés legfontosabb eleme az útépítésre igénybevehetõ terület-felhasználás, mely körültekintõ kártalanítással valósulna meg.
Az elkerülõ út témájában rövidesen (az idõpont még nincs kijelölve)
közmeghallgatást tartunk. A pontos dátumról tájékoztatást adunk a falu
TV-n keresztül.
A képviselõ-testület nevében:
Vida István
polgármester
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A települési hulladékgyûjtés és szállítás
aktuális kérdéseirõl
3. Megállapodtunk az RWE-vel, hogy
2003. I. negyedévében a fenti ingatlantulajdonosoknál elvégezzük a kukák
cseréjét a következõk szerint:
• Ajánlatokat kértünk és kaptunk
gyártó ill. szállító cégektõl, kiválasztottuk a legkedvezõbbet. Az igényelt
mennyiséget az önkormányzat megvásárolja.
• Minden érdekeltnek levelet írunk,
melyben közöljük a kisebb kuka vételárát és a jogos kedvezmények feltételeit.
• A kérelmek elbírálása után átadjuk a kisebb edényeket.
4. Az önkormányzat valamennyi helyi ingatlantulajdonostól 2003-ban átvállalja a hulladék lerakási díjat (ez 110
literes edény egyszeri ürítésénél
42 Ft+ÁFA), összességében évi bruttó 2,8 millió Ft összegben. A szerzõdést és a számlát az RWE az így csökkentett összegre küldi a lakóknak.
5. A lakosság számára térítésmentesen fenntartjuk és mûködtetjük a két
szelektív hulladékgyûjtõ szigetet a Tanács utcában és a Homok utcában.
6. Évente legalább egy alkalommal,
ugyancsak térítésmentesen lomtalanítást végzünk.
7. Bevezetjük ez évben a zártkertek
zsákos hulladékgyûjtését és szállítását
térítés ellenében.
A képviselõ-testület decemberi vitája és állásfoglalása meghallgatása
után aláírásgyûjtés történt a heti hulladékszállítás bevezetése ellen. Az aláírásokat e rendeletet hozó egészségügyi miniszternek megküldtük. A válaszról az aláírókat tájékoztatjuk.

Vértesszõlõs képviselõ-testülete
2002. decemberi ülésén rendeletet
hozott a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.
A rendelet kereteit az 1990. évi LXV.
és a 2000. évi XLIII. törvény, végrehajtásának módját pedig a 242/2000. (XII.
23.) Kormányrendelet és a 16/2002. (IV.
10.) Eü. Miniszteri rendelet szabta meg.
Az önkormányzati rendelet lényegét
a Hírmondó 2002. decemberi számában ismertettük, teljes terjedelmében
a Polgármesteri Hivatal belsõ hirdetõtábláján megtekinthetõ.

A rendelet és a végrehajtás
fontosabb elvei, tennivalói:
1. 2003. január 1-jétõl a miniszteri
rendelet elõírása értelmében bevezettük a heti hulladékszállítást. A kiválasztott (és ismertetett) szállítási nap:
péntek. Amennyiben bármilyen oknál
fogva ezen a napon nem sikerül a teljes szállítás, a szolgáltató (RWE Tatabánya) a következõ napon elszállítja a
maradék hulladékot.
2. Felmérõlapot küldtünk ki valamennyi ingatlantulajdonosnak, melyben választ kértünk, hogy a heti szállítás figyelembevételével át kíván-e térni kisebb ûrtartalmú gyûjtõedényre. Az
igennel válaszolók névsorát megküldtük az RWE-nek. Velük a szolgáltató
2003-ra az általánosan alkalmazott 110
literes kukával szemben 60 literes gyûjtõedényre köti meg a szállítási szerzõdést (január 1-jétõl).

Vida István polgármester
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Kutyák a közterülten!
Több lakó is jelezte és magam is sokszor tapasztaltam, hogy az utcákon
kutyák – olykor csapatosan – kóborolnak. Ez a járókelõkre is és a gépjármûvezetõkre is veszélyes.
A postások több történetet tudnak mondani a kutyatámadásokról, amit sajnos átéltek. Vannak lakók, akik felelõtlenül nyitva hagyják a kaput, vagy az
autóval való kiálláskor az utcára kimenõ kutyát „kintfelejtik”.
Nem beszélve az olyan állattartókról, ahol a kerítés nem megfelelõ, a kutya
szabadon járhat ki-be az udvarról az utcára. Az egyik lakó a saját háza elõtt
lapátolta a havat és javasolta, hogy az Önkormányzat fizessen ezért a munkáért, de közben a kutyája veszélyeztette a forgalmat a csúszós úton.
Vannak olyan kutyatulajdonosok, akik talán anyagi
helyzetük miatt, vagy csak nemtörõdömségbõl nem
etetik rendszeresen a kutyájukat. Az eb élelem után
megy a faluba. Így eshetett meg, hogy egyik lakótársunk baromfi udvarába ugrott be a kutya és 14
db tyúkot pusztított el.
Az 1999. évi LXIX. törvény, valamint a 218/1999.
(XII. 28.) Kormányrendelet szabályozza az állattartást. Az Önkormányzatnak is van állattartási rendelete. A törvényt megszegõk 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.
Az Önkormányzat 2000. áprilisában kötött szerzõdést Szalczinger Ferenc vállalkozóval, aki ellátja az állategészségügyi és
ebrendészeti feladatokat. Telefonszáma: 06-20-9691-246. Õt kell értesíteni,
vagy a Polgármesteri Hivatalba bejelentetni, ha az utcán kutyát látnak. Természetesen a bejelentõ személyét diszkréten kezeljük.
Az a tapasztalat, hogy nem kóbor kutya jár a faluba,
hanem amelyiknek gazdája van. Ha bemegy az udvarra,
ott már nem lehet megfogni.
Tisztelt Kutya Tulajdonos!
A kutyát nem lehet felelõsségre vonni, hiszen õ egy állat
és az ösztönei után megy. Az igazi felelõs az állattartó, az
ember, aki „szeretett” kutyájával nem törõdik, és azzal sem,
hogy ezzel másnak beláthatatlan kárt okozhat.
A fentiek miatt minden érintettet kérek, hogy a kutyáját
vagy láncon tartsa, vagy olyan körbekerített területen,
ahonnan nem tud kiszökni!
Mezõfi Tibor
alpolgármester
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Óvodai hírek
A hideg téli napok nem okoztak gondot az óvoda életében. A meleg barátságos csoportszobában gyermekeink már a tavaszra készülõdnek. Farsangi bálunkon februárban elégetjük a kisze bábot, mellyel elûzzük a telet. Hagyományosan megrendezésre kerülõ farsangkor az óvodában jelmezben vigadnak a kicsik
és nagyok, szülõk, testvérek, nagyszülõk egyaránt. Az óvoda konyhája ezen a napon csöröge fánkkal kedveskedik a farsangolóknak.

Munkánkat segíti az óvoda orvosának szûrése, valamint az egyéni fejlesztésben résztvevõ fejlesztõpedagógus, logopédus, gyógytornász szakember is.
Tavaszi programjaink között szerepel színházlátogatás, kirándulás és sportrendezvények a szabadban.
Az ébredõ természet szépséginek megfigyelése mellett nagy gondot kell fordítanunk környezetünk tisztaságának megóvása védelmére, hiszen az óvoda környéke
egyre szemetesebb, sok az eldobált hulladék. A problémát szemétgyûjtõ edények elhelyezésével, illetve megfelelõ viselkedési
szokások elsajátításával próbáljuk orvosolni. Egészen kiskor tól kell gyermekeinket
környezetünk értékeinek óvására, védelmére nevelni.
„Ha kivágtad az utolsó fát,
Ha megmérgezel minden folyót,
rájössz, hogy a pénz nem ehetõ”.

Február 8-án vendégségbe mentünk Kecskédre az óvodás svábbálba. Gyermekeink
szlovák nemzetiségi mûsorral képviselték falunkat ezen a rendezvényen.
Tavasszal kiemelt feladatunk leendõ elsõsök iskolaérettségi vizsgálata. Célunk, hogy
minden kisgyermek egyéni fejlettségének
megfelelõen kerüljön beiskolázásra.
A hagyományokhoz híven tavasszal is
úszni visszük nagycsoportosainkat.

Az óvodai és iskolai beíratás rendje
2003. április 7-8. 8.00–16.00 óráig – helye: óvoda
Április 7–11-ig nyílt hét keretében ismerkedhetnek az érdeklõdõ szülõk az óvoda életével.
Az iskolai beíratáshoz szükséges iratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ száma);
• az óvodai szakvélemény.
Az iskolai beíratás helye, az iskola irodája.
A tanköteles (hatodik életévét május 31. napjáig betöltõ gyermekeket) a szülõ köteles beíratni az iskolába. A 6. életévét május 31-e
után betöltõ gyermek is tankötelessé válhat
a szülõ kérésére, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

Szükséges iratok az óvodai beíratáshoz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ száma);
• oltási lap.
Felhívom a Tisztelt szülõk figyelmét, hogy a
3. életévüket év közben (2004. május 31-ig)
betöltõ gyermekeket is elõ kell jegyeztetni, ha
óvodába szeretnék járatni.
A közoktatásról szóló törvény értelmében,
abban a naptári évben, melyben az 5. életévét betölti a gyermek az óvodai nevelési év elsõ
napjától kezdõdõen óvodai nevelés keretében
folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokon köteles részt venni.

Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Iskola 2003
A közoktatás reformja idén újabb
lépést próbál tenni a korszerûbb oktató-nevelõ munka irányába. Az új
oktatási kormányzat újra meghirdette a konvertálhatóbb tudást biztosító oktatási tartalmak, s a tanulók túlterheltségét csökkentõ idõkeretek
kialakítását.

Arra készülünk idén, hogy májustól szeptemberig átalakítjuk a tanterveket (98 óta ezt tesszük szinte évente). Tovább tervezzük a minõségbiztosítási rendszerünk építését, szeretnénk idén befejezni. De jó lenne, ha
egy hosszabb távra igaz feladat minõségbiztosítását tervezhetnénk!
Tudjuk, hogy a mai szülõk és gyerekek az õ mai iskolájukra kíváncsiak, s kevesen szeretnek közoktatáselméleti fejtegetésekbe bocsátkozni.
Higgyék el, mi is azt szeretnénk, ha
nem kéne elméletieskednünk. Tanítani szeretnénk és programokat szervezni.
Szeretnénk, ha minden gyermek
nyugodt lenne és kiegyensúlyozott.
Ha a tanulástól nem venne el tõle energiákat a feszültség, az agresszivitás,
ha nem vonzaná annyira a csillogó
anyagi világ, ha megbecsülné a kevesebbet is. Ha egyetértenek tegyünk
értük közösen!

Ami biztos: hogy õsztõl az 1. és az
5. évfolyamokon heti 2,5 órával csökken a tanulók összóraszáma. Ez a változás tananyagcsökkentéssel kell,
hogy járjon. Iskolánk nevelõtestülete
egyetért a célokkal, de fél attól, hogy
nem lesz érdemi a tananyagcsökkentés. (Eddig egyszer sem volt az.)
Az általános iskola attól retteg, hogy
a gyermek nem felel meg a középiskolának, a középiskola a felsõoktatás
helyett tanít, s ezért mindenki rátesz
még a tantervi anyagra is. Amíg pedig szakértõk nem merik felvállalni a
helyes arányok és tartalmak megállapítását, elvégzik helyettük a „tananyagcsökkentést” a tanulók.

Krenner Antalné
igazgató

A R A N Y K AT E D R A
A magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából Urbanics Vilmos, iskolánk tanára az Oktatási Minisztertõl Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést kapott, amelyet a Polgármester Úr
az Önkormányzat ünnepi ülésén adott át.
Urbanics Vilmos pedagógus 60 éves, s 40 éve a Vértesszõlõsi Általános Iskolában tanít.
Szlovák nyelvû tanítói diplomája mellé munka mellett szerzett szlovák-testnevelés szakos tanári diplomát. Munkásságát a faluban szinte mindenki ismeri: vagy azért, mert tanítványa
volt, vagy mert gyermeke vagy unokája szólította/szólíthatja tanár bácsinak. Vagy azért, mert
csodálja a Zimozelen asszonykórus általa gyûjtött, hangszerelt és betanított dalait. De akár
azért is, mer t együtt sportolt vele valamely sportversenyen vagy egy hétvégén a sportcsarnokban, vagy részt vett sítáborain, szlovákiai nagykirándulásain. Aki ismeri, becsüli; s egyként örül kitüntetésének, s azt kívánja, hogy még sokáig egészségben nevelje a falu aprajátnagyját a helyi hagyományok tiszteletére.
Gratulálunk!
Szerkesztõség
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Sítábor 2003
Február 3-tól 8-áig tartott az iskola idei sítábora a Tátrában,
melyre 42 gyermek és 6 tanár utazott az önkormányzat támogatásával. Rajtuk kívül több család is utazott a saját költségén.
Az utazás iskolánk diákjai és pedagógusai számára ingyenes volt
éppúgy, mint a sífelszerelés azoknak akik, nem rendelkeztek ezzel.
A szállás és étkezés díja 1650 SK/fõ volt a zsebpénzen kívül. Ehhez
a költséghez támogatást kaptak a gyerekek eddigi munkájuk arányában. Remélem idén is mindenki jól érezte magát és a kezdõk is
megtanultak síelni.
Urbanics Vilmos
táborszervezõ

Egy felhõtlen sítábori hét
minden reggel ér tékelte a szobák rendjét.
Megállapította, hogy minden igyekezetünk
ellenére a rendetlenség gyõzött a legtöbb szobában.
Pénteken tanáraink – mindenki örömére –
síversenyt rendeztek nekünk, ahol szép eredmények születtek. Az est fénypontja a verseny eredményhirdetése és a minõsítések felolvasása volt. Idén a kezdõk is jól teljesítettek, senki nem kapta meg a „hómanó” kategóriát, többen a „kisördög” kategóriát átugorva rögtön „krampuszok” lettek. Ökrös Krisztián szülei értékes ajándékokat ajánlottak fel
a nyerteseknek, amelyeket pénteken kaptunk
meg az iskolában az oklevelekkel együtt.
Szombat délelõtt még síeltünk és 1 órakor
hazafelé vettük az utunkat.
Pali bácsi – talán az elõzõ esti, neki írt dal
hatására – a lóerõk közé csapott és nagyon
gyorsan hazaértünk.
Este a szüleinknek mesélhettük a sítábori
nagy kalandról és kérlelhettük õket, hogy jövõre is mehessünk.
Nagyon hamar eltelt ez a felhõtlen hét; az
ott történt dolgok már szép emlékek számunkra.

Február 3-án korán reggel egy busznyi
sítáborozni induló diák toporgott az iskola
elõtt, várva az indulás pillanatát.
A hosszú út után mindenkinek jólesett
megmozgatni elmacskásodott végtagjait és
újra sílécre állni egy teljes év után. Estefelé
elfoglaltuk szállásunkat a turany-i sportcentrumban. Vacsorára a szokásos szlovák specialitást fogyasztottuk el: a káposztás knédˆ
lit. Utána fáradtan mentünk aludni.
A következõ napokon a valca-i pályán síeltünk. A kezdõk is nagyon gyorsan és ügyesen megtanultak síelni; már a második napon a nagy pályára is feljutottak.
ˆ határ melletti sípaCsütörtökön a lengyel
radicsomba, Velká Racára látogattunk. A pálya remek volt, de majdnem megfagytunk a
nagy hó- és szélviharban.
Az estéink is jól teltek: játszottunk, zenét
hallgattunk és kergetõztünk az emeleteken.
Csütörtök este a nagylányok vetélkedõt szerveztek nekünk. Minden csapat jeleskedni tudott valamelyik feladatban. Bár nem a „Nagy
csapat” nyerte a versenyt, az abszolút gyõztesek a tanárok lettek. Idén sem maradhatott
el a tisztasági verseny: a szigorú Piri néni

Sajtos Viktória és Bogár Péter 6. osztály
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Kulturális ajánlat 2003. évre
A kulturális és nemzetiségi bizottság januári ülésén megvitatta a 2003. éves kulturális
feladatokat és rendezvényeket.
Fontos feladatának tekinti a bizottság a mûvelõdési otthon rendezvényeinek fejlesztését és
bõvítését. A ház két klubhelységének felújítása után több lehetõség nyílik kiscsoportos foglalkozások, szakkörök szervezésére is. Szervezés alatt áll február végi kezdéssel fazekas szakkör, tánctanfolyam, sakk-kör indítása. (Tájékoztatás az induló foglalkozásokról és jelentkezési lehetõség a kultúrotthonban. Bõvül a kínálat a kiállítások terén is. Elõkészítés alatt áll egy
kézmûves kiállítás, valamint fotókat és festményeket bemutató tárlat is. Az augusztus 20-hoz
kapcsolódó mesterkezek kiállítás immár hagyományos rendezvény, amely lehetõséget ad
szûkebb pátriánk ügyes kezû mestereinek a bemutatkozásra.
A havonta ismétlõdõ és igen népszerû játszóházban a gyerekek és a szülõk ismerkedhetnek a szalvétázás, üvegfestés, gipszkép-készítés, terményfigura és kép készítés, gyertyázás
technikájával. A kínálat minden alkalommal bõvül. A következõ foglalkozásokon húsvéti díszek készítése és tojásfestés lesz a feladat. Ha a tavaly beadott pályázatunkat kedvezõen
bírálják el, akkor számítógépekkel, internetes eléréssel bõvülhet a mûvelõdési otthon foglalkozásainak kínálata. Az ifjúsági klub várja soraiba azokat a fiatalokat, akik ötleteikkel is segítik
a klub mûködését és bõvülését. Az idén megszépül a klub belsõ tere, a bútorok. Karácsonykor színes televíziót és dvd-lejátszót kaptak a fiatalok. Reméljük az idei évben is sikerül több
olyan eszközzel és lehetõséggel bõvíteni a klubot, amely tartalmas szórakozást és idõtöltést
adhat a fiataloknak.
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub színes, tartalmas programokkal vár minden érdeklõdõt. Táncestek, kirándulások, színházlátogatások, elõadások sora vár mindenkire, aki a nyugdíjas éveket szeretné mozgalmassá tenni, aki szeretne még igaz barátságokra találni.
A napi kulturális tevékenységen kívül további színes rendezvényekre invitálja önöket a kulturális bizottság. Május 1-jén ismét megrendezésre kerül a hagyományos tavaszi fesztivál,
melyen sportrendezvények, ügyességi versenyek váltják egymást. Ezen a napon kerül sor
egy nagyon szép eseményre. Testvértelepülésünk Muhr am See képviselõi ellátogatnak hozzánk és itt történik meg a hivatalos együttmûködési szerzõdés aláírására is. Ezt az ünnepélyes pillanatot este egy bál teszi még emlékezetesebbé. A német vendégeken kívül fogadjuk
még Udvard és Turany települések képviselõit is.
A karácsonyi koncerthez hasonlóan szeretnénk meginvitálni önöket egy tavaszi koncertre
is. Augusztus 20-án egyre többen vagyunk a múzeum elõtti téren. Örülnénk,
ha az idei évben is így lenne, és együtt ünnepelhetnék ezen a napon.
Fõznénk, versenyeznénk, játszanánk, tapsolnánk a fellépõ csoportoknak. Nem marad el a „mi saját tûzijátékunk” és az esti tánc
sem.
Szeptember 27-én kerül sor a hagyományos szüreti felvonulásra és bálra. Már most kérjük önöket, hogy minél
többen tartsanak velünk. Kerüljenek elõ a szekrénybõl
a nemzetiségi ruhák, mert nagyon szépek. Ez a nap
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azon kevesek közé tartozik, amikor ezt még viseljük, pedig hagyományaink ápolása fontos
dolog kell, hogy legyen számunkra.
A hagyományápolás egy szép programja lesz még a „Hagyományok Napja” a faluházban.
Megpróbáljuk bemutatni a régi történéseket (tollfosztás, kukoricamorzsolás, stb.) azoknak,
akik már csak gyerekkorukból emlékeznek ezekre a nagyon szép estékre, vagy tán nem is
láttak ilyet. Kérem ezúton azokat, akik bármi adalékkal tudnak szolgálni az ilyen napok megrendezéséhez, keressenek meg minket, hogy minél hitelesebb legyen ez a kép.
Októberben sok szeretettel látjuk vendégül a község idõs embereit. Kedves mûsorral, vacsorával és zenével köszöntjük a 70 év felettieket, kívánva nekik még sok boldog évet.
Decemberben már készülünk a karácsonyra. A falukarácsony rendezvényei az iskolában,
a kultúrotthonban, a hagyományos karácsonyi koncert talán hozzájárul az ünnepi hangulat
megteremtéséhez.
Reméljük megnyerte tetszésüket ez a kis elõzetes. A részletes programokat mindig idõben
eljuttatjuk önökhöz. Kérünk és hívunk mindenkit, jöjjenek el a rendezvényekre, hiszen egy
település összetartásának tükre is lehet minden ilyen esemény.
Kulturális és nemzetiségi bizottság
Bartal Vilmosné biz.elnök

Idõsek Klubja
2002 augusztus 28-án ünnepeltük klubunk 25 éves évfordulóját. Jelen voltak az új és régi vezetõink, a község intézményeinek vezetõi, az Országos
Nyugdíjas Szövetség megyei vezetõi, és klubtagjaink.
Újra kárpitoztattuk a fotelokat, heverõket nagyon szép lett a klubunk.
A Pátria Egyesülettõl kapott támogatásból, amely 30.000 Ft volt étkészleteket
vettünk. Itt szeretném támogatásukat megköszönni.
A 2003-as évre az intézmény meszelését terveztük be. Ezen felül a jeles
ünnepeket, rendezvényeket mindig megtartjuk. Jelenleg a farsangra készülünk, utána Nõnap, Anyák napja, Húsvét, Idõsek Világnapja, Karácsony megünneplése következik. Negyed évenként tartjuk a klubban a névnapokat.
A nyár folyamán kirándulásokat szervezünk, fõleg gyógyfürdõkbe. Az Országos Nyugdíjas találkozóra Cserkeszõlõre 2 napos kirándulásra minden
évben elmegyünk a falu nyugdíjasaival közösen. A busz költségéhez az Önkormányzat is hozzájárul, melyet tagjaink nevében megköszönök. Az Almásfüzitõi Idõsek Klubjába csere látogatást tervezünk. Több tagunk belépett a
2002-ben alakult Nyugdíjas Klubba, így sok közös rendezvényen, kiránduláson veszünk részt. Nagyon szeretném ha az Idõsek Klubjába is többen járnának. Nem kötelezõ az étkezést igénybe venni, csak ráérõ idejükben napközben elbeszélgetnének hasonló korú társaikkal. Mindenkit szeretettel várunk
az Idõsek Klubjába
Jó egészséget kívánok
Ispán Ferencné klub. vez.
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A Vértesszõlõsi „Õszirózsa”
Nyugdíjas Klub hírei
érdekében. Szoros a kapcsolatunk az
Idõsek Klubjával, valamint az oktatási
intézményekkel.
Összejöveteleinket havonta tartjuk
a Kultúrházban. Szervezünk ismeretterjesztõ elõadásokat, foglalkozunk az
idõskorúak szociális helyzetével, a
nyugdíjrendszer változásaival. Az elõadásokat jóhírû szakemberek tartják
(Dr. Szamos Gy., Dr. Csökör Gy., Dr.
Kaiser L., Kiss Imréné, Osvald Gyula).
Színházi elõadások megtekintését
is tervezzük, valamint a nyári idõszakokban kirándulásokat, gyógyfürdõzést
is szervezünk. Zenés, mûsoros estjeinken megemlékezünk ünnepekrõl:
Nõnap, Anyáknapja, Férfiak napja,
Idõsek napja, Karácsony.
Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a
környezõ községek nyugdíjas klubjaival, hagyományõrzõ csoportjaival. A találkozások lehetõséget teremtenek a tapasztalat cserére. Az Õszirózsa Nyugdíjas klub tagjai nevében szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak: Önkormányzat, Szabó László, Kormány
Károly, Valusek Bt., Samu ABC, Szõlõsi
ABC, Busch és Tsa, Pátria Faluközösségi Egyesület, Samu Party. Kérem,
hogy továbbra is szíveskedjenek segítséget nyújtani ahhoz, hogy ez évi terveinket megvalósíthassuk és továbbra
is legyen közös feladatunk az idõsekkel való törõdés és megbecsülés.
A nyugdíjas nõi torna klub 3 éve mûködik Dr. Patakiné Muk Klára vezetésével az iskola tornatermében. Célja
a kondicionálás, az erõnlét megtartása. Szeretettel várjuk a mozogni, tornázni vágyókat.

A Vértesszõlõsi „Õszirózsa” Nyugdíjas Klub 2002. március 20-án alakult 90 fõvel. A jelenlegi taglétszám
156 fõ. Az alakuló ülésen a tagság
megválasztotta a 11 fõs vezetõséget – Krupánszky Gy.-né, Ispán F.-né,
Bajczik L.-né, Pap Szilvia, Huzl J.-né,
Ocskay J.-né, Dr. Patakiné, Polgárfi
I.-né, Dobsa Attila, Németh Ferenc
és Busch Józsefné – jóváhagyta a
klub alapszabályzatát, megfogalmazta célkitûzéseit és programját.
Célunk: egy olyan együttmûködõ
közösség kialakítása, ahol tudjuk ismereteinket bõvíteni, szórakozni, ahol
fontos érték a barátság, a segítõkészség. Folyamatos, naprakész kapcsolatot tartunk tagjainkkal, meglátogatjuk betegeinket, igyekszünk segítséget nyújtani.
Rendezvényeinkre meghívjuk azokat a nyugdíjasokat is, akik nem tagjai
a klubnak. Tervünk, hogy a mozgásukban korlátozott nyugdíjas társakat is
bevonjuk a közös tevékenységekbe.
Fontosnak tekintjük a jó kapcsolat
tovább erõsítését az önkormányzattal.
Rendszeresen résztveszünk az önkormányzati üléseken, ahol mindenkor
van lehetõségünk problémáink megbeszélésére. A községi ünnepélyeken
résztveszünk a kulturális hagyományok
ápolásában, a rendezvények szervezési feladataiból is részt vállalunk.
Alapvetõ feladatunknak tartjuk a civil társadalmi szervezetekkel való jó
kapcsolat kialakítását. Ugyanakkor
számítunk a civil társadalom támogatására célkitûzéseink megvalósítása

Busch Józsefné
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A Vértesszõlõsi Szõlõhegyi Közösségi Egyesület hírei
Az egyesület 2003. január 30-án tisztújító közgyûlést tartott. A leköszönõ
vezetõség helyébe újat választott.
Az új vezetõség:
Elnök:
Jung János
Vezetõségi tagok: Anderla István • Gombás Csaba
Muk Béla • Zigó Károly
Felügyelõ bizottság:
Elnök:
Tafota Sándor
Biz. tagok:
Kutenics Józsefné • Kocsis Gyula
A közgyûlés határozatot hozott a több mint 10 éve érvényben lévõ tagdíj
megváltoztatásáról. Az eddigi évi 240 Ft helyett évi 1.200 Ft-ot hagyott jóvá a
tagság. Ezúton is jelezni szeretném, hogy nemcsak a tisztújító közgyûlésen
lehetett jelentkezni új tagoknak, az ilyen szándék realizálható bármikor folyamatosan az új vezetõség tagjain keresztül.
2003. február 10-én az Egyesület vezetõségi ülést tartott. Napirendi pont a
2003. évi borverseny. Döntés született a nevezési díjakról, miszerint az Egyesület tagjainak nevezési díja bormintánként 300 Ft. Aki nem tagja az Egyesületnek: 600 Ft. A borminta begyûjtése napján is várjuk új tagok belépését.
Ezen a napon a tagdíjak befizetését is fogadjuk. A borminták begyûjtése 7 dles zöld rajnai üvegben 2003. március 18-án 10–18 óráig lesz a kultúrotthonban. A borverseny összes résztvevõi számára eredményhirdetés és vacsora
március 20-án ugyancsak a kultúrotthonban.
Az Egyesület tagjai vendéget is hozhatnak a díjátadó ünnepségre. Ezt mindenképpen kérjük elõre jelezni a vezetõség tagjain keresztül. A vendégek vacsorai hozzájárulása 600 Ft személyenként.
Jung János
az Egyesület elnöke

* * *

Jótékonyság 2002. év
Az Iskola és az Óvoda javára a szülõk által szervezett hagyományos novemberi jótékonysági akcióban 2002-ben nettó 386.910 Ft gyûlt össze. A két intézmény létszámarányosan
osztozik a pénzen.
A novemberi jótékonyságot a két intézmény kibõvítette a közösségi munka végzõinek, illetve tárgyi-dologi adományok felajánlóinak névsorával (2001. decemberétõl – 2002. december 31-ig).
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Az alábbi névsorban csillag jelzi azok nevét, akik az év során munkával-adománnyal támogatták a két intézményt. Két csillag pedig azokét, akik a jótékonysági rendezvényt is támogatták, s az év során munkával, tárgyi adománnyal is segítették az intézményeket.
Köszönet a támogatóknak:
Csiki Judit
Csizmazia Ákos
Csizmaziáné Magyar Mónika
Csokor Attila Komárom
Csokor Józsefné id. Ady E. u.
Csokor Józsefné Rákóczi u.
Csordásné Kutenics Szilvia
Dallos István és neje
**Dávid András és neje
Dávid Jánosné Gagarin u.
Devecseri Attila
Devecseri Krisztina
Dibusz Pál
Dobos Mihály
Dobsa Attila
Dobsáné Hideg Mária
Dombai András
Dombai Andrásné id.
Dombai Anita
Dragonya József Tata
dr. Patakiné Muk Klára
Egervári Péter
Erbeszkorn József és családja
Erdélyi Zoltánné Múzeum u.
Faggyas László
FAIR-BAU Kft.
Farkas Andrea Tatabánya
Fazekas József
Fazekas Józsefné özv.
Fazekas Krisztina
**Fazekasné Magyar Krisztina
Ferge Sándor
Finta László és családja
Fortágh Beáta Tatabánya
Gebauer Anikó
Gebauer Lajos id.
Gelencsér Zsoltné
Gerezdi József
Gerezdi Józsefné
**Gombás Csaba
*Gombás Csaba ifj.
Gombás Ferencné
Gombás Gabriella
Gombásné Bartal Zsuzsanna
Gombkötõ Alexandra
Gombkötõ Ferenc
Guzmics Sándor és neje

AGRICOLA Rt.
Anderla András
Anderla Anett
Anderla Eszter
Anderla István Tanács u.
Anderláné D. Katalin
Anderláné Mátray Erika
*András Attila és családja
Angyalvári Ferenc
Árki Róbert
Az iskola valamennyi osztálya és a
napközis csoportok
Az óvoda csoportjai
Badár Bt
Bajczik Lajosné
Bajczik Péter
Balázs Éva
Balázs Zsuzsanna Múzeum u.
Bartal Ferenc és családja Erdõsor
*Baron Rosemary
*Baron Werner
Bartal Vilmosné
Basa Csaba
Bauman István Tatabánya
Bányi Vince
Beke Józsefné Árpád u.
Belcsik József Tanács u.
Blaschek András
Boda Ferenc és családja
Bodnárné Koncz Edit
Bogár István dr.
**Bogárné Géber Zsuzsanna
Bóka Gábor
Bóka Lászlóné
Borbély Sándorné
Borbély Tamás és családja
*Borbélyné Paxy Erika
Boros Emõke
*Bús Ödönné
Busch Józsefné Ady E. u.
Busch Szilárd
Czerny Gáborné
**Csanálosi László és családja
*Csémy Károly
Csémy Károlyné
Csémyné Kakas Katalin
Csicsai Lászlóné
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**Krupánszki Lászlóné
Kulcsár Csaba és neje
Kurucsai Dénes és felesége
Kurucsai László és neje
Kutenics Józsefné Tatabánya
Kutenics Judit
Kutenics Mária
Kutenics Miklós és családja Hegyalja u.
*Kutenics Miklósné özv. Jókai u.
Lepkóné Mucha Ágnes
Lohner János József A. u.
Lohner János id. és neje Kossuth u.
Lohner Zsanett
Lohnerné Szádeczky Márta
*Maczkóné Konyor Gyöngyvér
Magyar Ilona
Mák Györgyné és családja Erdõsor
Makó György
Makó Györgyné
Makó Gyula
Makóné Jákób Andrea Mónika
Mátray Attila
Mátray István
Mátray Zoltán
Mátrayné Szalay Szilvia
Mátyás Tibor és családja
Mátyási József és családja
**Mátyási Piroska
Mérõ Éva
Mesterházi Gábor
Mesterházi Mária
Meszárekné Moncz Zsuzsanna
Mezõfi Tibor
Michalek László
Michalek Lászlóné
Mohácsi Mihályné Tatabánya
Moharosné Sipos Katalin
Muk Béla
*Muk Istvánné
Nagy Béláné Rózsa u.
Nagy Imre Valusek u.
Nagy Irén
Nagy József Tatabánya
Nagy József Rákóczi u.
Nagy József Vértes L. u.
Nagy Sándor Vértes L. u.
Nagy Zsolt Homok u.
Németh Angéla Tatabánya
Németh Csaba Tatabánya
Nyakas Csaba és családja
Ocskai Ilona
OKTOGON CD Szalon Tatabánya
Oláh Gergely
**Orbán Mária

Gyenes László id.
**Gyenes László ifj. és családja
Gyenes Lászlóné id.
Hajba Szabolcs kiskocsma
Hajduk Ferencné
Hatrapál Attiláné
Havasi Erzsébet
Hegedûsné Kiss Anikó
Hegyi Istvánné Ady E. u.
Hellebrandt Éva
Herczegné Zigó Éva
Hoffmann Péter
Hofman Sándorné
Horváth Irén
Huzl Bernadett
HYZ Kft. Vértesszõlõs
Ibolya Mihály és neje
**Igaz István és neje
IMV Kft. Vértesszõlõs
IRISZ Virágszalon Vértesszõlõs
Irodacentrum Tatabánya
Ispán Ferencné özv.
Ispán Nikolett
Jánk Róza
Jankó Endre Bence
Jenei György Múzeum u.
Jenei Györgyné Múzeum u.
Jenei Györgyné Valusek u.
Jenei József és családja Sólyom u.
Jenei Kávéház
Jenei Mihály és neje Jókai u.
**Joachim Sándor
Juvancsicsné Bartal Anna
Kalocsai István
Kalocsainé Fátrai Krisztina
Kecskeméti Rudolfné
Keindl Dóra
Kocsis Gyula
**Kocsisné Jenei Erika
**Kolev Kraszimír
Kolevné Forisek Györgyi
Kondorosi László dr. és neje
Kopácsik Mariá
*Korfanti Balázs
Kornéli Ilona
Kovács Lajosné
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Krajczár Ferenc
Krajczárné Száraz Erzsébet
Krenner Antal
Krenner Antalné
Krupánszki Emilné
Krupánszki Gyuláné Tanács u.
Krupánszki László
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Szádeczkyné Konkoly Csilla
Szádeczkyné Tuboly Irén
Szalontai Barbara
Szalontai Tibor
Szamos György dr.
Szamos László
Szántó Zsolt Tatabánya
Száraz János id.
Szegedi Attila
Szlávikné Wéber Anna
Szólik Eszter
Szondi Judit
Szõke Andrea
Szõke Csilla
Szûcs Imre
Takács István és családja Ady E. u.
Tallián Adrienn
Tallián Csaba
Tallián Zsombor
**Talliánné Skrován Ildió
TERMINÁL 94 Kft. Vértesszõlõs
Tisch Lászlóné
Tomasik István Rákóczi u.
**Tóth Árpád és Tóth Darina
*Tóth Béla
Tóth Gábor
Tóth György Tatabánya
Tóth Hajnalka
Tóth Károlyné
Tóth Mihály Tatabánya
Tóthné Szabó Petra
Török Alexandra
Török József és családja Hegyalja u.
Török Lászlóné Tanács u.
Törökné Pátrovics Erika
Tuboly Józsefné
Tulkánné Lovasi Csilla
Ungár István
Új Patika Tatabánya-Kertváros
Urbanics Vilmos és neje
Vaczula Béláné Rákóczi u.
Varga Irma Naszály
Varga István Naszály
**Varga Tamás és családja Tanács u.
Vass Anikó
VEKOTA Bt. Vértesszõlõs
Vida István
VIKOM TRANS Kft. Tatabánya
Vörös Ágnes
Zách László és családja Valusek u.
Zulik Péter
Zsédely Ferenc és neje
Zsidek Judit

Ökrös István
Ökrösné Pintér Katalin
*Palák József és családja
Pallagi Erika
Pap Szilvia
Papp Zoltán Gáborné
Pappné Szádeczky Melinda
**Paréj József és családja
Paxy Éva
Paxy Jenõ és neje
Pácsa József és párja
Perzsényi Viktória
*Petrovics Andrea
Poplukarová Anna
Popovics József
Pretsner család
Rakó László és családja
S.A.-8 Kft Vértesszõlõs
Sajtos István
**Sajtos Istvánné
Salamon István
SAMU ABC
Santavecz Ferenc és családja
Sárköziné Boda Mária
Schlepp Tibor
Schmölcz Krisztina
**Scsibrán János
**Scsibrán Jánosné
Seregély Béláné özv.
Seregélyes Erzsébet
Sipos László és neje
Skrován József id. és neje
Skrován József ifj.
Slezák Istvánné József A. u.
Slezák Mihályné özv. Ady E. u.
Slezák Péter
Somfai Bt.
Sóki Józsefné özv.
Sóstai József
Sóstainé Varga Irén
Spektrum Vegyi áru bolt
Stern Anikó Tatabánya
Stern János ifj. Árpád u..
Stróbl István és családja
Stróbl Katinka
*Szabados FerencSzabó Mária
Szabó Miklós, Aletta és Ádám
Szabó Tiborné Árpád u.
Szabóné Szádeczky Judit
*Szalayné Ocskai Edit
Szádeczky Györgyné Tanács u.
Szádeczky Jenõ
Szádeczky Mihály és neje
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Tisztelt Adózó Állampolgárok!

1%

A 2002. 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

Vértesszõlõsi Település Gazdálkodási KHT
adószáma: 18607695-2-11

Pátria Faluközösségi Egyesület
adószáma: 19144067-1-11

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

Vértesszõlõsi Sportegyesület KHT.
adószáma: 18606773-1-11

F E L H Í V ÁS
A „Vértesszõlõsért” Alapítvány szja 1 %-ával történõ támogatására
A „Vértesszõlõsért” Alapítvány a község 1998. májusában funkcióban
lévõ képviselõtestületi tagjainak egyéni felajánlásából létesült 100.000 Ft
alaptõkével.
Az alapítvány célkitûzése az alapítók szándéka szerint:
• A nemzetiségi és kulturális hagyományok ápolása.
• A település régészeti emlékeinek megóvása.
• Hagyományõrzõ Ünnepségek támogatása.
• Vértesszõlõs környezeti kultúráltságának kialakítása, illetve javítása.
• A község épített és természeti környezetének védelme.
• Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése.
Az Alapítványt 5 tagú kuratórium irányítja és mûködteti: elnöke: Dr. Szamos
György Jókai út 27. • titkára: Dr. Bahurek György Akácfa út 22. • tagja:
Jenei Mihály Jókai út ll. • Paxy Éva V alusek út 67. • Zoltánfi Tibor Vértes L.
út 8.
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A közcélú, de nem közhasznú alapítvány vagyona az alapítói befizetéseken túl
adományokból lassan gyarapodott, elõször a 2001. év utáni szja 1%-ából az
elmúlt év õszén nyílt lehetõsége a törvény adta feltételek mellett 116.000 Ft
felajánlás fogadására. Jelenleg az alapítvány vagyona 350.000 Ft.
Ezúton köszönjük az adózók elmúlt évi önzetlen segítségét, és kérjük a
községért tenni akarók adó 1%-ának felajánlását a jelenlegi szja bevallási
idõszakban is, amellyel az alapítványi célok megvalósításának hatékonysága
növelhetõ.
Ezideig felhasznált pénzeszközünkkel a Pátria Egyesülettel közösen az Ünnepségeinken nagy szolgálatot tett rendezvénysátor beszerzését támogattuk
2000. évben, jelen idõszakban pedig a község fejlesztési beruházásainak hatékony támogatását mérlegeli a kuratórium.

A „Vértesszõlõsért” Alapítvány
számlaszáma: 63300037-13005452
adószáma: 18608706-1-11
A település jelen és jövõbeni fejlõdése érdekében tisztelettel kérjük adójuk
1%-ának felajánlását Alapítványunkra, melyet a falu polgárai nevében ezúton
is megköszönök:
Dr. Szamos György
a kuratórium elnöke

* * *

Tisztelt Lakótársak!
Bemutatom Önöknek a
Pátria Faluközösségi Egyesületet.
1990-ben néhány lelkes falunkbeli saját elhatározásából, segítõ szándékkal megalakította e szervezetet. Céljaik akkor, és jelenleg is községünk
rendezvényeinek, intézményeinek támogatása tényleges munkával ill.
anyagiakkal.
Évek óta feladatunknak tartjuk, hogy egyesületünk fogadja támogatóink
adójának 1 %-át, mint kiemelten közhasznú társaság. Az átutalt összeg lehetõvé tette, hogy számítógépekkel, elektronikai készülékekkel, játékokkal bõvüljenek az iskola, óvoda eszközei. Jutott ezen összegekbõl az Önkormányzat
Napközi Otthonának, a Sportegyesület karate szakosztályának, a mazsoretteknek és a Nyugdíjas Klubnak is.
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Továbbra is szándékunkban áll a nekünk felajánlott adó 1 %-ok összegyûjtése és nemes célra fordítása. Ezért kérjük jelölje meg ön is rendelkezõ nyilatkozatában egyesületünk adószámát.

19144067-1-11
Kialakítottuk a Múzeum alatti réten a Nemzetiségi és Kultúrparkot , ahol
rendszeresen segítjük az augusztus 20-i ünnepség megrendezését. Elképzelésünk a park további fejlesztése, padok kihelyezése, sövénypótlás, fásítás,
virágosítás. Azt gondolom nincs is olyan feladat , amelyikbõl ne vennénk ki
részünket. Életünket vidámsággal, szórakozással is színesítjük. Volt már jól
sikerült báli összejövetelünk, rendszeresen járunk színházba, kirándulni.
2002. decemberében új vezetõséget választottunk.
Tagjai: Horváth Irén elnök
Dobsa Attila • Dudás Zoltán • Gombás Lajos
Kovács Lajos • Makó György • Rakó László vezetõségi tagok
Az idei évben folytatjuk eddigi tevékenységeinket.
Elképzeléseink az idei évre:
• Március 8-án Pátria bált szervezünk a Kultúrotthonba.
• Május hónapban szeretnénk kirándulni Debrecenbe, a Munkácsy trilógiát
megnézni.
• A Múzeumi park további fejlesztése.
• Rendezvények támogatása
• Színház látogatás
Bõvíteni kívánjuk taglétszámunkat, kérve mindenkit, aki egyetért elképzeléseinkkel csatlakozzon hozzánk. Tegyük szebbé, értékesebbé lakóhelyünket,
ahol szívesen élünk.
Horváth Irén
elnök

* * *

A Polgármesteri Hivatal közleményei
A szennyvízhálózatra való illegális rákötések ellenõrzését a tatabányai
Vízmû Rt. munkatársaival ez év második felében folytatjuk.
Ezúton szeretnénk felhívni azoknak a polgároknak a figyelmét, akik csatlakoztak a rendszerre és ennek tényét nem jelentették be, azt sürgõsen tegyék
meg. Az e célra rendszeresített nyomtatványhoz a Polgármesteri Hivatalban
juthatnak hozzá.
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Változás útlevélügyben!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 264/2002. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a Polgármesteri Hivatalban 2003. február 28-ig adható le az
útlevélkérelem. Ezt követõen – március 1-jétõl – az Okmányirodában
(Tatabánya, Fõ tér 8.) személyesen igényelhetõ az új útlevél.
Az a kérelmezõ, aki az Okmányirodában való, utazással járó személyes
megjelenésében életkora vagy egészségi állapota miatt nyilvánvalóan akadályozott – ha nincs meghatalmazottja – magánútlevél iránti kérelmét személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõnél is
elõterjesztheti.

Adók
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a 2003. I. félévi adófizetési határidõ

2003. március 17.
Az építményadó összege változatlan, befizetéshez csekket a hivatalban lehet beszerezni.
A telekadó változásról az érintettek az értesítést és a csekket is megkapták.
A katalizátorral ellátott gépjármûvek adója – központi intézkedés alapján –
változott, a jövõben a kedvezmény mértéke a környezetvédelmi osztályba sorolástól függ.
Ugyancsak a gépjármûadóról szóló törvény módosítása miatt változott a
motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója, 2003.
január 1-jétõl a mérték 5.000 Ft/év. A gépjármû-tulajdonosok valamennyi gépjármûre vonatkozóan értesítést kapnak az adó összegérõl.
Kérjük, hogy amennyiben a határozatban jelzett forgalmi rendszámú gépjármû már nincs a tulajdonukban, úgy azt – az adásvételi szerzõdéssel – mielõbb szíveskedjenek bejelenteni a hivatalban. Természetesen ugyancsak bejelentési kötelezettsége van az adózónak abban az esetben, ha gépjármûvet
vásárolt. A bejelentéshez a forgalmi engedély szükséges.
Az iparûzési adó 2003. I. félévi elõlegét szintén március 17-ig lehet megfizetni adópótlékmentesen. Az elõleg összegérõl a 2002. évben kiadott fizetési
meghagyás rendelkezik.

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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