A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2007. június XIII. évfolyam 5. szám

A képviselõ-testület 2007. április 26-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
•

Döntött a testület arról, hogy az Északi lakótelepen a Meredek utca útépítése miatt korábban
a HBS KFT tulajdonát képezõ telekre bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön, illetve a jelzálogjog másik három telekre kerüljön átjegyzésre.

•

A testület elvi hozzájárulását adta a 092/2 hrsz-ú területen (a község Tatabánya felöli vége)
kertészeti termesztõi tevékenység és ehhez kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatásához.

•

A testület egyetértett azzal, hogy a község Tata felöli végének a Baji ároktól az elsõ lakóházig terjedõ terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület legyen. Ehhez szükséges a
rendezési terv módosítása, aminek költségeihez az önkormányzat 500 E Ft-tal járul hozzá.

•

Döntött a testület arról, hogy az Ady Endre utca építése kapcsán Jenei László kertjébõl
felhasznált területnél a kerítést helyreállítja, de a kert teljes területét nem kívánja megvásárolni.

•

A testület megbízta a pénzügyi és falufejlesztési bizottságot azzal, hogy a községi rendezvények hangosításához szükséges eszközök megvásárlásának lehetõségét keresse meg.

•

Folytatta a testület a 2007–2010 közötti idõszak fejlesztési elképzeléseinek megvitatását.
Az április 5-ei ülésen a nagy volumenû célkitûzéseket vette számba a testület, most pedig a
kisebb összegû ráfordítást igénylõ feladatokat. A pénzügyi bizottság feladata lesz e fejlesztési elképzelések évek szerinti felosztása, illetve rangsorolása.

•

Döntött a testület arról is, hogy a község végén lévõ Mária-szobrot nem kívánja önkormányzati kezelésbe venni, azt a kezdeményezõ, illetve megvalósító Összefogás Szõlõsért Egyesület teszi meg.

A képviselõ-testület 2007. május 10-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
A beszámolót a képviselõk tudomásul vették.
2. Iskolai létszámelemzés
Döntött a testület arról, hogy az általános iskolában átszervezést hajt végre, a pedagógusok
létszámát max. 17 fõben állapítja meg. Megbízta az igazgatót a szükséges létszámkorrekció
végrehajtására.
3. A háziorvos beszámolója a szolgálat elõzõ évi munkájáról
A beszámolót a testület tudomásul vette.
4. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az elõzõ évi tevékenységérõl
A testület köszönetét fejezte ki a bizottságnak az elvégzett munkáért, a beszámolót tudomásul
vette.
5. Tájékoztató az elõzõ évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységrõl
A testület a tájékoztatót tudomásul vette. Szorgalmazni kell a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulásban való feladatellátás mielõbbi megvalósítását.
6. Beszámoló az Idõsek Klubja elõzõ évi tevékenységérõl
A testület elfogadta az éves beszámolót. A jövõben megvalósítandó feladatként jelölte meg a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, ami az egyedül élõ idõs, beteg emberek számára jelentene biztonságos szolgáltatást.
7. Beszámoló a védõnõ elõzõ évi tevékenységérõl
A beszámolót a testület tudomásul vette.
8. Egyebek
• A testület elfogadta az étkeztetési térítési díjban az 5%-os normaemelést és az intézményi
térítési díjakat.
• A testület módosította a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló rendeletet abban a vonatkozásban, hogy az ingatlanok elõtti közterületen lévõ zöldfelület karbantartási kötelezettséget ír elõ a lakók részére, illetve ennek elmulasztása esetén alkalmazható szankciókat is megállapított.
• A testület megbízta a jegyzõt, hogy készítse elõ a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
rendelet módosítását, melyben a külterületrõl történõ hulladékelszállítás kerül szabályozásra.
Ennek módjáról tárgyalást kell folytatni az AVE-val.
• A testület döntött arról, hogy az iskolai könyvtár és a községi könyvtár állománygyarapítására a költségvetésében 100 E Ft-ot biztosít. Ez alapján lehet a Közkincs pályázaton pályázni,
ahol 30% önrészt kell biztosítani. 600 E Ft-tal 1,8 Ft-ot lehet nyerni, melybõl a könyvtár fejlesztését lehet megvalósítani.
• A testület a pénzügyi bizottság javaslatára egyetértett azzal, hogy 700 E Ft keretösszeget
biztosít a községi rendezvények hangosításához szükséges eszközök beszerzésére.
• A testület döntött arról, hogy a falu két végén beköszönõ táblákat helyez el. A táblák egyenként 115 E Ft-ba kerülnek.
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KORTÁRSAK VERSMONDÓ TALÁLKOZÓ
– SZILVÁSI CSABA VERSEIBÕL
Április 26-án csütörtökön 30 általános iskolás tanuló részvételével rendezte meg a
Vértesszõlõsi Általános Iskola az I. Kortársak
versmondó Találkozót, melyen részt vettek tatabányai tanulók is.
A rendezvény célja az volt, hogy az általános
iskolás gyerekek megismerjék, megszeressék
a kortárs költészetet, a megyénkben élõ költõk
alkotásait. A hagyományteremtõ céllal rendezett elsõ versmondó találkozón a tatabányai
költõ-pedagógus, Szilvási Csaba verseit mondták el a gyerekek, aki egyébként zsûritag és díszvendég is volt.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével és szavalatával Takácsné Csente Juliánna, aki 26 éve
járja az országot versmondóként és több verseskötete is megjelent.
A gyerekek két korcsoportban (alsó és felsõ
tagozat) mondták el a választott Szilvási-versüket, s a zsûri értékelése szerint egytõl-egyig a
saját egyéniségüknek megfelelõ verseket választottak.
Az alsó tagozatos gyermekek közül elsõ helyezést ért el a tatabányai Váci Mihály Általá-

nos Iskola tanulója Traum Rudolf Levente, második lett a szintén tatabányai Bolyai iskola tanulója Korcsok Dorina, harmadik pedig a
Vértesszõlõsi Általános iskolából Szalai Zita és
Faggyas Petra. Különdíjat kapott a találkozó legifjabb tagja, az óvodás Szilvási Artúr.
A felsõ tagozatosok közül elsõ helyezést ért
el Zatykó Fruzsina, a Váci Mihály Általános Iskola tanulója, másodikak lettek: Gyenes Tünde, Sztankó Róbert és Kolev Katalin vértesszõlõsi diákok, harmadikok pedig Bognár Hajnalka,
Vigánti Dalma és Erbeszkorn Kitti, szintén vértesszõlõsi tanulók.
A verseny szervezõje Hegedûsné Kiss Anikó a Vértesszõlõsi Általános Iskola magyar szakos tanára, mûvészeti vezetõje pedig Horváth
Sándor drámatanár-igazgató volt. Mindketten
fontosnak tartják, hogy iskolájukban az anyanyelvi kultúra és a mûvészeti nevelés az átlagosnál magasabb szinten folyjon ,és minden
gyermek szeresse, ápolja, mûvelje azt a kincset amit örökségül kapott: az anyanyelvet.
A Kortársak Versmondó Találkozó jövõre is megrendezésre kerül, akkor már felvidéki iskolákból is várnak majd jelentkezõket.
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Tavaszi Sport- és Gyereknap
Május 19-én a Sportcsarnokhoz vártuk a falu apraját és nagyját. A délelõtt a
kicsiknek kínáltunk programokat: volt verseny, bohócmûsor, arcfestés, légvárak, hinták, élõ csocsó lovaglás, falusi kutya ügyességi verseny. A délután az
olimpiai ötpróba futás és sportvetélkedõ után megérkeztek a Mur-am-See-i
kerékpárosok. Az eseményrõl Szabó Mária írt részletes beszámolót.

Két keréken a barátságért
Hogy a bajorországi Muhr am See-ben
mennyire komolyan veszik településeink testvérkapcsolatát, az is bizonyítja, hogy két bátor sportember, Helmut Barta és Michael
Jägle kerékpárral vágott neki a több, mint ezer
kilométeres útnak a barátság jegyében.
Pólóikon a német és magyar zászló színei,
a két település címere és a Freundschaft (barátság) szavak voltak olvashatók. A Muhr am
See – Vértesszõlõs Baráti Kör két tagja, Jozef
Barta (a sokak által tisztelt és szeretett Szepi
bácsi) és Erich Ulrich kísérték õket autóval.
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A biciklisták szerdán este indultak, az elsõ
500 km-t 24 óra alatt, rövid pihenõkkel tették
meg. Ausztriában pihentek kicsit hosszabban,
és szombaton délután érkeztek Komáromba.
Ott egy kis delegáció fogadta õket polgármesterünk, dr. Nagy Sándor vezetésével. Tagjai tíz
iskolás gyermek Szûcs Imre és jómagam kíséretében, valamint Mezõfi Tibor képviselõ, akik
az utolsó 30 km-t együtt tekerték le a rekorderekkel, indulás elõtt felvéve az ajándékba kapott címeres pólókat. Zatykó János, Komárom
polgármestere is köszöntette a kis csapatot.
Szabó László, az Agricola Rt. elnöke még ha-

marabb csatlakozott a német vendégekhez, segítve eljutásukat a határtól Komáromig, s az út
egy részét õ is két keréken tette meg.
Ezúton is köszönjük a komáromi és a tatai
rendõrkapitányság dolgozóinak a szíves segítséget, mert Komáromtól Vértesszõlõsig maximális odafigyeléssel vigyáztak a résztvevõk testi
épségére.
A szõlõsi sportcsarnokhoz érve a sport- és
gyermeknap látogatói nagy tapssal fogadták a
kerekezõket. Elõször dr. Nagy Sándor köszöntötte a vendégeket, majd Helmut Barta szólt a
jelenlévõkhöz. Felolvasta Muhr am See polgármesterének, Roland Fitznernek köszöntõ levelét, melyben hangsúlyozza a két település közti
baráti kapcsolat fontosságát, s reményét fejezi
ki, hogy jövõben még többet tudnak a település
lakói segíteni egymásnak.
Dr. Ingo Friedrich, az Európa Parlament elnökségi tagja – akivel már találkozott a szõlõsi
delegáció Németországban 2001-ben – is levélben üzent Vértesszõlõs lakóinak: a két sportember hatalmas emberi teljesítménye csodálatos jele a barátságnak, mely egymáshoz fûzi a
két ország lakóit. Arra hívta fel a figyelmet, hogy
az egyesült Európában a béke és a szabadság
a fõ cél, mely az emberi kapcsolatokban realizálódhat.

Helmut és Michael a köszöntõ végén tréfásan arról biztosította a hallgatóságot, hogy
Muhrban jövõre szeretettel várják, és szívesen
látják a szõlõsi biciklistákat egy viszontlátogatásra. Skrován tanár úr rögtön fellelkesült; kijelentette, hogy nekünk nem kéne rekordot dönteni, majd kiszámolta, hogy öt nap alatt oda is
érnénk, mert 200 km-t simán meg tudnánk tenni
naponta… Nos, ki tart velünk?
Szabó Mária
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Üdvözlet Dr. Ingo Friedrichtõl,
az Európai Parlament tagjától
Kedves Vértesszõlõsi Barátok,
Kedves sportolók,
Amikor ezeket a szavakat hallják, már egy hihetetlen teljesítményt küzdöttek le, több mint 1000 km-t kevesebb mint három nap alatt, hogy átadják Önöknek ezt az üdvözletet. Az internet és az e-mail idejében egy üzenet szállításának ez a költséges fajtája régimódinak tûnhet. Éppen ebben
a felhajtásban van a különleges érték. A két sportbarát Helmut Barta és
Michael Jägle rendkívüli személyes teljesítménye egy csodálatos jele a két
partnertelepülés Vértesszõlõs és Muhr am See, lakóhelyem szomszédos
települése, összetartozásának. Ez az elismerés egy nagyon személyes jele
annak, ha a partnernek erõt és idõt ajándékozunk és elõítéletektõl és kétségektõl mentesek vagyunk, és a célt tisztán látjuk magunk elõtt, akkor ez
hosszú idõn át motiválhat minket ilyen fáradtságra.
Napjainkban ünnepeljük az Európai Unió alapkövének, a Római Szerzõdés, aláírásának 50. évfordulóját. Ekkor sokat gondolunk az alapítókra
és õket követõ nagy Európaiakra, akik szintén hosszú és nehéz utat tettek
meg, amely azonban a mi két kerékpárosunkéhoz nem hasonlítható. Az
elhatározás, hogy egyáltalán együtt elindulni, szûk kanyarok, laza lejtõk
és erõs emelkedõk, erõs ellenszél, nem idegen az európaiak számára. A
motivációt a mély meggyõzõdésbõl merítjük, hogy a helyes úton vagyunk
és a cél egy békés, elõítélet-mentes egységes Európa, amiért érdemes
erõnket és idõnket befektetni. Kelet-Európában a harc a szabadságért még
a mai generáció emlékezetében van. A jövõben egyre fontosabb lesz, hogy
ezt az emléket életben tartsák. Az Európai Unió a kontinens politikai felosztásának áthidalását jelentõsen befolyásolta és ez a legjobb védelem,
egy újabb felosztás szemben.
Örülök, hogy ez a két község ismét egy újabb közös eseménnyel gazdagabb lett. Ez a különleges találkozás biztosan egy további mérföldkõ lesz
egy hosszú és intenzív partnerkapcsolati úton. Köszönet a túra minden támogatójának, valamint a két kerékpáros fõszereplõnek. A sportolóknak a
legjobb személyes teljesítményt kívánom sportágukban, sérülésmentes versenyt és Önöknek egy jó szórakozást a sportnapon Vértesszõlõsön.
Baráti üdvözlettel:
Dr. Ingo Friedrich
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Roland Fitzner Muhr am See község
polgármesterének levele
Muhr am See, 2007.05.19.
Kedves Vértesszõlõsi Polgárok, tisztelt Kollégám, Dr. Nagy Sándor polgármester
Közel 20 évvel ezelõtt köttettek az elsõ barátságok a két település között. Sok baráti
találkozón alakultak és erõsödtek.
A két település polgárai, de már a fiatalok is közelebb kerültek egymáshoz ezen idõ
alatt. Megtanultuk megismerni és tisztelni egymást.
A világpolitika koncertjében a mi két kis településünk a népek megértése tekintetében értékes hozzájárulást teljesített. Ezzel kapcsolatban köszönöm meg mindenkinek, aki ezt a barátságot és Németország szeretetét Muhr am Seebe hozták.
Köszönöm a két sportolónak, Helmut Bartának és Michael Jäglének is, akik egy
erõn felüli sportkihívást teljesítenek és ezzel a baráti kapcsolatunkat, barátságunkat
településeinken túl is ismertté teszik.
A jövõben kívánok mindkét településnek sikeres fejlõdést és sok lakost, akik készek
arra, hogy egymást kölcsönösen megértsék és egymásnak segítsenek.
Ezzel a gondolattal üdvözlet
Muhr am See testvértelepülésetekrõl
Roland Fitzner
1. polgármester
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Szemétszedés quadokkal
Egervári Pétert sokan ismerik Vértesszõlõsön. Telente segített járhatóvá
tenni az buszmegállókat, parkolókat,
kapu kiállókat. Tette ezt önzetlenül, segítõszándékkal.
Tavaly az önkormányzat szerzõdést
kötött vele, hogy munkáját javadalmazni is tudják. Igaz az idei tél nem sok munkát adott neki, de ez nem szegte kedvét.
Újabb ötlete támadt, hogyan segíthetne
a községnek. Gondolta, megmutatják
mire jók ezek a sokat támadott négykerekû jármûvek, a quadok.
Így mesél ötletérõl:
Arra gondoltam, mi lenne ha szemetet szednénk Vértesszõlõs külterületén
quadokkal, (sokan nem tudják, de ezek
a jármûvek szerte a világon munkaeszköznek számítanak!) ilyent még úgy sem
csinált senki, hát miért is ne!! Felkerestem Polgármesterünket, röviden felvázol-
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tam Neki, hogy mirõl is lenne szó (úgy
láttam, hogy tetszik neki:) ). Kértem kettõ darab öt köbméteres konténert, amit
meg is kaptunk!
Nem maradt más hátra mint elõre! Elmondtam a helyi quados fiúknak, hogy
mirõl is lenne szó, gondolkodás nélkül
mindannyian jó ötletnek tartották és csak
annyit kérdeztek, hogy „mikor és hol?”
Így hát 2007. április 28-án reggel 8.00
órakor összegyûltünk Vértesszõlõs és
Tatabánya között, ahová a konténereket
is tették, ez lett a „bázisunk”, egy elõre
megbeszélt útvonal terv alapján indultunk el, a lényeg az az volt, hogy lakott
területre illetve az erdõbe nem megyünk
be, tiszteletben tartva a Gerecse 50 túrázóit, az erdõ nyugalmát és a lakosságot!
Megdöbbenve vettünk tudomást arról, hogy RENGETEG illegális szemét lerakóhely van a Vértesszõlõs külterületén!

Találtunk építõanyagot, bútorokat, ruhanemût, vegyi anyagokat és mindenféle
személyes holmit! Érdekes módon több
közüzemi számlát is találtunk (névvel és
címmel ellátva)!
Idõ közben megérkezett a Tatabányai
Közösségi Televízió is, készítettek velünk
egy riportot, amit egy pár nappal késõbb
le is vetítettek a tévében!
Délután egy órára a konténerek meg
lettek púpozva, kb. 13-14 köbméter szemetet szedtünk össze a 10 köbméternyi
konténerbe!
Szeretném megköszönni ennek a pár
fiúnak a lelkes és odaadó munkáját:

BOGDÁN RÓBERT
FÁBIÁN ZSOLT
HORVÁTH GÁBOR
JENEI RÓBERT
JUVANCSICS PÉTER
PINTÉR SZABOLCS
TÓTH PÉTER
Ez nem egy alkalom volt, hanem az
elsõ! Mindenképpen szeretnék ebbõl
hagyományt teremteni!
Fontosnak tartom, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is kis falunkért Vértesszõlõsért!
Köszönettel: EGERVÁRI PÉTER

* * *

Verses, zenés mûsor
Május 9-én a komáromi Jókai színház két mûvésze látogatott el a Mûvelõdési
Házba, hogy verses zenés mûsorukkal szórakoztassák a gyerekeket. A mûsorban a gyerekek nem csak nézõként, hanem szereplõként is részt vehettek.
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Meghívó – Pozvànka

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Vértesszõlõs

Szeretettel meghívjuk
2007. június 9-én tartandó
Szõlõsi Szlovák Lakodalmas
rendezvényre
Srdecne vás pozývame dna 9. júna 2007
na Silesskú slovenskú svadbu
ˆ

ˆ

ˆ
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Menyasszony kikérés a tájháznál
Lakodalmas menet
Lakodalom a múzeum alatti téren
A 15 éves Zimozelen asszonykórus köszöntése
Menyasszonytánc
ˆ

Program
15.00 óra
15.30 óra
16.00-tól
18.00 óra
22.00 óra
Program
15.00 óra
15.30 óra
16.00-tól

Vyprosenie nevesty u Pamätného domu
Svadobný sprievod
Svadba na námestí pod múzeumom

Babák szlovák viseletben

Vanyarcról érkezett hozzánk 20, a magyarországi szlovákok viseleteit bemutató baba, hogy nálunk is megmutathassuk, hogy milyen változatos, szép ruhákat viseltek eleink. A babákat a Szõlõsi lakodalmas kiegészítõ programjaként
a Tájházban állítjuk ki. Megtekinthetõ június 7. és 9. között 15 és 17 óra között
vagy elõre egyeztetett idõpontban.Tel.: 06/20-93-66-453
A képen Nedeliczki Teréz, a Nógrád-Heves Megyei Szlovákok Egyesületének
elnöke készíti elõ az utazásra a babákat.

* * *

Színjátszó Mûhely
Herczog Krisztiánnal
augusztus 13-a és 17-e között 8.00-tól 12.00-ig.
Öt délelõttön át próbálhatod ki magad különbözõ helyzetekben, játszhatsz, szórakozhatsz,megismerheted önmagadat!

Várunk 10-14 éves gyerekeket!
Jelentkezni lehet június 15-ig a Mûvelõdési Házban
vagy a 20/93-66-453-as telefonszámon.
A tábor díja: 1000 Ft/fõ/hét
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Kalandtábor – Június 18-22.
Az idén is kalandok sora
vár benneteket.
A napi túrák mellett
a Bakonyban is eltöltünk
egy sátras éjszakát!
A tábor díja: 7000 Ft, mely
tartalmazza az utazás, szállás és
a bakonyi túra vacsora és reggeli
sátorbérleti és program költségeit.
Jelentkezni június 8-áig lehet a
Mûvelõdési Házban vagy nálam a
06 (20) 936-6453-as telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várok!
Kati néni

Felhívás
A 15. Mesterkezek kiállításra
ismét várjuk régi és új kiállítóinkat.
Részletes tájékoztató a következõ számban.

A Mûvelõdési Ház
nyári nyitva tartása:

Hétfõn és szerdán 8-10 és 15-19
Kedd, csütörtök, péntek: 8-14

Használt elemgyûjtõt
helyeztek el a
Polgármesteri Hivatal folyosóján.
Környezetünk védelme érdekében
használjuk ki a lehetõséget!

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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