A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2001. március VII. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
Nyugodt évnek indult a 2001. Az elõzõ év takarékos gazdálkodása jó alapot adott az ezévi tervezésnek. Alapos elemzések után elkészült a költségvetés és hivatalos biztatást kaptunk az 1-es út továbbfejlesztésére.
Azután jött a földbeszakadás az ezzel járó izgalmakkal, munkával, költséggel. A biztos tartalékok kimerültek, így a területfejlesztési vis maior alaptól segítséget kérünk, reméljük kapunk. Mindezek ellenére intézményeink mûködése biztos alapokon áll, amit
részleteiben a következõ oldalakon megismerhetnek.
Ez az év ismét az intenzív útépítések ideje lesz a gondjaival
és örömeivel együtt.

Minden itt lakónak
és idelátogatónak szép
tavaszt, jó egészséget
kívánunk.
Vida István
polgármester

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2001. évi költségvetésérõl
Az Önkormányzat képviselõ-testülete 2001. február 15-i ülésén jóváhagyta
a Pénzügyi Bizottság javaslatára a polgármester által beterjesztett költségvetési rendeletet.

A költségvetés fõbb tételei:
I. BEVÉTELEK:
Normatív állami támogatás
SZJA helyben maradó része
Intézményi bevételek
Bérbeadás (terület)
Ingatlanértékesítés
ÁFA visszaigénylés
Kamat bevétel
Tb. finanszírozás
Iparûzési adó
Építményadó
Gépjármûadó helyben maradó része
Pénzmaradvány
ÖSSZESEN:

83.840.126,16.703.774,14.823.000,3.000.000,800.000,1.300.000,1.000.000,2.600.000,30.000.000,6.300.000,6.000.000,20.400.000,186.767.000,-

II. KIADÁSOK feladatonként:
Védõnõi szolgálat
Házi szociális gondozás
Településtisztaság (utak, közterületek, szemétszáll.
hozzájárulás, lomtalanítás)
Fogorvosi szolgálat
Háziorvosi szolgálat
Város- és községgazdálkodás (közvilágítás,
víz-, csatorna karb. állategészségügyi szolg.)
Mûvelõdési Ház mûködtetése
Egészségház fenntartása
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1.910.000,2.445.000,3.642.000,530.000,94.000,5.747.000,2.345.000,847.000,-

Temetõ fenntartása
Sportintézmény fenntartása
Idõsek Klubja
Önkormányzati igazgatás

1.440.000,3.304.000,4.746.000,33.439.000,-

(ebbõl helyi szervezetek támogatása 3.432.000,-)

Kulturális rendezvények támogatása

1.832.000,-

(Tavaszi Fesztivál, Nemzetiségi találkozó,
Gyermektábor, Augusztus 20., szüreti felvonulás,
Idõsek Napja, Falukarácsony)

Óvodai ellátás fenntartása
Általános iskola mûködtetése
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

28.857.000,43.162.000,6.000.000,-

(munkanélküliek tám., idõsek járadéka,
családi pótlék kieg., ápolási díj, temetési segély,
közgyógyell. lakásfenntartási tám., átmeneti segélyek)

Hitel + kamatfizetés

5.800.000,-

(csatorna törlesztés)

Felhalmozási kiadások

32.850.000,-

(felújítások és beruházások)

Tartalék

7.777.000,-

ÖSSZESEN:

186.767.000,-

A terv fõbb jellemzõi:
1. A bevételi és kiadási terv hitelfelvétel nélkül egyensúlyban van, biztosítja a
meglévõ intézmények mûködését, felújításokra és beruházásokra a tavalyi év
több mint kétszeresét tervezzük.
2. Az önkormányzati dolgozók bérfejlesztését 8,75 %-ban határoztuk meg,
szeptember 1-jétõl a pedagógusok újabb 20 %-os bérfejlesztési összegét
tartalékba helyeztük.
3. Az intézmények dologi kiadásainak növekedésére az állami támogatás
nem ad fedezetet, de a várható inflációs növekedést az önkormányzat
megfinanszírozza.
Valamennyi kötelezõ feladat (oktatás, szociális juttatás, mûvelõdés, egészségügy, településtisztaság, stb.) végzéséhez szükséges az állami támogatás helyi
forrásokból történõ kiegészítése.
4. A felújítási, beruházási tervek megvalósítását teljes egészében helyi adókból
finanszírozzuk, de ez évben is több pályázatot nyújtunk be a saját forrás kiegészítésére.
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Tervezett fejlesztések
1. Közvilágítás korszerûsítése megvalósult, teljes
bekerülési összeg: 10 millió Ft, ez évi fizetési kötel. 2.500.000,2. Iskola, óvoda nyílászárók felújítása
1.000.000,3. Valamennyi intézménynél vakolatjavítás,
festési munkák
900.000,4. Intézményi riasztórendszerek karbantartása
200.000,5. Útjavítások, felújítások
24.550.000,Ebbõl:
Kánya u. új réteg
Belsõ tehermentesítõ fõút terv
Tanács u. felújítása, átépítése (saját erõ)
Múzeum út új aszfaltréteg
Valusek úti csatlakozó utak tervezése
Tanács u. csatlakozó kiép.
Múzeum u. csatlakozó kiép.
Kossuth u. csatlakozó fizetése
Kátyúzások, Baromállás útjav.
Arany J. u. felújítása

6. Járdafelújítások
7. Sportpálya felújítás
8. Csapadékvízelvezetõk felújítása
9. Számítógép beszerzések intézményekhez
ÖSSZESEN:

500.000,1.200.000,6.000.000,10.000.000,150.000,1.500.000,1.500.000,1.000.000,700.000,2.000.000,-

2.000.000,450.000,250.000,1.000.000,32.850.000,-

II. félévben döntésre kerül a bevételi többletek
ill. pályázatok függvényében:
Rendezési terv átdolgozása, módosítása
5.000.000,Autóbuszvárók cseréje ill. telepítése (6 db)
3.000.000,Ravatalozó tervezése
500.000,Hegyalja u. csapadékvíz-elvezetés
1.000.000,A tervszámokból látható, hogy ez évben is a rendelkezésre álló szabad
forrásokat és pályázati pénzeket jellemzõen útkorszerûsítésekre, csapadékvíz-elvezetésre és járdaépítésre fordítjuk.
A Valusek u. korszerûsítését állami pénzbõl reméljük.
Ha az igéretek teljesülnek, ez évben Vértesszõlõsön közel 100 millió Ft
értékû útkorszerûsítési program valósul meg (a saját és pályázati forrásokkal együtt).
Vida István
polgármester
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Még egyszer
az 1-es útról…
lyek, közlekedési lámparendszerek kiépítését.
A Közútkezelõ KHT elkészítette a terveket. Ha az aktuális
miniszter is úgy dönt, állami finanszírozással indulhatnak a
munkák. Elõször a Múzeum
utca és Tanács utca közötti fõútszakaszon.

Községünkön áthaladó 1. sz.
országos fõútvonal a lakott belterületen (Valusek u.) a megnövekedett forgalom miatt elsõsorban az itt lakók, de a település
többi lakója számára is súlyos
gondokat jelent. A Hírmondókban az intézkedésekrõl és az elhalasztott döntésekrõl folyamatosan beszámoltunk. A lehetséges megoldások egy részlete a
Kossuth Lajos utcai csomópontnál elkészült.

A tervek részleteirõl és a
további feladatokról
március 21-én 18.00 órakor
a Kultúrházban
KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk, melyre mindenkit
szeretettel várunk.

Többszöri sürgetés (képviselõi
parlamenti felszólalások is) nyomán úgy tûnik, ez évben további
munkák várhatók a Valusek
úton.
Február 27-én Budapesten a
Közlekedési Minisztérium és útügyi szakértõk résztvételével
egyeztetõ megbeszélést tartottunk e témában. A megbeszélés
során valamennyi résztvevõ
egyetértett abban, hogy Vértesszõlõsön – mint a legkritikusabb területen – ez évben tovább
kell folytatni a forgalomcsillapító kapuzatok, gyalogátkelõhe-

Képviselõ-testület

5

A vértesszõlõsi
gödör krónikája
lyos kör alakú peremének átmérõje
1,8–2,5 m, mélysége közel 1,5 méter
lett.
A beszakadás alján vízfolyás volt
érzékelhetõ, 3-5 l/perc mennyiségben. Követve a morfológia lejtésirányát, a Hegyalja utca felõl folyt a
volt illegális hulladéktelep felé. Ekkor még vízállás nem volt tapasztalható.
Másnap összegyûjtöttem a terület
földtani-, vízföldtani viszonyainak
ilyen rövid idõn belül elérhetõ adatait, amelyekbõl arra a következtetésre jutottam, hogy nagy valószínûséggel felszín alatti karszt-tevékenység,
feltételezett barlang boltozat-beszakadás zajlott le az elõzõ napokban, s
ennek utóhatása a földmozgás.
Február 9-ére a kürtõ méretei jelentõsen megnõttek. A 2,8–3,0 m átmérõhöz már 2,0–2,5 méteres mélység tartozott. A gödör fenekén
1 méter mély vízállás volt mérhetõ,
amely zavaros, pelyhes, habos volt,
néha a partfal omlásokat követve buborékolt.
Szóba elegyedve az Ady utca lakóival megpróbáltuk felidézni a környezet eredeti beépítés elõtti állapotát, hogy rekonstruálni tudjam a
bekövetkezett változásokat, és azok
szerepét a barlang boltozatának beszakadásában.

Ma már bizonyára minden helyi lakos és TV nézõ tudja, hogy a február
hónap egy sajátos és kellemetlen
meglepetést hozott: Az Ady Endre
és a Hegyalja utca keresztezõdésénél veszélyes beszakadás történt. A
különös jelenség három héten át izgalomban tartotta az ott lakókat és
a kárelhárítással foglalkozókat.

A szakember leírása:
Mi történt az Ady Endre és a Hegyalja utca keresztezõdésében?
Vida István polgármester úr 2001.
február 7-én telefonon keresett
meg, hogy az Ady Endre és a Hegyalja utca keresztezõdésében beszakadt a föld. A lyuk 0,7–1,0 méter
átmérõjû, 0,7 méter mély. Mivel a
beszakadástól déli és keleti irányban
lakóövezet húzódik, a házak 30-100
méteres távolságra helyezkednek el,
sûrgõs segítségre lenne szüksége az
okok feltárására, a probléma megszûntetésére. Mivel segítségemet felajánlottam, megbízott a munka elvégzésével. Néhány mondatban most
megkísérlem összefoglalni a történteket, a várható hatásokat és a felmerülõ feladatokat.
Még azon a napon, hogy a felkérést megkaptam, a helyszínen jártam.
Délutánra a keletkezett lyuk szabá6

A helyszínen a folyamatot nyomon kísérõ szemtanuk elmondásai
szerint, a Hegyalja utca elsõ keresztezõdését ÉK-i irányban 20-30 évvel
ezelõtt mocsaras, nádas, vízállást létrehozva, források fakadtak, amelyek
vize a hulladéklerakó, illetve a mögötte található lapály irányába folyt
el.
A régi, 1950-es évekbeli térképeket összehasonlítva a jelenleg használatban lévõkkel bebizonyosodott
az õslakók emlékezete.
Az évek során elapadt források
helyét betemették, s a vízelfolyás szabad útjával együtt házakkal beépítették.
Az emberek a földmozgás lehetséges okának, éppen e források földalatti járatainak kimosódását gondolják. Õk mesélték, hogy az utóbbi
években a település-részen több új
ház építõje panaszkodott a magas
talajvízállásra, sõt néhányuknak a
vizet a pincéjükbõl folyamatosan szivattyúzni is kellett. A kiemelt
mennyiséget az utcára, burkolatlan
árokba vezették, amely árok folyamatosan fogyott el, végpontja a
Hegyalja utca - Ady Endre utca keresztezõdésében volt.

A lakók informáltak arról a jelenségrõl is, hogy a gödör képzõdése óta
a pincéken a szivattyúzásra nincs
szükség, a közelben a kutakban a vízszintek 0,4–0,7 métert csökkentek, a
2-3 gyûrûs kutak kiapadtak. 1,5 nap
alatt szárazzá vált a gödörtõl Ny-ra
található füzes, ahol ezelõtt 1,0–1,5
méteres vízállás volt tapasztalható.
Az üregképzõdés megindulásának
hetében már elvégeztük azt a geofizikai vizsgálatot, amely kimutatta azt
a felszín alatt 29 méterre lévõ triász
mészkõ tetõt, amely a környezõ
mészkõ táblák közül jelentõsen kiemelkedik, s amely alátámasztotta
elgondolásomat, a földmozgás, a triász dachsteini mészkõben, vetõ vonalán kiszélesedett hasadék mentén
képzõdött barlang boltozatának beszakadása következtében jött létre.
De milyen tényezõk vezettek a kürtõ képzõdéshez, hogyan játszódott le a
folyamat valójában?
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Évmilliókkal ezelõtt az érintett mészkõ sasbérc a felszínen helyezkedett el.
Törésvonalak szabdalták, amelyek mentén a csapadék a mélybe szivárgott, s
savas összetételénél fogva tágította,
bontotta a kõzetet, akár kisebb-nagyobb
barlang zsákokat is létrehozva. A rög a
hegyképzõ mozgások hatására mélybe
süllyedt, járatai megteltek karsztvízzel,
felette pedig elkezdõdött az üledékképzõdés, amely „álmennyezettel” takarta be a hasadék tetejét.
A nyomás alatt lévõ karsztvízzel
telt üregek a víz támasztó hatásának
köszönhetõen, rendkívül állékonyak
voltak.
A bányászati vízelvonások vízszintcsökkentõ hatása következtében a
barlang leürült.
Elvesztette eddigi támasztó közegét, s a gyenge boltozat érzékennyé vált.
Az 1980-as évek végén beszüntetett nagymértékû vízemelés hatására
a karsztvízszint a térségben gyorsan
emelkedni kezdett, újra megtöltve a
barlangot. Jelenleg vízszintje éppen
a boltozat tetejének szintjében van,
tehát még nyomással nem rendelkezik, támasztani még nem tudja a gyenge falakat, ellenben a még fennmaradó vízkiemelések (XV/C ivóvízakna mûködése), valamint az ár-apály
tevékenység hatására, itt „lötykölõdik”, tovább gyengítve stabilitását.
A fedõ oldal vízháztartása sincs
nyugalomban. A régi morfológiai
szerint, koncentrált vízterhelés a
gödör helyét nem érte.
Az új településrész létrehozásával
azonban teljesen megváltozott a fel-

színi, illetve felszín alatti vizek útvonala, áttevõdött a beszakadás helye
fölé. Az amúgy is mér geológiai értelemben áthordottnak tekinthetõ fedõ
a megnövekedett rétegvíz terhelést
szinte a barlang felé vezette.
A kettõs áztatásnak a gyenge „álmennyezet” már nem tudott ellenállni, beszakadt.
A felszín irányából elkezdõdött a
mélypont felé az anyag, illetve a rétegvíz áramlás, s február 19-ére létre
hozott egy 10 méter átmérõjû, 11
méter mélyen létható talpazatú
„krátert”.
Mivel a földmozgás lakó övezetben a házaktól, közmûvektõl 20-50
méteres távolságra keletkezett, a
nagyobb kártételek, a balesetek elkerülése, valamint a karsztvízminõség
megóvása érdekében a gödör tiszta
mészkõ zúzalékkal történõ feltöltése mellett döntöttünk.
A tömedék-anyagnak hármas szerepet szántunk, az üreg feltöltését,
a partfal megtámasztását, illetve a
felszín felõl érkezõ vizek szûrését.
Mivel a barlang méreteit nem ismertük, folyamatos kõszállításra készültünk fel, hogy ameddig nyeli az
anyagot a kürtõ, addig hordjuk bele.
A február 7-én kezdõdött beszakadás az eltelt három hét alatt 600 m3
mészkövet nyelt el. Jelenleg a gödör
tele van.
Az elért eredmények bíztatóak, de
a folyamat még korán sem fejezõdött
be, csak lelassult.
Az már látható, hogy a kürtõ betömése, az anyagáramlás megállítása megoldható feladat, de mit kell
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Azon belül meg kell vizsgálni a
vízelvonással érintett rétegek konszolidációjának mértékét. A felmérés elvégzése igen fontos, mert
az inhomogén rétegek más és más
tömörödéssel reagálnak a vízelvételre, ez pedig az épületek megmozdulását eredményezheti.
5. A források újra fakadásával, még
koncentráltabb vízáramlás jöhet
létre a kráter felé. Ezt felszín alatti vízelkormányzással meg kell akadályozni, nehogy a már megálló
gödör a vízmosás hatására újra
mozgásba jöjjön.
6. Kiemelt gondot kell fordítani az
új építési területeken a felszíni
vizek elvezetésére. Ameddig nincs
övárok rendszer és épített fogadó
akna, addig a morfológiai mélypontokat célszerû talajmechanikával, esetleg geofizikával megvizsgálni.

még tenni azért, hogy az üreg képzõdésének járulékos hatásait is kiküszöbölhessük.
1. A behordott mészkõ tömörödni
fog, további süllyedések várhatók.
Hogy elkerülhetõ legyen a kõzet
újbóli megszakadása, az elnyelt
anyagot folyamatosan pótolni
kell. 3-4 hétig még kõvel, majd
utána lehet termõfölddel. 2-3
hónapos nyugalom után ajánlatos
födémet készíteni, amelyben kémlelõ nyílást kell elhelyezni. Ezen
keresztül lehet az anyag tömörödését az idõk során ellenõrizni.
0,5–1 méteres süllyedésénél
utántöltés szükséges.
2. Az Ady Endre utca utolsó házainak védelmében feltétlenül el kell
végezni egy talajmechanikai vizsgálat sorozatot, hogy megismerjük
a fedõ kõzetek fellazulásának mértékét. Negatív eredmény, tehát
jelentõs fellazulás esetén, kõzetmegerõsítõ munkákat kell végezni, amelyek a mérési eredmények
alapján tervezhetõk.
3. Meg kell vizsgálni az új településrész alatti mészkõ felszín elhelyezkedését, ki kell mutatni a még elõforduló mészkõ boltozatokat. Ezt
szelvény menti geofizikai vizsgálattal, geoelektromos és szeizmikus módszerrel, kombináltan elvégezhetõ. Az esetleg üreget fedõ
boltozatokat meg kell fúrni, és az
üreget injektáló anyaggal be kell
tömni.
4. A kráter intenzíven megcsapolta
a környezet vízszintjeit. Fel kell
mérni a depresszió hatásterületét.

Itt szeretném felhívni az egész falu
lakosságának figyelmét arra, hogy a
legkisebb földmozgásokat, vízfakadásokat, nem szokványos vízszint csökkenéseket azonnal jelentsék be a Polgármesteri Hivatalba, az okok mihamarabb történõ kivizsgálása érdekében.
Az Ady Endre és Hegyalja utcai
lakókat pedig kérem, hogy a geofizikai karókat ne bántsák, mert 3-6
hónap múlva a geofizikai ellenõrzõ
méréseket el szeretném végezni, a
karók bemérésre kerülnek, s szintjük
fontos információt szolgáltat a kürtõ környezetének mozgásairól.
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Többen megkérdezték: Lehet-e
újabb hasonló beszakadás ott, vagy
más helyen?
A válasz csak az lehet: reméljük,
hogy nem ismétlõdik meg. A visszatérõ karsztvíz, a megújuló források
és a felszíni vízek még okozhatnak
meglepetést. Az eset azonban jobban kihangsúlyozta településünk vízvédelmi intézkedéseinek fontosságát. Az utak építése mellett minden
esetben ugyanolyan mértékben kell
foglalkozni a vízlevezetõk és elvezetõk problémájával, a hegyoldaltól az
Által-érig.

Ezúton szeretném megköszönni
bizalmukat, hogy a gödör szélén kérdeztek és meghallgattak, s hogy szakértelmemmel segítségükre lehettem,
s reményeim szerint még lehetek is.
Kérem továbbra is keressenek kérdéseikkel, a témával kapcsolatos
gondjaikkal! Igyekszem rendelkezésükre állni.
Tatabánya, 2001. február 25.
Tósné Lukács Judit
okl.hidrogeológus mérnök
vízföldtani szakértõ, tervezõ

A Hírmondó írásának idején (március 6.) is örömmel tapasztaljuk, hogy
a nagymennyiségû mészkõ süllyedése megállt, beboltozódott, a közvetlen veszély elmúlt.
A kárelhárítás, a szakértõi munka
eddigi költsége eléri az 5 millió forintot.
A március 8-i testületi döntés után
hivatalos megkereséssel fordulok a
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz,
hogy az ún. vis maior keretbõl legyenek segítségünkre a felmerült kárösszegek enyhítésében ill. a további
intézkedések finanszírozásában.
Vértesszõlõs rövid idõn belül az
érdeklõdés középpontjában állt: 4
TV társaság és 3 újság folyamatosan
„szóval tartott” – nem örültünk neki.
A riportereket kértem, hogy tartózkodjanak a túlzásoktól és ne keltsenek pánikot.
A félelem indokolt volt. A veszélyhelyzetre az intézkedési terv rendelkezésre állt. A pánikot elkerültük.

Köszönöm az elhárításban részt
vevõk és az együttmûködõk segítségét, az ott lakók türelmét.
A beszakadás nyomán egy fontos
kérdés ismét és nyomatékosan elõtérbe került: az illegális hulladéklerakás. Most lehetett látni, milyen sebezhetõ a vízbázisunk. A megszüntetett hulladéklerakó illegálisan
„mûködik”, veszélyeztetve a lakóterület egészségét és a karsztvíz minõségét. A feltöltésnél gondosan ügyeltünk a tiszta mészkõ szállítására, törmelék nem került a gödörbe, itt és
most más hulladék sem. De kb. 50
méterre Tata felé már egy ilyen beszakadás milyen következményekkel
járt volna?
Kérem mindenki segítségét abban,
hogy Vértesszõlõs egész területe elsõsorban a települést féltõ óvó lakók figyelmébe kerüljön.
Vida István
polgármester
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Nyári tábor Németországban
Az õsszel még ötletként felvetett program a muhr am see-i és vértesszõlõsi
gyerekek kapcsolatának fejlesztéséért ma már valóságos lehetõség.
A német delegáció tagjai a vértesszõlõsi vendéglátás emlékének hatása
alatt már decemberben elkészítették egy nyári tábor tervét. A település
egyesületei erre a célra szövetkezve bele is fogtak a táborhely építésébe.
Kitûzték a tábori idõpontot, meghívásukat személyesen közölték.
Június 23-ától egy héten át táborozhat a muhr-am see-i tavaknál majd
40 vértesszõlõsi diák, valamint (a német szabályok szerint számított) 5-6 fõ
gyermekenként 1-1 fõ kísérõ. A vendéglátók a kinttartózkodás teljes költségét állják, csupán a busz költsége és némi zsebpénz terheli a táborozókat.
Önkormányzatunk támogatásának köszönhetõen az egy fõre esõ buszköltség is alacsonyabb lesz a valóságosnál, a zsebpénzhez pedig a Diákönkormányzat nyújt támogatást azoknak a diákoknak (a sítáborhoz hasonlóan), akik a zöld szív mozgalom keretében munkát végeznek a környezet
szépítéséért. Az iskola kidolgozta szabályzatát, amelynek alapján válogat a
jelentkezõk közül. Hátrányos anyagi helyzete miatt nem maradhat otthon
– egyébként a norma szerint a táborozók közé bekerülõ gyerek –, mert az
iskola javaslatára kiemelt támogatást kaphat.
Arra azonban már most felhívjuk a figyelmet, hogy nem fogunk nagyobb
támogatásra javasolni olyan tanulót, aki a felkínált zöld szíves munkákból
nem vállal rendszeresen részt.
Nagy valószínûséggel jövõre német gyerekek jönnek hozzánk táborozni. Ebben az esetben számítani fogunk azoknak a családoknak a segítségére, akiknek most kiutazik a gyermeke Németországba. A tavalyi részvétel a vendéglátásban példamutató volt azon szülõk részérõl, akiknek egy
évvel ezelõtt részt vett a gyermeke a német kiránduláson. Ezúton is megköszönjük.
A gyermekek figyelmét helyes többször és közösen felhívnunk arra, mennyi
anyagi és erkölcsi, tevõleges erõfeszítést vállalnak a felnõttek az õ fejlõdésük érdekében: kevés iskola mondhatja el az országban, hogy általános iskolások két (egy nyugati és egy szláv) nyelv elsajátításához ennyi támogatást és ilyen programkínálatot kapnak mint a vértesszõlõsiek.
A táborozásról majd õk fognak beszámolni itt, a Hírmondóban.
Kellemes és hasznos táborozást kívánunk nekik.
Krenner Antalné
igazgató
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Sítábor 2001.
tották, így síeltünk az elsõ néhány
napban.
A hét közepén ellátogattunk a
közkedvelt síparadicsomba, az Alacsony Tátrában található Donovalyba. Ez a síterep vonzza a téli sportok szerelmeseit. Itt több sípálya várja a síelni vágyókat. A lankás lejtõtõl a meredek domboldalig minden
megtalálható. A jó hóminõség a széles választék mindannyiunk tetszését elnyerte.
A kellemes meglepetéseknek ezzel még nem volt vége. Pénteken
meglátogatott bennünket alpolgármesterünk, iskolaigazgatónk és néhány önkormányzati képviselõ. Õk
is megtekintették a pályát, örültek
a sok hónak, tetszett nekik a meredek lejtõ a tányéros és a francia felvonó.
Mindenki jól érezte magát, balesetmentesen telt el a hét. A kezdõk
nagy igyekezettel és szorgalommal
sajátították el a síelés fortélyait.
Mindenki megtanult síelni, s jövõre garantált a túljelentkezés!
Köszönjük az Önkormányzatnak,
hogy minden évben kifizeti buszköltségünket, s hogy diákönkormányzatunk támogatni tudja részvételi költségeinket is, s hogy iskolánk felszerelést tud biztosítani minden résztvevõnek!

Február 5-én 51 fõs csapat indult el
reggel 7 órakor az iskola elõl. Sítáborba mentünk, több tucat felsõ tagozatos diák és néhány kísérõ tanár. Ez
volt a 11. sítáborunk, amely legalább
olyan sikeres volt, mint az elõzõ tíz.

Az út hosszú és fárasztó volt, de
észre sem vettük, mert a buszon
rendkívül jó hangulat uralkodott.
Az öt órás út után megérkeztünk
szokásos síterepünkre „Jasenská
Doliná”-ba. Itt még fél napot síeltünk, majd elindultunk szálláshelyünkre. A szállás Turany-ban, a
Hotel Stadionban volt.
Ebben az évben a közel félszáz
diák mellett, szülõk is barátkoztak a
téli sportok örömeivel. Õk a szemközti kollégiumban voltak elszállásolva. A menü minden nap nagyon
finom és változatos volt. Megismertettek bennünket hamisítatlan szlovák ételekkel, de volt igazi magyar
gulyásleves is.
Minden reggel 9 órakor indultunk
el a sípályára. A kezdõk a kispályán
gyakoroltak a testnevelõtanárok
felügyelete alatt. A haladókat 8-as csoportokba osz-

A sítáborozók nevében:
Tallián Adrienn
7. osztályos tanuló
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Polgármesteri Hivatal
közleményei:
ADÓÜGYEK
Tájékoztatjuk az adófizetõket, hogy az I. félévi adók (építményadó,
gépjármûadó, vállalkozók iparûzési adó elõlege) fizetési határideje
március 15. A határidõt követõ befizetések után késedelmi pótlékot
kell felszámítani.
Az éves építményadó összegérõl február hónapban minden adózó
kapott határozatot, tekintettel arra, hogy az építményadó mértéke
változott.
A gépjármûadó mértéke 2001. január 1-jétõl nem változott, tehát
értesítést errõl nem küldtünk. Azon gépjármû-tulajdonosoknak, akiknél 2000. évben nem következett be változás, a 2000. évi gépjármûadójuk felét kell befizetni március 15-ig. (A befizetéshez csekket 2000.
augusztusában a fizetési értesítésekkel együtt küldtünk, de a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhetõ).
Az iparûzési adó elõleg összegérõl valamennyi vállalkozó esetében
a 2000. évben kiadott fizetési meghagyás rendelkezik.
Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akik az adóköteles építményeiket (garázs, üzlet, olyan zártkerti építmény, amely emberi tartózkodásra, pihenésre alkalmas, vállalkozási tevékenységhez használt
mûhely, iroda) adózás alá még nem jelentették be, bejelentési kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. (Bejelentõlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhetõ be.)
A helyszíni ellenõrzés során feltárt építmények esetén az adó visszamenõleges kivetésén túl 100.000 Ft-ig terjedõ mulasztási bírság állapítható meg.
Náfrádi Marianna
jegyzõ
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Szennyvíz-csatorna bekötésekrõl
Vértesszõlõs község Polgármesteri Hivatala és a VÍZMÛ Rt. a 2001. évben is folytatja a szennyvíz-csatornába való bekötések ellenõrzését. Akinél
illegális csatornarákötést tapasztalnak az ellenõrök, azokat pénzbírsággal
sújtják! Kérjük a Tisztelt lakókat, hogy akik még eddig nem tették meg,
azok a polgármesteri hivatalban beszerezhetõ nyomtatványon jelentsék be.
A jogszabály szerint már csak szabályszerûen kialakított szennyvízrendszer
mûködhet az ingatlanokon. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízhálózatra rá kell
kötni, vagy teljesen zárt rendszerû szennyvíztárolót (építési engedéllyel) kell
alkalmazni, rendszeres és ellenõrzött szippantással. (Számlával kell igazolni!)
2001. évtõl a nyári idõszakra locsolási kedvezményt lehet igényelni azoknak a kerttulajdonosoknak, akik ásott kúttal, vagy fúrt kúttal nem rendelkeznek. Az igénylõlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni (május
hónaptól). A VÍZMÛ Rt. képviselõje ellenõrzi az adatok valódiságát, és a
vízdíj számlázásakor a kedvezmény érvényesítésre kerül.

LAKOSSÁGI FÓRUM
2001. április 3-án 18.00 órakor Tóth András országgyûlési képviselõ lakossági fórumot tart a Kultúrotthonban, melyre várja a helyi polgárokat.

Üzlet tulajdonosok, üzemeltetõk figyelmébe!
Az üzletek mûködésérõl szóló kormányrendelet módosítása elõírja, hogy
a kereskedõ írásban köteles bejelenteni az üzlet nyitvatartási idejét a jegyzõnek. Kérjük azon kereskedõket, akik e bejelentési kötelezettségüknek
még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják!

Vállalkozók figyelmébe!
A Kormány módosította a telepengedélyezés rendjérõl szóló rendeletét, melynek értelmében azok, akik e rendelet hatálya alá tartozó
tevékenységet végeznek, kötelesek 2001. június 30-ig telepengedélyt
kérni! Ez a rendelet vonatkozik pl. autószerelõkre, karosszéria lakatosokra, különbözõ fémmegmunkálókra, raktározási tevékenységet
folytatókra, stb.
A telepengedélyhez kötött tevékenységekrõl, valamint az eljárással
kapcsolatos tudnivalókról bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.
Náfrádi Marianna jegyzõ
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Jótékonyság 2000.
A 2000. évi novemberi jótékonysági rendezvény pénzbeli tiszta
bevétele: 502 ezer forint volt, amelyen az iskola és az óvoda létszámarányosan 2/3; 1/3 arányban osztozott. A bevételbõl mindkét intézmény
olyan felszerelést vásárol, amely túl a mûködési feltételeket minõségileg javítja. Az
1999. évi támogatói bevételekbõl a következõ fejlesztések valósultak meg:
Az óvoda magnókat, HIFI-tornyot, tévét, videót vásárolt.
Az iskola új mûpadlót, új ajtót tetetett
egy osztályterembe, három terembe új függönyöket,
a sportolóknak új mezeket, új futballkaput és sportszereket, az 1. osztályosoknak iskolaemblémás sálakat, nyakkendõket vásárolt a pénzbõl.
A 2000. évi jótékonysági rendezvény támogatói névsora a Vértesszõlõsi Falu TVben, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõ.

TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK.
A rendezvény az Iskolaszék és az óvodai, iskolai szülõi munkaközösség aktív munkája nélkül nem valósulhatott volna meg.
Köszönjük!
Iskola,
Óvoda
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Kiállítás

A Vértesszõlõsi Tavaszi Fesztivál keretében
április 27-én 17.00 órakor nyílik

Sulyok Teréz festõmûvész
kiállítása a kultúrotthonban.
A tárlaton akvarellek, pasztellek, selyemés üvegfestmények kerülnek kiállításra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a nyitóünnepségre
és azt követõen a tárlat megtekintésére.
A kiállítás május 5-ig tekinthetõ meg.

F I GY E L E M !
Értesítjük Vértesszõlõs lakóit, hogy
2001. április 7-én (szombaton) és 8-án (vasárnap)

LOMTALANÍTÁST végzünk a község egész területén.
Szállítás 9-én (hétfõn) a reggeli órákban.
Az ingatlanok elé jól láthatóan kihelyezett háztartási lomokat szállítjuk el a fenti
idõben. A késõbb kihelyezett lomokat a tulajdonosnak saját költségére kell elszállítania. Ugyancsak a tulajdonos költségére kell elszállítani a nem háztartási lomokat (étkezési és mezõgazdasági hulladék, építési törmelék, autókarosszéria elemek, veszélyes
hulladékok stb.) Kérjük a tisztelt lakók együttmûködését.

Vida István polgármester

FELHÍVÁS !
Az óvodai és iskolai beiratkozást a két intézmény

április 18-án és 19-én tartja reggel 8 és du. 17 óra között.
A részletek az intézményekben kitett plakátokon olvashatók.
Intézményvezetõk

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelõs kiadó: Vida István polgármester
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