Vértesszőlős Képviselő-testületének
1997. II. félévi munkaterve
Július 3.
• Tájékoztató a tárgyévi beruhá
zások helyzetéről. Helyszíni
szemle.
• Tájékoztató az 1997. évi adó
befizetések időarányos teljesí
téséről és a tennivalókról.
Augusztus:
• Nyári szünet
Szeptember 11.
• Beszámoló az önkormányzat
I. félévi gazdálkodásáról.
• Tájékoztató az általános iskola
rekonstrukciójáról.

November 13.
• Tájékoztató az önkormányzat
I-III. negyedéves helyzetéről.
• Előterjesztés az 1998. évi költ
ségvetés koncepciójáról.
December 11.
• Beszámoló az Idősek Klubja
működéséről.
• Tájékoztató a Nemzetiségi és
Kulturális Bizottság munkájá
ról
Vértesszőlős, 1997. június 12.

Október 9.
• A Polgármesteri Hivatal modell
vizsgálata.

Vida István
polgármester

• Tájékoztató a vértesszőlősi vál
lalkozások helyzetéről.
• Pedagógiai program I. válto
zat.
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. június III. évfolyam 2. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
Az időjárás a helyére billent, júniusban végre kezdődik a nyár. Az
óvodások évzáró kedves ünnepségükön elbúcsúztak a nyugdíjba
menő Klári nénitől, az iskolások végzős diákjai ballagnak, évzárón
a gyerekek és a tanárok Rezső bácsitól búcsúznak. A táblára felke
rült a Vakáció utolsó betűje, a családok nagy része a nyári üdülés,
pihenés esélyeit latolgatja.
Sajnos most is igen nagy számban találhatók olyan lakók, akiknek
nincs módjuk nyaralásra, tervezgetésük
a szűkös anyagi helyzetük egyensúlyba
tartására és a ház körüli munkák sorolá
sára korlátozódhat.
Figyeljünk rájuk, segítsünk, ahol lehet!
Néha úgy nézzünk át a szomszéd telek
re, hogy a segítő szándék vezéreljen.
Talán így nekünk is könnyebb lesz.
Vida István
polgármester

Gondolatok Vértesszőlős jövőjéről
Vértesszőlős község Tatabánya és Tata város között, azok szomszédságában fek
szik, kedvező területi adottságokkal és jelentős történeti, nemzetiségi hagyomá
nyokkal rendelkezik. Fejlődésében sikerült megőrizni sajátos arculatát úgy, hogy a
régi település és az új község-rész különbözőségében is egységet képez, egymást
kiegészíti.
Az ezredfordulóhoz közeledvén nézzük meg, milyen lehetőségek nyílnak a tovább
fejlődésre, mely módszerekkel, együttműködési formákkal tudjuk adottságainkat
jobban kihasználni, mit kell tenni, mire számíthatunk.

Gazdaság, népesség
1997. január 1-jén Vértesszőlősön 2.597 fő élt, 1.296 férfi, 1301 nő. A 0-17 és a 60
év feletti korosztály létszáma 960 fő, 20-30 év közötti 442 fő. A 70 év feletti lakosok
száma 207. A törzs lakosság száma csökken, az összlakosság száma a beköltözések
hatására kis mértékben növekszik. 1994-ben pl. 2.587 fős lakosság-számnál 11 fő
volt a természetes fogyás (halálozás és élveszületés különbsége). A családi házak
száma 886, a lakások száma 907, évente 10-12 új ház épül. Ez a tendencia a követ
kező 2 évben is várható, ezután az új telekcsoport kialakítási üteme dönti el a lakás
építés és lakosság-szám növekedés ütemét (kb. 100 ház 250-300 új lakóval).
Mindezek figyelembevételével 2000-re valószínűleg elhagyjuk a 2.600 fős lakos
ság-számot és a következő 10 évben megközelítjük a 3.000 főt. Ennél nagyobb
lakosság-szám növekedés nem várható, de nem is célszerű.
A település évente 120-125 millió Ft-ból gazdálkodik. Ennek az összegnek kb. 60
%-a állami támogatás és hozzájárulás, 10 %-a helyi adó, a fennmaradó 30 % az
intézmények és önkormányzat saját bevételeiből (pl. étkezés, szolgáltatás), ingat
lan-, részvényértékesítésből, pályázatokból és egyéb támogatásokból származik.
A kiadások 42-45 %-át az önkormányzati intézmények bérei és járulékai, 25 %-át az
intézmények dologi kiadásai teszik ki. Beruházásokra és felújításokra évente saját
bevételekből 10-12 millió Ft jut.
A tendencia az, hogy az állami támogatás mértéke nem követi az önkormányzat
működési kiadásainak növekedését, így egyre inkább nő a helyi források szerepe,
különösen akkor, ha a község évről-évre fejlődni szeretne. A helyi források növelé
sének két módja van:
		

• helyi adók növelése,

		

• az adózó számának növelése.
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A Polgármesteri Hivatal közleményei
Adózás
Az 1997. évi I. félévi adópótlékmentes befizetési határidő március 15-én lejárt.
(Gépjárműadó, helyi adó)
Aki fenti kötelezettségének nem tett eleget, kérjük, hogy mielőbb tegye meg!

Veszélyes ebek tartása
A pit bull terrier és keverékeinek tulajdonosa köteles a jegyzőnél az eb ivartala
nítását és tartós egyedi azonosítóval való ellátását igazolni.
Felhívom a fenti ebek tulajdonosainak figyelmét, hogy kötelezettségüknek
tegyenek eleget. 1997. július hónapban a község egész területén ellenőrzést
végzünk, és aki a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellen szabály
sértési ill. büntetőeljárást kezdeményezünk.

Az állati hulladékról
Vértesszőlős község Önkormányzata 1997 tavaszán megszüntette a dögkutat.
Június 20-tól az állati hulladék elszállítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. vég
zi, melynek módjáról a Polgármesteri Hivatal ad bővebb tájékoztatást.

Egyéb
A csatornahasználati díj negyedévenként esedékes. (1250 Ft/negyedév: február 28;
május 31; augusztus 13; november 30.)

A parlagfűről
Vértesszőlős Önkormányzata megalkotta a parlagfű visszaszorításáról szóló
rendeletet. A rendelet célja: a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése
érdekében a parlagfű irtása. Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nát
ha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a parlagfű, népies
nevén a vadkender.
A betegség tünetei: erős orrfolyás, tüsszögés, orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
könnyezés, rohamokban jelentkező nehéz légzés. A legfontosabb feladat a beteg
ség megelőzése, mivel jelenleg olyan gyógyszer, amely ezt a betegséget meg
gyógyítaná, ill. véglegesen megszüntetné, nem áll rendelkezésre. A betegség
megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével! A parlagfű irtásáról
– virágzás előtt – gondoskodni kell. Aki ezt elmulasztja szabálysértést követ el,
és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ami ismételhető.
Ezúton kérjük a község lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme
érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.
Náfrádi Marianna
jegyző
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Sport
Az óvodai, iskolai testneveléseken túl ki kell használnunk a sport-központ adta
lehetőségeket. A kizárólag amatőr alapon szervezett versenysport kereteit az önkor
mányzat megteremtette, javuló szervezéssel, propagandával tovább bővíthetjük
elsősorban a fiatalok sportolási lehetőségeit.

A legfőbb feladat azonban a tisztaság igénylése, a szemlélet formálása. Ha a lakók
többsége valóban akarja, Vértesszőlős megőrzi szépségeit. A környezet védelmét mi
magunk jelentjük, ez azonban nem csak egyszerű tisztaság, rend, hanem az együtt
élés módszere is.

Összefoglalva

A labdarúgáson kívül további 2-3 sportág működése biztosítható sportegyesületi
kereteken belül. Keresni kell valamennyi korosztály sportolási feltételeinek megte
remtését, pl. a tömegsport akciókkal, amatőr gyermek- és felnőtt versenyek szerve
zésével.

A központi támogatások csökkennek, a helyi források szerepe nő. De településünk
jövője azon múlik, hogy szép hagyományainkat megőrizve hogyan tudjuk az itt
lakókat segíteni, összefogni úgy, hogy méltán büszkék legyünk községünkre és az
együttélés szabályait betartva jól is érezzük itt magunkat.

A füves edzőpálya használatbavétele után lehetőség nyílik a labdarúgópálya minő
ségének javítására. 2 teniszpálya építésével a sportközpont kialakítása befejeződik,
teljes bekerítésével a védelme is biztosítható. Így községünk olyan sportlétesítmény
gazdája, melyet bármely nagyobb település is szívesen látna.

Vida István
polgármester

Mégis fontos elvnek tartom, hogy sporttámogatási lehetőségünk véges, ezért magasabb
osztályú (NB II. vagy NB III.) csapatok fenntartása önkormányzati alapon illúzió.

Közlekedés, közbiztonság
Községünk helyzeti előnyét az M1-es út leágazása és a 100-as átmenő forgalom
adja, de közlekedési problémáinkat és nyugalmunk feladását is ez jelenti. A rendezé
si tervünkben a 100-as elkerülő út az Agricola vonalában a vasút felett ível át és a
község mögött haladva csatlakozik a jövő évben átadásra kerülő Tata-Vértesszőlősi
hídnál a jelenlegi úthoz.
Megvalósítása azonban 5-10 év alatt nem valószínű. Ezért sajnos nincs más lehető
ségünk, sebességcsökkentő kényszer megoldásokat kell alkalmaznunk. A belterületi
utak minőségjavulása is együtt jár a járművek sebesség-növekedésével, amit szintén
korlátozni kell. Célszerűnek látszik a község teljes belterületén (a 100-as út kivéte
lével) a 30 km-es korlátozás bevezetése, a kérdés az, hogy ezt hogyan tartják be
a gépjárművezetők. Elgondolkodtató javaslat az elsőbbségadások megszüntetése,
a jobbkéz-szabály általános alkalmazása, ami kényszerűen lelassítja a belterületi
közlekedést.
A közbiztonság – statisztikai alapon vizsgálva – nem rossz, de egyetlen bűncselek
mény is joggal borzolja fel a kedélyeket. Jogos igény: a rendőrség hatékony műkö
dése, a polgárőrök önzetlen segítsége, a lakosság összefogása.

Környezetvédelem
Községünk tisztasága évről-évre javul. A szeméttelep megszüntetése, a zárt-rendsze
rű hulladék-gyűjtés, szállítás, a közterületek gondozása, a csatornázás mind-mind
előrelépés a szebb település érdekében.
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***

Sikeres iskolások a polgármesteri fogadáson
Május 12-e emlékezetes napja volt néhány iskolatársunknak. A Polgár
mester úr fogadta és emléklappal köszöntötte iskolánk legsikeresebb
diákjait. Példás tanulmányi, közösségi munkája, tanulmányi versenye
ken elért sikerei, zöld szíves tevékenysége alapján:
Jung Anita 1.
Szalontai Szandra 2. a.
Kutenics Judit 2.a.
Babinszki Judit 2. b.
Tallián Adrien 3.
Magyar Márta 4.a.
Prekopcsák Erzsébet 4.a.
Szádeczky Dóra 4.a.

Bucsku Balázs 4.a.
Kalocsai Diána 4. b.
Udvardi Katalin 4.b.
Csere Vera 5.
Kaizer Ákos 6.
Rókai Péter 6.
Tromposch Nikoletta 6.
Dobsa Attila 7.

Hansági Edit 7.
Dávid Tünde 8.
Joachim Elvira 8.
Ábrahám Zsanett 8.
Kutenics Gábor 8.
Szőke Adriána 8.
Papp Attila 8.
osztályos tanulók.

A gyermeknapi rendezvényen is ünnepeltünk. A Providencia Bizto
sító rajzpályázatán sikeresen szerepelt tanulók hatalmas Providenciabábut ábrázoló tortát vehettek át a Biztosító képviselőjétől:
Csémy Ádám 2.a.
Kutenics Judit 2.a.
Lohner Zsanett 2.a.
Muk Eszter 2.a.
Sajtos István 2.a.

Szádeczky Eszter 2.a.
Szalontai Szandra 2.a.
Szalontai Roland 2.a.
Gombás Csaba 3.
Ibolya Renáta 3.

Szabó Antal 3.
Tallián Adrienn 3.
Várhidi Veronika 3.
osztályos tanulók.
Gratulálunk!
Diákönkormányzat
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Kábel TV hírei

Oktatás – nevelés

Az Önkormányzat tulajdonában lévő kábel TV rendszert üzemeltető Hálózat Bt.
április 24-én ülést tartott.
Megfogalmazódott, hogy az egyre nagyobb számban karbantartási díjat nem fizető
ket – a hivatalos felszólításokon túl – fokozatosan kikötjük a rendszerből. A Tanács
utca – Szarvas utca fölötti – lakóinak jogos igényét orvosolni kell, a rendszer éssze
rű átépítésével, új erősítő beállításával. Működésünk során arra törekedtünk, hogy
a rendszerre csatlakozók minél kisebb anyagi áldozatot hozzanak. A költségek egy
részét Önkormányzati támogatásból, ill. reklámbevételekből fedeztük. Az inflációt
és az árak emelkedését – sajnos – a karbantartási díjakban is realizálni kell, ezért

Óvoda: a 3 csoportban történő nevelő-oktatómunka már most kinőtte a kerete

ket, ezért létre kell hozni és működtetni a 4. csoportot is annak tárgyi és szemé
lyi feltételeivel együtt, így a 25 fős csoportlétszám hosszabb távon tartható.
Az óvodaépület átépítésre és bővítésre szorul, melynek feltételeit a szomszédos
telekkel történő egyesítése adta meg.
Az óvoda épületében, de attól egyértelműbben elkülönítve a konyha bővítése
elengedhetetlen, a korszerűsítő bővítés legalább 300 adagos főzést lehetővé
tesz.

1997. július 1-jétől 250 Ft/hó
áfás árat kell fizetni.
A Hálózat Bt. ezen tevékenysége nem nyereségérdekelt!

Iskola: napköziotthonos, nemzetiségi

Az antennarendszer jövője
Tárgyalásokat kezdtünk a tatabányai Anfel-Kábelkom Kft. képviselőivel, a
vértesszőlősi rendszer megvételéről. Felajánlották, hogy teljesen átépítik a hálóza
tot, csillagpontos rendszerben, oszlopokon vezetve, az antenna jelet Tatabányáról
hozzák át.
A városhoz hasonlóan, programcsomagokat lehetne vásárolni, az igényeknek meg
felelően. Jelenleg a legolcsóbb (5 TV program) 123 Ft/hó, a legdrágább (35 TV
program + HBO) 2.484 Ft/hó áfás áron. Tatabányán a vértesszőlősihez hasonló (18
TV program) programcsomagért most 638 Ft/hó áfás díjat kell fizetni.
A jelenlegi rendszerre csatlakozókat díjtalanul kötnék rá az újra, de az új belépők
nek fizetniük kell majd. Természete
sen, a jelenleg karbantartási díjat nem
fizetők, új belépőnek számítanának.
Ha a tárgyalásaink eredményre vezet
nek, a végső döntés előtt a lakosság
elé visszük a kérdést megfelelő tájé
koztatás mellett. Egy kérdőívet szándé
kozunk eljuttatni minden érdekelthez,
hogy megtudjuk véleményüket.
A döntést Vértesszőlős képviselő-testü
lete hozza meg.
Mezőfi Tibor
8
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A községben működő egy napköziotthonos óvoda és egy napköziotthonos általá
nos iskola hosszú távon biztosítani tudja az itt lakó gyermekek alapellátását az
alapfokú oktatás és a napközbeni ellátás terén.

nyelvet oktató intézmény 10 tanulócso
porttal, jellemzően 170-200 fő tanulólét
számmal. A négy különálló épület helyi
ségei átgondolt, gazdaságos tervezéssel
megfelelően biztosítják a 10 tanuló-, és
egy napközis csoport állandó délelőtti
kötelező, valamint a délutáni nem köte
lező és szabadidős programok működési
feltételeit.

A régi iskolaépület teljes rekonstrukcióra szorul (tetőszerkezet, nyílászárók,
vakolás, fűtés).
Az oktatási-nevelési feladatok közül kiemelt hangsúlyt kap a nyelvoktatás és a
számítástechnika.

Kultúra, hagyományok, idegenforgalom
Településünk szlovák nemzetiségű község, melynek hagyományait ápolni
nemes kötelességünk. A nemzetiségi kórus, a gyermek néptánc-csoport, a tájház
szerves részévé vált községünknek, ezt akkor is meg kell őriznünk, ha a népes
ség nemzetiségi arányai változnak. A tájház köré élő hagyományőrző módszere
ket kell találnunk. Szervezettebbé kell tenni a szlovák kapcsolatokat.
Az előember-lelet és annak szabadtéri bemutatóhelye községünket világhírűvé
tette, de idegenforgalmi lehetőségeit nem sikerült kihasználni. Az önkormány
5

Községünk főbb területfejlesztési irányai:
a) lakótelep fejlesztések korlátozott mértékben Baj irányában,
b) kereskedelmi-szolgáltató létesítmények az Agricola és a Skála közötti
területen, – kiemelt feladat,
c) hétvégi telkek és létesítmények az Újhegyi szőlők fölött
(irtvány-kertek) kb. 100 telek,
d) elkerülő 100-as út a vasút és az Által-ér közötti sávban,
e) faluközpont kialakítása az iskola – templom – Polgármesteri Hivatal –
tájház területén,
f) a Samu előember-telep környékének fejlesztése az idegenforgalom 		
fejlesztése érdekében.

Foglalkoztatottság, szociális támogatások
Munkaképes lakóink nagy része a környező településeken, elsősorban városokban
kap munkát, községünk foglalkoztatási lehetőségeit az Agricola Rt., a helyi vállal
kozások és az önkormányzat biztosítja.
A regisztrált munkanélküliek száma 130-140 fő között van (7-8 %-os ráta). A köz
hasznú munkákra az önkormányzat évente összesen 25-30 fő munkanélkülit hív be,
ez egyidőben 14-16 fő alkalmazását jelenti. Ha ez az államilag támogatott rendszer
fennmarad, ilyen létszámmal évekig érdemes számolni annak összes szervezési
gondjával együtt. A Skála-környék fejlődése, valamint Tatabánya erőteljes vállalko
zás-bővítése lényegesen enyhíthet a foglalkoztatottsági problémákon.
Szociálpolitikai feladatokra évente 7-8 millió Ft-ot fordít az önkormányzat. Az
öszszeg reálértékének megőrzése eredménynek mondható és elsősorban a nagycsa
ládosok és idősek segítésére kell koncentrálni. A keretösszeg számottevő növelésére
nincs esély.

Egészségügyi ellátás
Az ellátás alapfeltételeivel rendelkezünk.
Az orvosi rendelő, patika, Idősek Napköziotthona, fogorvosi rendelő kultúrált műkö
dése mellett a nőgyógyászat, a gyermekorvosi szolgálat és a házigondozás fejleszté
se reális és teljesíthető igény.
A beköltözések során magánrendelők nyitása is várható.
A kórházi ellátás a Tatabányai Szent Borbála Kórházra épül, fejlesztéséhez önkor
mányzatunk évről-évre anyagi támogatással is hozzájárul.
4
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Május 1-je Izsán
Immár 8. alkalommal rendezi meg Izsa a május 1-jei lovasnapokat, melyen idén
vendégszerepelt a Zimozelen kórus, és a mazsorett-csoportunk is.
Az ünnepség díszfelvonulással kezdődött, élén színpompás mazsorett-csoportunk
kal, majd az izsai fúvós zenekar, a lovasok árpád kori öltözetben, a szőlősi kórus
népviseletben, a vendégekkel és a feldíszített hintókkal a meghívott elöljárók.
A községházától indult a menet végig a falun, egészen a Duna partjáig, ahol külön
böző rendezvényekre alkalmas terület adott helyet az ünneplő résztvevőknek. A
kulturális programon kívül volt akadályhajtás, lovas harcijáték, Hubertus rókava
dászat, gyorsasági verseny és egyéb látványos lovas program. Fellépett még a tatai
„Garabonciás” néptánc-csoport, az izsai tánccsoport és fúvós zenekar.
Összességében elmondhatjuk, hogy a vértesszőlősi csoportok nagy sikert arattak, s
nélkülük a kulturális program nem lett volna olyan színes és látványos.
Büszkék lehetünk rájuk.
Kanalas Sándorné

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Településünk lakói bizonyára észrevették, hogy az önkormányzat által alkalmazott
közmunkások a közterületek rendben tartásáról gondoskodnak. Sőt … És itt kez
dődik a probléma, amiről beszélni kell. A fűnyírások során több idős, egyedül élő
lakos kérte, segítsük őket azzal, hogy ingatlanuk előtt rend legyen, mert ők ezt nem
tudják maradéktalanul elvégezni. A közmunkásoknak engedélyt adtam az idős embe
rek ilyen irányú – munkaidőben történő – segítésére.
Dolgozóink jelezték, hogy néhány lakó számon kéri rajtuk, miért nem végzik el min
den ingatlan előtt a fűnyírást. Esetenként durva szidalmak is elhangzottak. Egyértel
műsíteni szeretném, ÉVM – EüM együttes rendelet /1/1986.(II. 21.) rendelkezik a
köztisztasággal összefüggő tevékenységekről, a rendelet a mai napig hatályos:
„… a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1m széles területsáv,
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 			
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a 		
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.”
Lám a jó szándék milyen problémákat okozott: Igazán sajnálatos lenne, ha az idős
emberek segítését egyes lakók felháborodása nyomán kellene korlátozni.
Szeretném remélni, hogy segítségünkhöz a szomszédok, ismerősök (és ismeretle
nek) inkább csatlakoznak, mintsem megkérdőjelezik „diszkriminatív” intézkedése
inket.
Vida István
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Tavaszi Fesztivál Vértesszőlősön
1996 februárjában tartottuk először községünkben Agrobörse néven a mezőgaz
dasági jellegű kiállítást és vásárt. A rendezvény sikeres volt, bekerült az országos
kiállítási programba.
Az ez évi előkészítések során épp ez a program kötöttség jelentett elsősorban pénz
ügyi gondokat. Úgy döntöttünk, hogy oldjuk a szigorú rendezvényi feltételeket,
több helyi műsort, versenyt, vetélkedőt tartunk, inkább fesztivál jelleget adunk a két
és fél napnak, még akkor is, ha ezzel a mezőgazdasági kiállítás szerepe, aránya csök
ken. Az időpont megválasztásában is sokat töprengtünk. Figyelembe kellett venni a
környék rendezvényeinek sorát, ütemtervét.
A fesztiválon a község lakóinak 30-35 %-a vett részt, ennél többet igazán nem vár
hattunk. A környékről (Tatabánya. Tata, Baj stb.) kevesebben jöttek, mint tavaly.
A műsor a nemzetiségi bemutatkozáson kívül a gyermeknapi iskolás-műsor, vetélke
dők, versenyek és a felnőtt sportprogramok köré szerveződött.
Szerettük volna elérni, hogy helyi vállalkozóink nagyobb számban mutatkozzanak
be, ez nem igazán sikerült. A közel 200 vállalkozásból csak 6 mutatta be tevékeny
ségét vagy termékét. Reméljük, hogy a távolmaradás oka a teljes munkaellátás, bár
ez esetben sem haszontalan a bemutatkozás.
Az iskolások és a sportolók igazi fesztiválhangulatot szereztek, labdarúgóink gólpa
rádéja pedig méltó befejezése volt a két és fél napi ünnepségnek.
A tapasztalatokat értékelve jövőre ismét megrendezzük a tavaszi fesztivált. Várjuk
a segítő szándékú véleményeket.

***
Shakespeare ősbemutató Vértesszőlősön iskolások előadásában
Június 11-én kisebb varázslatnak voltunk résztvevői – sajnos csak zárt körű előadá
son.
Az általános iskola végzős diákjai bájos kamaszságukkal, félelemmel és izgalom
mal vegyes jókedvükkel igazi élményt nyújtottak a kis számú hallgatóságnak. Nem
kevesebbet, mint Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok című rövidített
Szereplők:
Árki Donát
Dávid Zoltán
Kutenics Gábor
Csekme Krisztián
Mucha Ildikó
Szabó Mónika
Krenner József
Szőke Csilla
Tisch Ingrid
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Papp Attila
Bartal Nóra
Joachim Elvira
Dávid Tünde
Németh Kinga
Döbröntei Ferenc
Díszlet:
Jenei Csaba
Vizslóczki Attila

Narrátorok:
Csipkereki Nóra
Kovács Etelka
Rendezte:
Krenner Antalné
Köszönet a szép
élményért, sok sikert
kívánunk a búcsúzó
diákoknak!

Minden lojális képviselő-testület célszerűen az utóbbi megoldásra törekszik, de
ennek feltételei:
• a lakosság számának és jövedelmének növekedése,
• a vállalkozások számának és gazdasági erősödésének emelkedése.
Mindebből következik, községünk minden lakójának érdeke az, hogy lehetőséget
biztosítsunk új vállalkozások beindítására (terület, infrastruktúra, egyéb kedvezmé
nyek), valamint a meglévők stabilizálására és annak tudatosítására, hogy a jó adó
morál a település fejlődésének záloga.
A lakosság-szám nagyobb mérvű növekedését a rendelkezésre álló területi korlát,
valamint az intézmények (óvoda, iskola, orvosi rendelő, stb.) lehetséges kapacitása
fékezi.
A gazdasági egyensúly érdekében természetesen korlátozni kell a működési kiadá
sok növekedését elsősorban ésszerű takarékoskodással és költségcsökkentő megol
dások alkalmazásával. Ha a helyi bevételek és kiadások aránya kedvezően alakul,
községünk fejlődése biztosított. További külső források feltárása és igénybevétele
(pályázatok, programok, támogatások) a jövő lényeges eleme, beruházásaink motorja,
hiszen telek- és részvényértékesítési lehetőségeink erősen korlátozottak.

Infrastruktúra, területfejlesztés
Az infrastruktúra majd minden vonatkozásában községünk jó színvonalon áll. Az
ivóvíz-, villany, telefon ellátás, csatornarendszer, földgázellátás vezetékrendszere
kiépült, igénybevétele évről-évre nő. A 23 km-es ivóvízvezeték hálózaton 300-400
m3/nap a szolgáltatott vízmennyiség, a helyi ivóvíztároló 200 m3-es. A csatornaháló
zat hossza 20 km, a hálózatba bekapcsolt lakások száma: 294. A telefon-előfizetők
száma meghaladja a 600-at. A gázellátásba bekapcsolt lakások száma: 557. A lakos
ságszámnak megfelelő intézményhálózat (óvoda, iskola, orvosi rendelő, fogorvosi
rendelő, patika, Idősek Klubja, Kultúrotthon, sportcsarnok) rendelkezésre áll.
A községi infrastruktúra kritikus eleme a felszíni csapadékvízelvezetés – és úthá
lózat. A következő évek kiemelt fejlesztési feladata e problémakör megnyugtató
rendezése. Az összes önkormányzati belterületi út hossza kb. 25 km, ebből 10 km
aszfaltburkolatú, de ennek minősége sem megfelelő. A saját forrásból évente 1-2
aszfaltút vagy 5-6 makadámút építésére telik, – ez nagyon kevés. Lehetőségek:
• pályázatok készítése,
• lakossági hozzájárulások,
• hitelfelvételek
vagy ezek kombinációi. A járdák építésére már vannak kedvező tapasztalatok, ilyen
módon évente 2-3 járdaszakasz megépülhet.
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