A Képviselő-testület
1998. I. félévi munkaprogramja
Január 22.
1.
Az 1998. évi költségvetési terv megtárgyalása
I. forduló
2.
Tájékoztató a KHT megalakításáról, aktuális feladatairól
Február 12.
1.
Az 1998. évi költségvetési terv elfogadása, az éves fejlesztési tervjavaslatok megtárgyalása
2.
Tájékoztató az óvoda-konyha fejlesztési lehetőségeiről, alternatíváiról
Március 12.
1.
Helyszíni tájékozódás az új településrész (Baj felőli oldal) helyzetéről
2.
Beszámoló az általános és részletes rendezési tervek aktuális tennivalóiról, különös tekintettel a Skála környék változásaira.
3.
Döntések az 1998. év fejlesztéseiről és ütemezéséről
Április 9.
1.
Beszámoló az önkormányzat 1997. évi gazdálkodásáról
2.
Felszíni csapadékvíz-elvezetések megoldási javaslatainak megtárgyalása
3.
Beszámoló az utak állapotáról és a járdákról
Május 14.
Kirándulás
Június 11.
1.
Beszámoló a községi társadalmi szervezetek, egyesületek működéséről,
az önkormányzati támogatások felhasználásáról
2.
Tájékoztató a településtisztaságról, tennivalókról, környezetvédelemről, a
csatornabekötések helyzetéről.
3.
Tájékoztató a társ-önkormányzatokkal kapcsolatos együttműködésekről
és további lehetőségeiről
Vértesszőlős, 1997. december 11.

Vida István
polgármester

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
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A Vértesszőlősi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1997. december III. évfolyam 4. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
A Hírmondó III. évfolyamának utolsó számát nyújtjuk át Önöknek,
csokorba szedve községünk aktuális híreit. Közeleg a Karácsony és az
év vége, remélve, szép havas és nyugodt ünnepek várnak ránk.
A képviselő-testület ismét úgy döntött, hogy községünk 70 év feletti
kedves lakóit kis karácsonyi csomaggal lepjük meg, a Szociális Bizott
ság által megszavazott segélyek is meghaladják az átlagot.
A tél próbára teszi a közlekedőket. Kérem segítsenek abban, hogy
az utak és járdák kevésbé legyenek veszélyesek, gyerekekre, idősekre
különösen ügyeljünk.

A képviselõ-testület és a
Hivatal nevében mindenki
nek
Kellemes Karácsonyt és
örömteli Boldog Új Évet
kívánok.

Az 1998-as év költségvetési koncepciója
A képviselőtestület novemberi ülésén fogadta el a község 1998. évi költség
vetésének koncepcióját.
Mire számíthatunk a következő évben, mit tervezhetünk?
1. Kiinduló adatok (országos irányszámokból)
A tervek szerint 13-14 %-os inflációnál az állai támogatások mértéke 18
%-kal lesz magasabb, mint 1997-ben. A helyi adók bevétele kisebb mérték
ben nő, mint az infláció. A személyi juttatások várhatóan 14 %-kal lesznek
magasabbak, a szociális juttatások és kiadások közel 40 %-kal nőnek. A
beruházások a csökkenő adóbevételek mellett nagy mértékben függnek a
sikeres pályázatoktól.
2. Helyi jellemzők a bevételi forrásoknál:
A bevételi oldalon az ingatlan- és részvényértékesítésből a 97-es évi volu
men 10-15 %-a várható. Az SZJA 2-5 %-kal nagyobb lesz, mint az országos
átlag. A csatorna-hozzájárulások miatt szüneteltetett építményadó bevételek
ismét megjelennek, de nem ellensúlyozzák a kiesett bevételi forrásokat.
Pályázatokból minimálisan 2-3 mill. Ft-os, maximálisan 17-18 mill Ft-os
bevételre számítunk.
3. Kiadások:
Az önkormányzati bérek növekedése az állami támogatás növekedésével
lesz szinkronban (14 %). A dologi kiadásokat az inflációs mérték alatt kell
tartani, a szociális juttatások növekedése ennél magasabb lesz. A beruházá
sok, felújítások mértékét a saját szabad alapon túl az elnyert pályázatok és
a tartalék felhasználás lehetőségére vonatkozó testületi döntés határozza
meg, de összességében nem valószínű, hogy eléri az
1997-es szintet.
Az intézmények jogos felújítási és az utak, vízelvezetők javításának igényei
külön-külön is meghaladják a pénzügyi forrásainkat. A kulturális-, társadal
mi egyesületi támogatások szintje valószínűleg nem változik.
Összességében: a választási ciklus utolsó évének költségvetése szerkezeté
ben nem változik az előző 3 évhez képest, kiegyensúlyozott fejlődés várható.
Továbbra is elsődleges az intézmények (óvoda, iskola, öregek napközi ottho
na, egészségház, kultúrház, sportcentrum) folyamatos működésének biztosítá
sa, a reális igények kielégítése, a község infrastruktúrájának fejlesztése.
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Polgármesteri Hivatal közleménye:
Adózásról:
Az országgyűlés 1997. november 11-i ülésnapján elfogadta a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1997. évi CIX. törvényt. A módo
sítás az iparűzési adó mértékét is érintette. 1998. január 1-jétől a törvény lehető
vé teszi, hogy az adózó a nettó árbevételét csökkentse az eladott áruk beszerzési
értékén, és az alvállalkozói teljesítés értékén felül, az anyagköltséggel is. Mégpe
dig úgy, hogy: 1998. évben az anyagköltség 33 %-ával, 1999. évben 66 %-ával,
2000. évtől az anyagköltséggel csökkentheti az adóalapját. Emelkedett viszont a
központilag meghatározott adómérték felső határa. 1998. évben az adóalap 1,4
%-a, 1999. évben 1,7 %-a, 2000. évtől 2 %-a lesz az adó évi mértékének felső
határa.
Az önkormányzat az 1997. december 11-i ülésén módosította a helyi adókról
szóló rendeletét, amely 1998. január 1-jén lép hatályba. A módosítás az iparűzési
adó mértékét érinti. Az iparűzési adó mértéke a jövő évben a következők szerint
alakul: Az adóalap mértéke 4,5 ezrelékről 5,5 ezrelékre változik, kivéve a keres
kedelmi tevékenységet folytató vállalkozókat, náluk az adó mértéke az adóalap
7 ezreléke marad, továbbá a pénzintézeteket és biztosítókat, ez a kör az adóalap
1,2 %-a után adózik. Fenti döntésének meghozatalát a képviselő-testület azért
tartotta feltétlenül szükségesnek, mert az anyagköltség levonása lehetőségének
megteremtésével csökkenni fog az adózó nettó árbevétele, amelynek hatására az
önkormányzat jövő évi adóbevétele is csökkenni fog. Ugyanakkor a közszolgál
tatás biztosítása továbbra is az önkormányzat alapvető feladata marad.
Egyéb:
– Ismételten és nem utoljára felhívjuk a Tisztelt polgárok figyelmét, hogy a
csatornaérdekeltségi hozzájárulást a jövő évben is fizetni kell. (Kivéve, aki az
50.000 Ft-ot kiegyenlítette) Összege: negyedévenként 1250 Ft. Befizetési határ
idő: február 28., Május 31., Augusztus 13., November 30.
– A legutóbbi felhívásunkat követően is érkezett bejelentés az utcákon kóborló
kutyákkal kapcsolatban, ugyanakkor helyszíni ellenőrzéseink során is tapasztal
juk, hogy a kutyatulajdonosok póráz nélkül sétáltatják, vagy gondatlanul szaba
don hagyják kutyáikat. Jövő évtől negyedévenként legalább egy alkalommal a
község területén a gyepmesterekkel ellenőriztetni fogjuk, hogy az ebtulajdonosok betartják-e a vonatkozó rendelkezéseket.
Náfrádi Marianna
jegyző
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Ünnepeljük együtt a karácsonyt!
Meghívó
a falusi karácsony ünnepi rendezvényére
1997. december 20-án szombaton.
Helyszín: az iskola Múzeum utcai oldala.
Program:
17 óra:		

Gyújtsunk fényeket!

folyamatosan: Karácsonyi vásár – gyermek-vásárosokkal
Árucikkek: sütemények, játékok, ajándéktárgyak.
		
A bevétel a gyermekeké.

		
19 óra:		

Puttonybontás: – érkezik a MIKULÁS. Gyermekek
köszöntik verssel, dallal.
Zeneiskolások műsora.
Karácsonyi rajzpályázat eredményhirdetése, a pályamunkák kiállítása.
Versek – mesék a karácsonyról: saját szerzemény,
saját előadásban.
BETLEHEMES

19.30 óra:
		
		

ZIMOZELEN 		
kórus: karácsonyi dalok.

20 óra:		
		
		

Közös éneklés a
karácsonyfa
körül.

18 óra:		
		
		

Közben (17-20 óráig) üzemel az
étel-italbár: káposztáslepény,
mákos „perka”, forralt bor
és tea.
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Kellemes
ünnepeket!

„Egy rendezvény, ahol megmozdult kis falunk apraja-nagyja”
Nagy örömmel számolhatunk be az
1997. október 18-án megrendezett Nem
zetiségi Fesztiválról, amely a 97-es
év ünnepségsorozatainak záró rendez
vénye volt.
Idén ünnepelte Zimozelen kórusunk
5 éves évfordulóját, testvér-települé
si Megállapodást kezdeményeztünk a
Turany szlovák településsel, és a már
hagyományos szüreti felvonulást kötöt
tük csokorba a Nemzetiségi Fesztivál
keretében.
Turany település polgármestere és 30
fő – hivatali dolgozók és folklór együt
tes tagjai – tisztelte meg falunkat látoga
tásával. Minden igyekezetünkkel arra
törekedtünk, hogy maximális vendég
szeretetünkről adjunk tanúbizonyságot.
Itt szeretnénk megköszönni mindazon
kórustagoknak és szőlősi lakóknak a
segítségét, akik szállást és ellátást bizto
sítottak vendégeink számára.
Elmondhatjuk, hogy a program szí
nes, látványos szüreti felvonulással
kezdődött, ahol részt vettek a vendégegyüttesek ünnepi díszbe öltözve. Jó
volt látni, hogy kicsik és nagyok, jó
hangulatban és örömmel vettek észt a
felvonuláson.
A felvonulás ideje alatt a Polgármeste
ri Hivatalban Testvér-települési Megál
lapodás megkötéséről folytak tárgyalá
sok: önkormányzati kapcsolatteremtés
a település polgármesterei és képvise
lő-testülete között, a lakosság kapcsolat
teremtésének lehetőségei, kulturális és
sportkapcsolatok teremtése témában.
Majd 18 órakor a sportcsarnokban
színes gálaműsornak lehettünk része
sei, ahol a Turany folklóregyüttes, a
Gerecse Népdalkör, a Szőnyi Citeraze
nekar, az alsógallai Német Nemzetiségi
Népdalkör, az alsógallai Német Nemze
tiségi Táncegyüttes és a vértesszőlősi
csoportok fergeteges, szórakoztató

műsorát láthattuk.
Elismerésünket és köszönetünket
fejezzük ki részükre. Színvonalas, szó
rakoztató műsort láthattunk.
A rendezvény sikerét az is bizonyítja,
hogy minden fellépő vendégcsoport jó
hangulatban vett részt a műsoron és az
azt követő bálon egyaránt.
Itt szeretnék köszönetet mondani az
intézmények vezetőinek és dolgozói
nak egyaránt, akik munkájukkal segítet
ték a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki
azoknak a vállalkozóknak, akik anya
gi támogatásukkal bizonyították, hogy
jelen vannak a falu rendezvényeiben és
megmozdulásaiban:
AGRICOLA, Badár Bt., BAVEX
Kft. Bedei Sándor, Busch Józsefné,
CARBONEX Kft. CORWELL Kft.,
ILS Kft. Jelaksz Kft., Jenei Cukrász
da, Kormány Károly, Kutenics József,
Macsinka Csaba, Makó György, Mátyá
si Piroska, Mohosné Magyar Etelka,
Muk Ferenc, Szlávikné Véber Anna,
SZÁM-PLAN Kft., NET Profit Kft.
Pallagi Károly, REALBANK, RIVER
Kft., Rózsa Dalma, Stetka Miklós,
Tomasik József, Valusek Dezső, Velen
cei és Társai Kft., Vértesalja ÁFÉSZ és
a képviselő-testület tagjai.
Büszkén mondhatjuk, hogy a
sikert siker koronázza, ugyanis a
ZIMOZELEN kórus október 30-án
Oroszlányban részt vett a szlovák nem
zetiségi dalok előadásának minősítő
versenyén, ahol „ARANY” fokozatú
minősítést kaptak.
Gratulálunk, és további hasonló sike
reket, erőt egészséget kívánunk a kórus
minden tagjának. Urbanics Vilmosnak
pedig köszönetünket fejezzük ki mun
kájáért, kitartásáért.
Kanalas Sándorné
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SIKERES JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ ÓVODA ÉS
AZ ISKOLA JAVÁRA
A falutévé és a megyei lapok híradásaiból, valamint a résztvevők
beszámolóiból sokan tudhatják: ismét bizonyítottak a vértesszőlősi
polgárok, vállalkozások, de nemkülönben a környező városok jó
néhány jóakarója is. Bizonyított az Iskolaszék, az óvodai, iskolai szü
lői munkaközösség is szervezésből, szponzor-megnyerésből: fergete
ges hangulatú bállal tettek koronát több hetes előkészítő munkájukra.
A rendezvény összbevétele (az újságban megjelentnél több lett – azóta
is érkeztek átutalt pénzek) 448.372 Ft, amelyen a két intézmény lét
számarányosan osztozik. Az Óvoda az új udvart fogja „bebútorozni”
a pénzből, az Iskola pedig tovább bővíti számítógép-parkját. A pénz
– felhasználásig – a Polgármesteri Hivatal számláján van, nyilvántar
tása bárki számára megtekinthető.
A két intézmény köszönete jeléül az alábbiakban közöljük
valamennyi támogató nevét:
Szponzorok:
AGRICOLA Rt.
Árki Róbert
Badár Bt. Tatabánya
Benkovics Ferencné
Bogár István dr.
Busch és Társa Bt.
Carbonex Kft.
Csekme Tibor
ifj.Csémy Károly
Dávid András
Dibusz Pál
Dobrotka Pálné
Ford IN-WEST Kft.
Gombás Zoltán
ifj. Gyenes László
Hálózat Bt.
HELIX INVENT Bt.
Ibolya Mihály
Ispán Károly és neje
Joachim Sándor és családja
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Kaizer Med Bt.
Kákonyi Ferenc
Kimpián Levente
Kiss Dénes és családja
Kolcsár Katalin
Kovács Lajos
Krenner Bt.
Krenner Krisztián
Kutenics Mihály
Magyar Etelka
Makó és Társa Bt.
Molnár István (Homok utca)
Muk Lajos és neje
Nyomirt Bt. Tatabánya
Ökrös István
Pataki Zoltán
Peritus Bt.
Poli-Kom Bt.
Póta László
Pretsner Róbert
Reiner Adrienn
Renta X Kft.

Mazsorettekről
Május óta a Sportcsarnok ad otthont a mazsorettcsoportnak. Táncos lábú lányaink
ebben az évben sok fellépésen, versenyen vettek részt. Együtt lépett fel a két cso
port az esztergomi Múzsák napján, az izsai Lovasnapokon, a nyergesújfalui, héregi,
szomori Falunapon, Tatabányán a Szentivánéji felvonuláson, Kecskéden a szüreti
menetben.
Nagycsoportunk első nagy fellépése Budapesten a Hősök terén volt. Ez a szereplés
volt a bemelegítő arra a megmérettetésre, amely meghozta az elismerést. A Buda
vári Napokon az Országos Mazsorettversenyen 15 csapatból a zsűri 25.000 Ft-os
különdíjjal jutalmazta produkciójukat. Ez az eredmény sok lehetőséget hozott. Meg
hívást kaptak a Cirkuszfesztiválra, a Kempinski Hotel születésnapi rendezvényére,
a Motorola Nyárbúcsúztatójára.
Közben kiscsoportunk sem tétlenkedett. A kisbéri megyei versenyen korcsoportjá
ban első lett. Néhány év múlva nem lesz probléma átlépni a nagylányok csapatába.
Márciusig rengeteg gyakorlás, tanulás vár a gyerekekre.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, az önkormányzatnak segítségüket,
hisz így közel 40 gyerek jut értelmes elfoglaltsághoz és viheti el Vértesszőlős nevét
az országban.
***

A község közbiztonságáról és közrendjéről

A Hírmondó majd minden számában szót ejtünk községünk közrendjéről és a
közbiztonságot veszélyeztető tényezőkről. A gyakori híradás sajnos azt jelzi, hogy
folyamatosan és következetesen jelentkeznek tennivalóink e téren. A közlekedők
bizonyára észrevették, hogy a biztonságot szolgáló közlekedési táblák egy részét
ismeretlen tettesek festékkel átfújták. Kevesebben vették észre, de annál kellemet
lenebb, hogy személygépkocsikat, kisbuszt, autóbuszt, bejárati ajtókat és intézmé
nyek falait is „átfestették” a játékos kedvű egyének. A megtorlatlan esetek után bejá
rati ajtók, ablakok „törtek be”, és karbantartóink napjaikat az iskola-környéki terület
szemételtakarításával, rendcsinálásával kezdték. A káresetek nagy száma miatt az
intézmények és a hivatal vezetői a rendőrség segítéségét kérték.
Úgy gondolom, településünk rendjére nemcsak a rendőrségnek, intézményveze
tőknek kell vigyázni, hanem a szülőknek, fiataloknak egyaránt. Nem lenne jó, ha
a fiatalok egy része a rendőrségi eljárások kellemetlenségeivel ismerkedne meg, a
szülők pedig ennek anyagi következményeit viselnék.
Kultúrált szórakozásra várjuk a fiatalokat az Ifjúsági Klubban, a Sportcentrumban,
de szívesen fogadunk minden jó kezdeményezést. Igaz, ehhez minimális fegyelem
és tolerancia szükséges. Nem fogadható el az a nézet, hogy csak az a a szórakozás,
ami korlátok nélküli tombolás, mert ennek rendszerint károkozás, szabálysértés,
rendőri eljárás a vége.						
Vida István
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Nyílt Harcművészeti Világ Kupa
Tatabánya 1997. december 5-6-7.
Vértesszőlősi Eredmények:

Kata:

Arany

Ezüst

Szalontai Roland Munczer Máté
Szalontai Szandra
Szalontai Adrienn

Szinkron kata:
Szalontai Szandra Jenei Ádám
Szalontai Roland Hornyák Dániel
Szalontai Adrienn
Muczer Máté
Kumite:

Összesen:

Bronz

Hansági E.

Szalontai Czettisch B.

Hansági Edit
Szalontai Szandra Ferge Zsanett
Szalontai Roland

16 érem! Ebből: 9 arany, 4 ezüst, 3 bronz.
3 Világ Kupa, 1 különdíj kupa!

Kempo Országos Bajnokság
1997. november 2.
Összesen: 21 érem!
Ebből: 13 arany
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6 ezüst

		

2 bronz

Sajtos Húsbolt
SAMU ABC
S.A. 8 Kft.
Stern János id.
Szabó János
Szabó Miklós
Temesi István és neje
Tomasik Kft.
Tóth Mária dr. és Láng József
Valusek Klára
Várhidi Tamás
Vita-Süto Kft. Tata
West Pékség
Zoltánfi Tibor

Tombola és licit tárgyakat
ajándékoztak:
Bartal Vilmosné
BP Benzinkút
Busch Józsefné
Cerimp Kft.
id. Csémy Károly
DA-BO Bt.
ÉDÁSZ Rt.
Hajba Szabolcs
Hermann Mónika
Jenei Kávéház
Kakas Dalma
Kálovics és Társa Patika
Klausz Rita
Korfanti Balázs
Korrekt Bt.
Kovács Lajosné
Lohnerné Szádeczki Márta
Mák Györgyné
Mányi Bányaüzem
Mátyási Piroska
McDonald's
Mérő Éva
Muk Ferenc
Oktogon CD
Radír Rádió
Shell Benzinkút
Somfai cukrászüzem

Sulyok Teréz festőművész
Szabó János
Szádeczki Judit
Szeiler család
Szeremley Géza
Szlávikné Véber Anna
Soke osztrák-magyar kft.
Takarékszövetkezet
Tallián Csaba
Törökné Pátrovics Erika
Vekota Bt.
Vita Sütőipari Kft.
Zulikné Papp Kinga
Zsidek Judit

Támogatók névsora:
Antal Tiborné Tata
Angyalvári Ferenc
Anderla Dezső és neje
Anderla Jenő és neje
Anderla József és neje
dr. Bahurek György
Bajczik Lajosné
Bankós László és neje
Baranyai József és neje
Bartal Lajosné
Bartal Tímea
Basa Csaba
Barnóti Mónika (Tatabánya)
Becsákné Szőke Éva
Belcsik Angéla
Belcsik József ifj.
Belcsik Józsefné
Benczéné Révi Anna
Boda Ferenc
Bodáné Gurdon Ibolya
Boda László ifj. és családja
Bogár István dr. és családja
Bondár Lajosné
Bucskuné Virtás Klára
Budai Árpád
Bugyi Géza
Busch Attiláné
Busch József és neje
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Busch Szilárd
Czirkó Ferencné
Csanádi Pálné
Csanálosi László
Csákberényi Katalin
Cseh Németh József
Csekme Tiborné
Csere Rezsoné
Csémy Károly ifj. és neje
Csizmazia Ákos
Csokor Józsefné
Dallos István és neje
Dobrotka Pál ifj.
Dobsa Attila és neje
Dombai András
EKI horgászbolt
Erdélyi József
Erdélyi Zoltán
Erdők Andrásné
Eszlári Gábor
Fazekas János
Fazekas Józsefné özv.
Fazekasné Magyar Krisztina
Fekete Zoltán
Finta László
Forisek Róbertné
Fortágh László
Frank János és neje
Frecskáné Kovács Györgyi
Fülöp László
Gazder Judit
Gebauer Lajos
Gerezdi József és neje
Gombás Csaba és neje
Gombás Lajos és neje
Guzmics Sándor és családja
Gyenes László id. és neje
Gyenes László ifj. és neje
Hajdú Jánosné
Hansági Jánosné
Hatrapál Attila és neje
Havasi Vilmos és neje
HB söröző
Hegedűsné Kiss Anikó
Hegyi György id. és neje
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Hegyi Görgy ifj. és neje
Hermann Lukács
Hidegh Gábor
Hirosek Rita
Horváth Ferencné (Kánya u.)
Horváth Ferencné (Tanács u.)
Horváth Oszkár
Hörke Miklós és neje
Ispán Ferenc ifj.
Ispán Ferencné id.
Jankó Endre
Jánk Róza
Jenei Ferenc (Tatabánya)
Jenei Györgyné
Jenei István ifj. és neje
Jenei Istvánné özv.
Jeneiné Tóth Aranka
Jenei Rezső és neje
Jung János és neje
Junior Autósbüfé (Valusek u.)
Kalocsai István
Kanalas Sándorné
Kanis Gerd és családja
Kelemen Edina
Kiss Dénes és családja
Kiss Lajosné
Kiss Péter
Klausz Rita
Kocsisné Jenei Erika és családja
Kolevné Forisek Györgyi
Kormány Károly ifj.
Kovács Hajnalka
Kovács Istvánné Akácfa u.
Kovács Lajos
Krajczár Ferenc és neje
Krenner Antal és neje
Krenner József és családja
Krenner Krisztián
Krupánszi Emilné
Krupánszki Gyula ifj.és neje
Krupánszki Gyuláné özv.
Krupánszki Lajosné
Krupánszki Lászlóné
Kulcsár Csaba
Kuris István

A Vértesszőlősi Sport Egyesület
1997. évi eredményei
A VSE. 1997. évi tevékenysége a közgyűlés által elfogadott hosszabb
távú (5 éves) működési Program alapján folyt. Eredményeink megfeleltek
– néhány területen jelentősen meghaladták – a folyó évre előirányzott célki
tűzéseket.
1. Labdarúgó csapataink közül a felnőtt együttes nagy sikerrel zárta az
őszi szezont, veretlenül áll a Körzeti bajnokság élén. Jó esélye van a
bajnokság megnyerésére. A bajnokság élcsoportjában végzett ifjúsági
együttesünk is. Serdülő csapatunk a megyei bajnokságban szerepel, körül
ményeinknek megfelelő eredményességgel. Jó jel, hogy összesen 50
főnél több igazolt labdarúgónk van, közöttük jelentős számú tehetséges,
fejlődőképes fiatal. A javuló eredmények hatásaként növekszik a sportág
népszerűsége, melynek bizonyítéka a növekvő nézőszám, a Baráti kör
megalakulása.
2. A karate szakosztály eredményei messze meghaladják előzetes várakozá
sainkat. A szakosztályban tervszerű, szakmailag igényes fegyelmezettség
re nevelő munka folyik. Ennek hatása megmutatkozik a különböző szintű
versenyeken elért eredményekben.
A november 2-án rendezett Kempo Országos bajnokságon ifjú karatésa
ink 21 érmet, ebből 13 arany, 6 ezüst és 2 bronz érmet szereztek. Minden
várakozásunkat messze felülmúlják a december 5-6-7-én lezajlott nyílt
Harcművészeti Világ Kupán aratott sikerek. Ezen a versenyen 16 érmet
akasztottak boldog versenyzőink nyakába. Ebből 9 db arany, 4 db ezüst,
3 db bronz, mely bizonyítja, hogy a szakosztályban folyó edző és nevelő
munka nemzetközi színvonalúvá vált.
Sportolóink 1997. évi eredményei bizonyítják, hogy községünkben sok
tehetséges sportoló fiatal tevékenykedik Egyesületünk keretében. Munká
juk és eredményeik példaértékűek, és minden reményünk meg van arra,
hogy egyre több társukat késztetik követésükre. Mindezzel hozzájárulnak
az egészséges életmódra, egészséges és tisztességes versenyszellemre való
nevelésükhöz. Nem utolsó sorban hozzájárulnak a község sportszerető polgá
rainak szórakoztatásához, Vértesszőlős hírnevének növeléséhez.
Tóth Mihály
VSE elnök
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4. Állítás:
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re. Ez az összeg Vértesszőlős 2 évi szabad fejlesztési forrását igényelné, vagyis ez idő alatt sem útépítés, sem intézményi felújítás, sem más fejlesztés nem lenne tervezhető. Vagyis 2 évi helybenjárás (visszafejlődés) túl nagy ár a kábel
televíziózásért.
Másrészt a jelenlegi 250 Ft/hó helyi szolgáltatási díj is félrevezető. A megváltozott sugárzási körülmények miatt a
hozzájárulási kötelezettségek is megváltoztak (nőttek), s
számítások szerint a jelenlegi programcsomag árát kb. a
duplájára kellene emelni. A megállapodás szerint az átépítésig ezt az összeget a befektető nem emeli.
„Nem kértünk több ajánlatot, más vállalkozóval még kedvezőbb megállapodást köthettünk volna”.
A szerződéskötésig 3 szakcéggel tárgyaltunk, 6 önkormányzat terveit tanulmányoztuk. A megbeszéléseinket nem lehetett nyilvánosságra hozni, mert rontotta volna a tárgyalási
esélyeket. A két másik szakcég ugyanis saját alapból nem
tudta vállalni (pénz hiányában) az átépítést. A megkérdezett
társönkormányzatok közül néhány már szintén ezt a konstrukciót kívánja választani, visszaigazolva döntésünk helyességét.
A helyi TV-ben több mint egy hónapon keresztül kértük a
szóbajöhető vállalkozókat és ismerőseiket, tegyenek ajánlatot. Sem szóban, sem írásban nem érkezett ajánlat, de javaslat sem. A nyitott kaput nem lehet jobban kitárni.
„Az új konstrukcióban nő a kiszolgáltatottságunk”.
Ez igaz. A szerződésben azonban vannak előfizetőket védő
megkötések. Így: községünkben nem lehet magasabb a díj,
mint Tatabányán, a szociális csomag a költségektől lefelétérített díjú, és végül van választási lehetőség az egyes csomagok közötti átjárásra, különböző díjtételekben.

Összefoglalva: A döntés széleskörű információkérés után született. Néhány
gondot kiküszöböl, nagyobb igényeket is képes kielégíteni.
Minden vitát és véleményeltérést nem old fel, de bizonyára előrelépés a
szolgáltatási körben.
Vida István
polgármester
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Kutenics Gáborné
Kutenics József (Erdősor)
Kutenics József és neje (Múzeum u.)
Kutenics József id. (Tanács u.)
Kutenics Józsefné (Tatabánya)
Kutenics Lászlóné
Kutenics Mihály
Kutenics Rezső
Kutenics Szilvia
László Jánosné
Lepkó László és neje
Likó József és neje
Lizanecz Péter dr. és családja
Lohner János id. és neje
Lohner János ifj. és neje
Lukács Imre
Magyar Emőke
Magyar Istvánné
Magyar Józsefné
Magyar Mária
Major László
Makó és társa Bt.
Mátyási Piroska és családja
Mátyási Tibor és neje
Medgyesi Jánosné – Dália Virágbolt
		
Tatabánya
Mesterházi Mária
Mezőfi Tibor
Mérő Józsefné
Michalek László
Mohácsi Mihályné (Tatabánya)
Molnár Istvánné (Akácfa u.)
Molnár László
Mucha Istvánné
Mucha József (Gagarin u.)
Mucha Mihály
Muk Béla és neje
Muk István és neje
Nagy Irén
Nagy Katalin
Nagy Lászlóné
Nagy Zoltán
Náfrádi Marianna
Nyírádi Németh Antal
Ongrádi József és neje

Ongrádi Róbert
Ökrös István és családja
Paréj Józsefné
Pataki doktorék
Paxy Éva
Pátrovics család
Pintér József és neje
Pluhár Józsefné
Polgárfi István és neje
Pusztafi Györgyné
Rakó László
Rorhbacher Ferencné
Rózsa utca Vegyesbolt
Sajtos család
Salamon István
Santavecz Ferenc
Schaffer Attila
Schmidt János
Scsibrán Attila és családja
Seregélyes Béláné özv.
Sipos Jánosné
Skrován József ifj.
Skrován Józsefné id.
Slezák Béláné özv.
Slezák Istvánné
Slezák Mihályné
Slezák Péter
Sóki Józsefné
Sopow Tamás és családja
Sóstai Józsefné
Sóstainé Varga Irén és családja
Sovány Jánosné
Stern Ernő és neje
Stern János ifj. és neje
Stern József (Gagarin u.)
Stróbl István
Stróbl Tibor és neje
Suta Krisztina
Szabó Attila
Szabó Györgyi
Szabó Gyula
Szabó Imréné
Szabó István ifj.
Szabó Istvánné
Szabó Jánosné
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Szabó Józsefné özv.
Szabó Krisztina
Szabó László
Szabó Mária
Szabó Tiborné
Szakács Árpádné (Tata)
Szalczinger Józsefné (Tatabánya)
Szamos György dr.
Szamos László Attiláné
Szand János
Szádeczki Györgyné
Szádeczki István és neje
Szádeczki Judit
Szádeczki Mihályné
Szádeczki Tiborné
Szeiler család
Szilágyvári Gabriella
Szita Béláné
Szokolai Istvánné
Szőke Sándor
Szőke Zoltánné
Takács István és családja
Takács Lászlóné
Tallián Adrienn
Tamásné Kovács Zsuzsa
Tarr Katalin
Thüringer Gyuláné

Tomasik István (Rákóczi u.)
Torda család
Tóth Mihály és neje
Tóth Zoltán (Tatabánya)
Török család (Szarvas u.)
Török Csaba családja és kollégái
Urbanics Vilmos és neje
Valusek László
Vankó János és neje
Varga Sándorné Tata
Vágusz család
Velencei Vilmos ifj.
Végh Zoltánné
Vigánti János és neje
Vizslóczki Károlyné
Vörös Ágnes
Zachara Szilveszter és neje
Zalavári Tiborné (Tatabánya)
Zách János és neje
Zách Zsuzsa
Zárai István és családja
Zelenák Józsefné (Tatabánya)
Zoltánfi Zsuzsanna
Zulikné Papp Kinga
Zsédely Ferenc és neje
Zsigó Lászlóné

A rendezvény fényét emelte a Pátria
Faluközösségi egyesület azzal, hogy
Elnökük: dr. Szabó József átadta a két
intézménynek az adózó polgárok SZJA
1%-ának felajánlásaiból befolyt pénzen
(207 eFt) vásárolt ajándékokat: az óvoda
mini HIFI-tornyot és CD-játszós magnót,
az iskola két színes monitort és kiegészí
tőket kapott a számítástechnikához 90-90
eFt értékben.
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Kábeltelevíziózás Vértesszőlősön
A közvélemény-kutató kérdőíveket kitöltők 78 %-ának egyetértő vélemé
nye alapján, s a közmeghallgatáson résztvevők teljes egyetértése után a
képviselő-testület is egyetértett az Anfel-Kábelkommal megvitatott megál
lapodás aláírásával: a befektető szakvállalat 1998. év végéig kiépíti az új,
korszerű kábeltelevízió hálózatát és legalább 10 évig üzemelteti azt.
A megállapodás értelmében a Hálózat Bt-vel szerződött és fizető nézők
külön csatlakozási hozzájárulás nélkül kapják a bekötést és a vételi lehetősé
get a választott programcsomagokból. A mintegy 40 TV, és 18 Rádióadóból
5 féle csomag választható, időszakonként is változtatható módon. A megál
lapodás tartalmaz egy ún. szociális programcsomagot is (MTV 1, MTV 2,
STV 2, Duna Tv, VSz TV) 123 Ft/hó kedvezményes áron. A Hálózat Bt-vel
még nem szerződött igénylők az Anfel-Kábelkommal kötnek majd új csatla
kozási szerződést.
Az átépítés az egyes ingatlanoknál csak néhány órás vételi szünetet jelent,
amennyiben az igénylő nem akadályozza a szerelést.
A megállapodásnak vannak – természetesen – bírálói is. Jóllehet az ellen
vélemények nyíltan nem jelentkeztek, mégis szükségesnek látok néhány
félreértést tisztázni.
1. Állítás:
„Az Önkormányzat eladta a hálózattulajdonosok befekte		
tett vagyonát, melyet a befizetők nem kapnak vissza.”
Válasz:
Az önkormányzat a befektetőnek a létesítés jogát adta el. A
		
régi hálózat elemeire az Anfel-Kábelkom nem tart igényt,
		
azt az átszerelés után visszaadja, az önkormányzat
		
és a tulajdonosok szabadon felhasználhatják, értékesíthetik,
		
a bevételt (ha akarják) szétoszthatják. Igaz, ez esetben ez az
		
összeg adóköteles jövedelem.
		
A régi hálózat tulajdonosainak ugyanakkor nem kell a kb.
		
25 ezer Ft-os (esetleg több) új csatlakozási díjat megfizetni		
ük, így ráfordításuk visszatérül.
2. Állítás:
„Az átépítést az önkormányzatnak kellett volna felvállalnia,
		
így a rendszer üzemeltetése és az előfizetési díjak lényege		
sen alacsonyabbak lehetnének, mint egy külső vállalkozó		
nál”.
Válasz:
Ez az állítás részben igaz. Csakhogy a beruházás kb. 20 mil		
lió Ft-os költsége az önkormányzatnak nem áll rendelkezés
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