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Lopják közös vagyonunkat…
Szerencsére az elmúlt hónapokban az Önkormányzatnak sikerült néhány apróbb beruházással kis lépéseket megtenni a község fejlesztése,
szebbé, otthonosabbá tétele irányában.
Sajnos ezeknek az építkezéseknek árnyoldalai is voltak: vannak olyan
emberek közöttünk, akik gátlástalanul lopják a köz vagyonát, abból, amibõl
az állam által egyre szûkösebben adott pénzbeli támogatások és a szõlõsi
lakosok adóbefizetései után a köz céljaira tudunk fordítani.
A Tájház bõvítés építési munkálatai közben a lezárt utca ellenére, kézzel
hordtak ki egy éjszaka 14 zsák cementet, majd néhány héttel késõbb pár
köteg készre impregnált tetõlécet.
Az Önkormányzat térítés mentesen, illetve másik alkalommal a szállítási
költségek fejében jutott hozzá Tatáról nagyobb mennyiségû bontott szõlõsi
kõhöz, melyet a jövõbeli közintézmény felújításokhoz, építkezésekhez, támfalak stb. építéséhez kívánunk majd felhasználni. Ez a kõmennyiség a temetõ
alsó részére, a volt gázcsere telep helyére került lerakásra, majd késõbb fel
is szállítottuk a temetõ védett, orgonabokrok által körülvett részére.
Sajnos ennek ellenére, amíg a kerítés el nem készült, éjszakánként sokan
autószámra hordtak el belõle.
Ezúton kérek minden szõlõsi lakost, a civil szervezeteket és a
Polgárõrséget, hogy figyeljünk jobban a közvagyont érintõ rongálásokra, lopásokra, amennyiben ilyet észlelnek, haladéktalanul jelezzék az
Önkormányzat vagy a Rendõrség felé!
Dr. Nagy Sándor

Kibõvült a Faluház
Pályázati pénzbõl és az önkormányzat támogatásával elkészült a Faluház vizes
blokkja és a nyitott szín. Feltárták a pincéjét, ami új lejáratott kapott és rendezték az udvarát. Hogy birtokba vehessük, megnyitó ünnepséget rendezünk
augusztus 17-én, pénteken 15 órától, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Program

15.00 óra

• Ünnepélyes megnyitó a Faluház udvarán:
ünnepi beszédet mond Krenner Antalné, volt polgármester
• A Mûvelõdési Ház által alapított „ Szõlõs kultúrájáért” díj átadása
Közremûködik a Zimozeleny asszonykórus
15.30 órától
• Kézmûves játszóház: népi hangszerkészítés: zúzoló és pánsíp
Szöszmötölõ
17.00 órakor • A XV. Mester Kezek kiállítás megnyitója a Mûvelõdési Házban
18.00 órától 21.00 óráig
• A Kincsõ zenekar muzsikál a Faluház udvarán
Közben: táncház, szõlõsi ételek, italok, szalonnasütés, zsíros kenyér
Örömmel számolhatunk be településünk minden lakója számára arról, hogy
Vértesszõlõs szerepel a szeptember 29-ei szüreti felvonulásra benyújtott pályázatunk
(Town Twinning citizens’s, Phase 2) nyertesei között.
A rendezvény keretei között kiváló lehetõség lesz külföldi, német és szlovák testvértelepüléseinkkel (Muhr am See, Turany, Udvard) ápolt kapcsolataink további
mélyítésére.
A pályázati forrásból összesen 6 811,3 EUR (1 691 586 Ft) támogatást kapunk programszervezésre, külföldi vendégeink fogadására, utazására, szállás költségeikre.
Összesen 4 696,8 EUR (1 166 450 Ft) jut szervezésre és szállásköltségre, a fennmaradó összeget a testvér települések küldöttségeinek utazására lehet fordítani.
A fenti összegbõl a Szõlõsi lakodalmas várakozásokat felülmúló sikere után az
Önkormányzat Kulturális Bizottsága és a Mûvelõdési Ház hasonlóan színvonalas
rendezvényt szeretne szervezni.
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Kerékpárnyeregben
a bakonyi betyárok nyomában
Ezzel a címmel rendezte meg a gyõri
Reflex Környezetvédõ Egyesület
harmadik nyári biciklis táborát Pápateszéren július elején.
Iskolánk tanulói közül öt hatodikos
tanuló vett részt az egyhetes programon,
próbára téve állóképességét, ügyességét, bátorságát. Az utóbbira különösen
az egyik éjszaka véghezvitt bátorságpróbán volt szükség, amikor egy erdei
úton teljes sötétségben, egyedül kellett
végigmenniük. Emlékezetes marad a
Cuha-patak völgyében tett gyalogtúra,
a fenyõfõi õsfenyvesben hallgatott tudományos elõadás, a helyi mangalica-farm
lakóinak meglátogatása, és a cseszneki
várhoz való feltekerés is. Nagyon élveztük a betyárok barlangjainak felkutatását, amikor meredek hegyoldalban,
gyökerekbe kapaszkodva juthattunk el
a rejtekhelyekig. A kedvezõtlen idõjárás

miatt – nagy bánatunkra – elmaradt a
tábor leghosszabb túrája, a majd 50
kilométeres kerekezés a Teveli tóhoz;
helyette a pápai élményfürdõ medencéi
és csúszdái jelentettek kevésbé fárasztó
kikapcsolódást. A helyi iskola tornatermében focizással eltöltött délelõtt is
nagyon tetszett a fiúknak, s a lányok jó
szurkolóknak bizonyultak, mikor örültek
a szép góloknak. Az egyesület oktatóközpontjának parkjában van egy szép
tapasztott kemence, mely három évvel
ezelõtt az akkori szõlõsi táborozók aktív
közremûködésével készült, s melyben
idén finom lángost sütöttünk. Mindenkinek ízlett a maga által csavart perec is.
A tábor végén sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, s mindannyian
szívesen pattannánk kerékpárnyeregbe
jövõre is, negyedszer is – a bakonyi
dombokon, hegyeken.
Szabó Mária
kísérõtanár
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ÓVODAI HÍREK
Intézményünk a 2007/2008-as nevelési évben 3 óvodai és 1 bölcsõdei csoportot indít.
BÖLCSÕDE
Az újonnan induló bölcsõdei csoportunkba 2-3 éves korig várjuk a gyermekeket. A bölcsõde a
gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedõ gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû
gondozását és nevelését végzõ intézmény. A bölcsõdébe felvehetõ: minden olyan kisgyermek,
akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. Azok a kisgyermekek is felvehetõk, akiknek a szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlõdése érdekében
szükséges a bölcsõdei gondozás, nevelés.
Bölcsõdei beiratkozás ideje: 2007. augusztus 28 (kedd) 8-16 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok az óvodában átvehetõk augusztus 21-tõl.
Bölcsõdei szülõi értekezlet ideje: 2007. augusztus 28 (kedd) 16.30 óra
Helye: az óvoda bölcsõdei csoportszobája
ÓVODA
Óvodánk a takarítási szünet után augusztus 27-tõl, hétfõtõl fogadja a gyermekeket.
Szülõi munkaközösségi értekezlet ideje: augusztus 29 (szerda) 16 óra.
Szülõi értekezlet ideje az újonnan óvodát kezdõ kisgyermekek szülei számára:
augusztus 29 (szerda) 16.30 óra
Csoportonkénti szülõi értekezlet idõpontja: augusztus 29 (szerda)17 óra
Minden kedves óvodásunkat szeretettel várunk megújult intézményünkben az új nevelési
évben! A nyár még hátralevõ részére kellemes pihenést, feltöltõdést kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – SAMUFALVI ÓVODA VÉRTESSZÕLÕS
pályázatot hirdet

Csecsemõ- és kisgyermekgondozó
állás betöltésére.

Munkahely: 2837 Vértesszõlõs, Múzeum utca 43. Samufalvi Óvoda és Bölcsõde
A megbízás feltételei: • Büntetlen elõélet • Csecsemõ-és gyermekgondozó, vagy bölcsõdei
szakgondozó végzettség • Szakmai gyakorlat, önálló, lelkiismeretes munkavégzés.
Munkaidõ: heti 40 óra • Munkabér: KJT szerint
A megbízás kezdetének idõpontja: 2007. szeptember 1. • Próbaidõ: 3 hónap
A megbízás idõtartama: 1 év

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. augusztus 21.
A pályázatot az óvoda vezetõje részére kell benyújtani. (2837. Vértesszõlõs, Múzeum utca 43.)
A pályázattal kapcsolatos információ az óvoda vezetõjétõl kérhetõ: 06-(70) 335-0269, (34) 379-305
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Összefogás a templom orgonájáért
Azért gyûltünk össze több, mint
százan június 8-án, a vértesszõlõsi
Kisboldogasszony plébániatemplomban, hogy emlékezzünk, és hogy tisztelegjünk õseink elõtt, akik 215 évvel
ezelõtt végrehajtották azt, amire több
emberöltõn át fáradhatatlanul törekedtek: épüljön templom Szöllõsön.
Csak hálával és tisztelettel emlékezhetünk a 18. században élt eleinkre,
akik áldozatot nem kímélve fáradoztak
azon – Szent István szellemében – hogy
legyen temploma falunknak. Tekintsünk
vissza a múltba! Miért volt fontos eleinknek a templomépítés? Döntésük oka az
lehetett, hogy a falu lélekszáma a század
eleje óta hatszorosára emelkedett, s már
nem tudta a bánhidai plébánia ellátni
a lelki gondozást. Esterházy József, a
falu földesura újjászervezte birtokát,
újra indult az élet az Által-ér völgyében.
A kiterjedt legelõkön birkanyájak legelésztek, a szántókon kalászok sárgállottak, õsszel szüretre hívott a szõlõhegy.
Szerte az uradalomban megkezdõdtek

az építkezések. Új fõúri paloták, kastélyok, templomok nõttek ki a földbõl.
Múlhatatlan érdemei vannak ebben a
munkában Fellner Jakabnak, a nagy építésznek, kinek keze nyomát sok épület
õrzi környékünkön. Neki köszönhetjük
templomunk születését is, melynek terveit õ álmodta papírra és kõbe.
Az akkori földesúr, gróf Esterházy
Ferenc birtoka fejlesztésére jelentõs
összegeket áldozott. Az õ idejében épült
a család tatai kastélya és az angolpark
is. 1789-ben templomunk építését is
támogatta. Az építkezés költségeinek
legnagyobb részét azonban a falu lakói
adták össze. Jelentõs szerepet vállalt
a munkában Jankovics János, falunk
akkori jegyzõje. Az építkezés megkezdésekor Szádetzky András volt a falu
bírája, kit ekkor már ötödször választottak a tisztségre a falu lakói. Fáradtságot
nem ismerve szervezték a munkát, s a
lakosok nagyban hozzájárultak a költségekhez Az istentiszteletek két nyelven,
magyarul és szlovákul folytak.
Az alapkõletételre 1790. augusztus 15-én került sor, majd
következett a két évig tartó
építke-zés. 1792. július 8-án
szentelték fel ünnepélyes
keretek között a templomot.
A hívõk úgy érezték, hogy az
új templomhoz új harangok és
orgona illenek. A harangokat
Gyõrben önttették, az orgona
1844-ben a komáromi Sachs
János mûhelyében készült.
Láthatjuk hát, e történelmi
összefoglaló után, hogy mennyire fontos volt az akkori falu
lakóinak a templom felépítése,
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harangjainak, orgonájának beszerzése,
mennyi idõt, munkát, pénzt áldoztak e
célra.
Emlékük elõtt tisztelegve rendeztünk
egy gyönyörûre sikerült orgonakoncertet
– melyen a budapesti Mátyás templom
orgonamûvésze, Hock Bertalan lépett
fel – s avattunk fel egy emléktáblát
másnap, június 8-án, melyet a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat készíttetett
a 215. évfordulóra. De mi is a célunk
mindezzel azon kívül, hogy eleinkrõl
megemlékezzünk, és áldozatvállalásuk
elõtt tisztelettel adózzunk? Az, hogy
hasonló áldozatvállalásra buzdítsuk
falunk lakóit, a hívõket és nem hívõket,
mindenkit, akiknek fontos a múlt és
az õsök tisztelete. Orgonánk, mely
163 éves, megöregedett, megfáradt.
Ha csak heti két alkalmat számolok,
amikor felcsendültek hangjai, akkor is
több, mint tízezerszer fogadta a misére
érkezõ híveket és köszönt el hangjaival
az onnan távozóktól. Gondoljanak bele,
hány szöllõsi ember hallgatta áhítattal a
három emberöltõn át e hangszert! Senki
nem vitathatja hát, hogy nem hagyhatjuk
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veszni, meg kell mentenünk, amíg lehet!
Kérjük tehát a híveket, illetve azokat,
akik a zenét szeretik, vagy fontosnak
tartják az értékek megõrzését, hogy
lehetõségeikhez mérten adományukkal
támogassák orgonánk felújítását! Ebben
élen jár természetesen az egyházközség és községünk önkormányzata,
de nagyon sokba kerül, össze kell hát
fognunk!
Az adományozásra folyamatosan
lehetõségük lesz a templomban elhelyezett gyûjtõben, a Vértesszõlõsért
Alapítvány segítsége révén folyószámlára utalással – de bízunk benne, hogy
mindenki, aki segíteni akar, megtalálja a
módját… Úgy, mint a 215 évvel ezelõtt
élt szöllõsiek!
(A Vértesszõlõsért Alapítvány
számláján az utóbbi hetekben e célra mintegy 200 ezer Ft gyûlt össze.
Ezúton is köszönjük az adományokat!
Aki támogatni szeretné a nemes célt,
íme a számlaszám: Környe és Vidéke
TKSZ 63300037-13005452.)
Köszönjük!
Szabó Mária
az önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke

„KI TUD TÖBBET VÉRTESSZÕLÕSRÕL?”
2007. augusztus 20-án

helytörténeti vetélkedõt rendezünk!
• A verseny célja: lakóhelyünk történetének jobb megismerése, a szokások,
hagyományok felelevenítése.

• Nevezni négy fõs csapatokkal lehet, korhatár nélkül.

• Ajánlott irodalom:
Klotz Ignác: Vértesekbõl
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Szûcs Imre – Szabó Mária: Szöllõsi krónika

• Belépõ a vetélkedõre: egy falunkkal kapcsolatos dal, tánc elõadása, vagy
történet bemutatása, jellegzetes helyi étel/sütemény elkészítése, egy népszokás
felelevenítése, stb.

• Várhatóan az alábbi témakörök szerepelnek a vetélkedõn:
–
–
–
–
–
–

nevezetes épületeink
régi vallási- és népszokások, eszközök (tájház)
falutörténet
Samu (múzeum)
Vértesszõlõs-térkép
ügyességi feladatok

• Díjak:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

80 ezer Ft értékû,
60 ezer Ft értékû,
40 ezer Ft értékû nyeremény
Minden résztvevõ ajándékot kap!

Jelentkezés Szabó Máriánál
e-mailben: szabo.maria@freemail.hu,
telefonon: 70/946-7994,
vagy személyesen 2007. augusztus 15-ig.
Vértesszõlõs Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága
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„Szõlõsök” találkoztak 2007. július 7-én
Elsõ alkalommal rendezték meg
hagyományteremtõ szándékkal a
„szõlõs” nevet viselõ települések
találkozóját a csodálatos fekvésû
Balatonszõlõsön.
Nagy András Polgármester Úr meghívásának eleget téve, Vértesszõlõst
a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a
Nyugdíjas Klub néhány tagjával, örömmel képviseltük.
Rajtunk kívül Kõvágószõlõs, Szõlõsgyörök, Tápiószõlõs és természetesen
Balatonszõlõs vett részt. A rendezvény
elsõdleges célja a hasonló adottságokkal rendelkezõ falvak kultúrájának,
hagyományainak megismerése és
kapcsolatteremtése volt. A települések bemutatkozhattak kiadványaikkal,
boraikkal, hagyományõrzõ tánc- és
énekegyütteseikkel, valamint szabadtéren fõzött, szõlõvel kapcsolatos
ételekkel.
Természetesen mi is beneveztünk a
fõzõ KI-MIT-TUD? versenyre, nem is egy,
hanem két szõlõs étellel. Az elkészítendõ
étkekkel kapcsolatban csak egy kikötés
volt a rendezõk részérõl, hogy a felhasznált anyagok között szõlõ, vagy annak
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része (szõlõlevél), illetve feldolgozott formája (mazsola, bor, stb. szerepeljen.)
A legtöbben a bort alkalmazták fûszerként, abból is elsõsorban vöröset, de
készült szõlõs és aszalt szilvás marhapörkölt is.
A hivatal dolgozóiból két csapatot
állítottunk ki, az egyik fele a szõlõleveles
töltikét, a másik fele a hagyományos
vörösboros marhagulyást fõzte. A legnagyobb sikere, a mi töltikénknek volt,
melyért büszkén vehettük át a helyi
pincészet ajándék borát.
Remekül éreztük magunkat a rekkenõ
hõség ellenére az egész napos programon, melynek hangulatát háziállat bemutató, lovaglási lehetõség, és a Regõs
együttes színvonalas zenéje fokozta.
Itt szeretném megragadni a lehetõséget, hogy megismertessem Bucskuné
Virtás Klára, szõlõleveles töltike receptjét
a kedves olvasókkal.

Szõlõleveles töltike:
Hozzávalók (4 fõre)

Fél kg rizs, 30 dkg darált sertéslapocka, 1 fej hagyma, kb 1 dl olaj, vagy zsír,
só, bors, paradicsompüré, szõlõlevél.

A hagymát finomra vágjuk, az olajban üvegesre pároljuk. A rizst és a húst
összekeverjük, hozzáadjuk a hagymás
olajat, sózzuk, borsozzuk, jól összekeverjük. Az egészséges szõlõleveleket
forrásban lévõ vízbe mártjuk néhány
pillanatra (megabároljuk) és ecetes
hideg vízben pár percig hûtjük, majd
belegöngyöljük a rizst.
* *

Minél kisebb a töltelék (kb. 1 evõkanálnyi kell egy levélbe) annál szebb. Az így
elkészült töltikéket sorban fõzõedénybe
rakjuk, vizet és paradicsomlevet (pürét)
öntünk rá úgy, hogy ellepje és lassú
tûzön fõzzük mindaddig, amíg a rizs
meg nem puhult.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

*

VI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál
Kerepes – június 30.
A Zimozeleň asszonykórus Franka
Tibor Polgármester Úr és a Kerepesi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Kiss Károly Úr meghívására vett
részt, az immár hatodik alkalommal
megrendezett Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon, melyet a Kerepesi
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és
a Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör
Egyesület szervezett.
Ebben a 10 ezer lakosú nagyközségben, ahol szlovák és sváb nemzetiségek
is élnek, már hagyományai vannak az
ilyen jellegû rendezvényeknek. Összesen 15 tánc- és énekegyüttes, illetve
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zenekar lépett a közönség elé, a templomhoz közeli téren felállított színpadon.
A magyarországi hagyományõrzõ csoportok mellett Szlovákiát a Nyitracsehi
férfikórus és a Mojmirovcei trubacs zenekar, Csehországot a Bojlovicei gyermek
táncegyüttes képviselte.
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E jeles esemény a Szent Anna
templomban megtartott szentmisével
kezdõdött, majd a Templom utcából
indult el a felvonulás a rendezvény
színhelyére. Az egész napos programot a polgármester Úr nyitotta meg,
s ezt követõen egymás után léptek
színpadra a megjelent csoportok.
A Zimozeleň asszonykórus a kánikulai meleg és annak ellenére, hogy
a mûsor vége felé került rájuk a sor,
fiatalos energiával álltak fel a színpadra és adták elõ mûsorukat.
Számomra rendkívül nagy megtiszteltetés volt, hogy elkísérhettem õket
erre a színvonalas rendezvényre.
Ezúton is szeretnék még egyszer
gratulálni az eddig elért sikereikhez és
további jó egészséget kívánok!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

9 óra

Ünnepi szentmise,

KENYÉRSZENTELÉS a templomban

10 óra KERÉKPÁRVERSENY
Rajt/cél: a múzeum alatti park

16 óra

Játékos sportvetélkedõ a múzeum parkolójában

Programok a múzeum alatti parkban
16 óra
17-19 óra
JÁTSZÓHÁZ, arcfestés,
aszfaltrajz

17-18 óra
SZLUKA
NÉPTÁNCCSOPORT
és a VSE MAZSORETT
SZAKOSZTÁLYÁNAK
fellépése

18-19 óra
Bohóc, lufihajtogatás

18 óra
KI TUD TÖBBET
VÉRTESSZÕLÕSRÕL?

180.000 Ft összdíjazású helytörténeti
vetélkedõ (információ és jelentkezés
Szabó Máriánál aug.15-ig; 70/946-79-94;
szabo.maria@freemail.hu)

19 óra
Az európabajnok
és kétszeres világbajnok
SILHOUETTE
DZSESSZ-BALETT
TÁNCCSOPORT fellépése

20 óra

KOMÁR LÁSZLÓ
KONCERTJE

21 óra
Eredményhirdetések
21.30 óra

TÛZIJÁTÉK, DISZKÓ
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Õszi rózsák
Idén tavasszal ünnepelte az Õszi
rózsák Nyugdíjas Klub fennállásának
5. évfordulóját. Sok közös programot
tudhatnak a hátuk mögött. Van mire
visszaemlékezni.
De õk nem nosztalgiáznak. Újabb és
újabb terveket szõnek, hogy aztán meg
is valósítsák azokat. Fáradhatatlanok.
Nincs az a közösségi esemény, amibõl
õk ne vennék ki a részüket. Figyelnek
egymásra, segítik egymást. Nem
várnak mást, mint néhány jó szót, néhány gesztust és azt is bizony sokáig
emlegetik. Így van ez a Bogár doktor
születésnapi sütemény-adományával,

vagy a Bedei Saci kedves anyák napi
virágával.
Nyári programjaik között szerepelt
színházlátogatás, fürdõzés a gyõri és a
pápai termálfürdõben. Augusztus 4-én
kirándultak a tardosi Malomvölgybe.
Az augusztus 20-ai ünnepségen Kiss Lajosné, a fõzõverseny zsûriében képviseli az
idõsebb korosztály ízlését. Elhozzák munkáikat a Mester Kezek kiállításra, csapatot
indítanak a Helytörténeti vetélkedõre.
Pihenésképpen részt veszt vesznek
az Országos Nyugdíjas Találkozón
Beregfürdõn.
Odaadásukért köszönet illeti õket.
Persikné Katika

Programajánló
•
•

•

•
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Augusztus 25-én az asszonykórusunk és a mazsorettjeink
vendégszereplése az udvardi falunapon
Szeptember 9-én, vasárnap 19 órától Búcsúbál
a Mûvelõdési Házban.
Zenél a Szeptember Trió (Szeiler Mihály, Mucha Mihály, Csanálosi László).
A bál batyus jellegû. Helyfoglalás a Mûvelõdési Házban
vagy a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.
A rendezvény INGYENES! Mindenkit szeretettel várunk!
Szeptember 21-23. A „Vidéki Turizmus Napja” országos
rendezvényhez kapcsolódik Vértesszõlõs is.
Ezen a hétvégén az N-Nábob Kft-nél a lovas programok
árából 30% -os kedvezményt biztosítanak minden
érdeklõdõnek. A kibõvített Faluház is várja ezen a hétvégén
a látogatókat: péntek, szombat, vasárnap 10h-tõl 18h-ig. 23-án
vasárnap 15.00-tól – 18.00 óráig népi kézmûves foglalkozáson
és játszóházban vehetnek részt az érdeklõdõk!
Szeptemberben a Mûvelõdési Házban fotó-kiállítással
mutatkozik be Szalai László, a 24óra fotóriportere.

Közterületek rendezése
Vértesszõlõs önkormányzatának kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a közterületek
rendezése, parkosítása és tisztán tartása. Ennek érdekében a szükséges fejlesztési stratégia
(tervek, eszközök beszerzése, szükséges személyi feltételek) az elmúlt hónapokban jórészt
körvonalazódtak.
A Képviselõ-testület döntése alapján (melyet hosszas tervezés, elemzés és árajánlatkérés elõzött
meg) július végén beszerzésre került egy John Deere X748 típusú kommunális kistraktor számos
tartozékkal együtt.
A gép remélhetõen a nagy teljesítményû és
hatékony környezetápolás hasznos segítõje lesz
településünkön. A dízelmotoros alapgépet az
ehhez szükséges összes felszereléssel elláttuk
(hidrosztatikus, kapcsolható összkerék hajtás;
elöl-hátul pótsúlyok, elsõ-hátsó függesztõ
berendezés, kardán kihajtás és hidraulika, pótkocsi vonóhorog, lassú jármûre vizsgáztatás).
A következõ téli-nyári munkaeszközök kerültek a
traktorhoz beszerzésre: hótoló lap és járdaseprõ
kefe, sószóró, mulcsozós szárzúzó és parkfû kasza, minden eszköz 1,4 m munkaszélességgel.
A közeli jövõben megindul a közterület rendezési tervek elkészítése az egyes utcákra, tavasztól
a tereprendezések, parkosítások és az eddiginél intenzívebb közterület ápolás.
Reméljük, hogy ezen intézkedések nyomán településünk néhány év alatt szebbé, rendezettebbé
fog válni!

Új szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött szerzõdés
alapján júliusban kialakításra kerültek az új
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.
A már meglevõ 4 sziget mellett (Tanács
u., Vasútállomás, Vértes L. u. Homok u.)
két új szelektív hulladékgyûjtõ sziget került
kialakításra: a Sportcsarnok elõtt és a Halastó
utcában (közel a Meredek u. és a Hegyalja u.
keresztezõdésekhez).
Ezen kívül a Homok utcai – jelenleg a legnagyobb terhelésû – szigeten még egy mûanyag
palackgyûjtõ konténer lett beállítva.
Egyúttal mind a hat sziget igényes és tartós
térkõ burkolatot kapott.

Sajnos gazdaságossági okokból az AVE
megszûntette a vegyes mûanyagos konténerek üzemeltetését, ezért minden szigeten 2 db
mûanyag palackos (a Homok utcában a Samu
ABC-nél 3 db) és 1-1 db papír és üveggyûjtõ
edény található.
A fenti beruházások összes költsége mintegy 3,5 millió Ft volt, amelybõl 3 millió Ft-ot
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
támogatásából fedeztünk.
Kérünk mindenkit, hogy használják a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket, ezáltal a környezetvédelmi szempontok mellett költséget is
megtakaríthatnak, amennyiben hulladékgyûjtõ
edényüket kisebbre cserélik le!
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Színjátszó Mûhely
Ha érdekel a színjátszás,
kipróbálnád magad különbözõ helyzetekben, sokat szeretsz
játszani és szórakozni, akkor
jelentkezz a Színjátszó Mûhely
augusztusi napközis táborába!

Idõpont: 2007. augusztus 13-17.
(minden nap 8.00-tól 13.00-ig)

A hét témája: „Élet egy lakatlan szigeten”
Helyszín: Vértesszõlõs, Mûvelõdési Ház • Díj: 1.000 Ft/fõ/hét
(csak az eszközök, anyagok használatáért kérünk pénzt)

Érdeklõdni lehet Herczog Krisztiánnál:
06-30/252-89-46 vagy herczog@freemail.hu
10-14 éves gyerekeket várunk!

Minden kedves hölgy vendégem,
aki hajvágásra jelentkezik be,
egy ajándék hajszárítási kupont kap!
Hölgyeim, érdemes kipróbálni!
Nyitva: Hétfő-Szerda-Péntek: 14.00-19.00 • Kedd-Csütörtök-Szombat: 8.00-14.00
Vértesszõlõs, Akácfa út 15. • Tel.: 06 (30) 335-7829 • 379-418

14

Tiszta udvar, virágos ház pályázat
– új formában
Idén már sok szó esett a „házunk tájáról”, a szép környezet kialakításáról, a közös munkálkodásról. Az elõzõ Képviselõ-testület
hagyományai nyomán, de megváltozott formában, ebben az évben
is szeretné az Önkormányzat kifejezni elismerését azoknak, akik
önerõbõl, a maguk kedvére, de mindannyiunk örömére szépítették
portájukat.
Még augusztus hónapban a Képviselõ-testület által alakított bizottság, Dr. Bogár István vezetésével bejárja az utcákat, majd három
kategóriába (arany, ezüst és bronz) sorolják a legszebb, legtakarosabb házakat és kerteket. A versenyben minden vértesszõlõsi
belterületi ingatlan részt vesz.
Eredményhirdetés 2007. szeptember 29-én a Szüreti felvonulás
és bál keretében lesz.

Értesítés
Értesítjük a Lakosságot, hogy a POLAR-HÚSZ Kft. az M1 autópálya 63 + 348 km
szelvényben lévõ aluljáró vértesszõlõsi dûlõút alatt felújítási munkát végez.
A munkát 2007. augusztus 13-án kezdik és várhatóan szeptember végén fejezik
be. Ez idõ alatt a híd teljes szélességében le lesz zárva. A gyalogos és kerékpáros
forgalom nagy körültekintéssel a közlekedõk részérõl bonyolódhat. Az esetleges
személygépkocsi áthaladás a felújítás ideje alatt idõszakosan, de várhatóan augusztus 27. és szeptember 10. között, valamint szeptember 17-én technológiai
okok miatt nem lehetséges.
Türelmüket és megértésüket elõre is köszönjük.
Baudentisztl Péter
jegyzõ
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Korlátozott mértékben, de lehetõséget adunk hirdetések
elhelyezésére az alábbi feltételekkel:
Hirdetéseket a lap mindenkori terjedelmének
30%-áig tudunk fogadni, melynek díja a következõ:

Belsõ oldalon:
1 db A/5 oldal 5.000 Ft+ ÁFA
A/5 oldal fele 3.000 Ft+ÁFA
A/5 oldal negyede 2.000 Ft +ÁFA
A lap hátoldalán elhelyezett hirdetésekre
50%-os felárat számítunk.
A lap megjelenését megelõzõ hónapban
elhunyt vértesszõlõsi lakosok nevét,
a hozzátartozók kérésére, ingyen közöljük.

Lapzárta: minden hónap 20-án.
A lap megjelenése a lapzártát követõ hónap elsõ hete.
További információ kérhetõ:
Persikné Katától

a 06/20-93-66-453-as telefonszámon,
valamint a
posta.fiok@citromail.hu e-mail címen.
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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