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Tisztelt Vértesszõlõsiek!
Itt a tavasz, eljött a kerti munkák ideje. Mindenki igyekszik a használatában lévõ területeket rendben, tisztán
tartani. Kérünk mindenkit, hogy a közterületek rendben tartására is fordítson gondot! Az önkormányzat eddig
is fontos feladatának tartotta a közterületek rendben tartását, és ez a jövõben is hasonló fontossággal bír. Azonban csupán az önkormányzat dolgozói nem tudják a község teljes területén megfelelõen ellátni ezt a komoly
feladatot.
Mivel közterületeink tulajdonosa az
önkormányzat, az önkormányzat pedig
a választópolgárok közössége, kérünk
mindenkit, hogy az ingatlana, valamint
az ingatlana elõtti, általa is használt közterület rendbe tételérõl, tisztán tartásáról, gyommentesítésérõl (parlagfû, és
egyéb allergének irtásáról) a lehetõségeihez mérten gondoskodjon.
Ehhez kérjük mindenki segítségét,
egyben felhívjuk szíves figyelmüket az
erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.
Erre vonatkozóan az országos hatályú, a köztisztasággal és a települési szi-

lárd hulladékkal összefüggõ tevékenységrõl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM
rendelet, valamint Vértesszõlõs Önkormányzatának, a közterületek használatáról szóló 8/2006. (VI. 9) Kt. rendelete
tartalmaz mindenki számára kötelezõen
betartandó szabályokat.
A miniszteri rendelet a fogalmi meghatározások között magyarázza a tisztántartás fogalmát, amibe az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó és
síkosságmentesítése, illetõleg pormentesítése tartozik.
A tisztántartás, a gyomok károsító hatása elleni védekezést is jelenti, melynek
leghatásosabb módja a gyomok virágzásának megakadályozása, a terület
rendszeres nyírásával.
A miniszteri rendelet szerint az egyes
ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, tartós használója, illetõleg haszonélvezõje (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles
gondoskodni.
Ugyanezen rendelet szerint a tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv

is van, az úttestig terjedõ teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
Ezen rendelet írja elõ azt is, hogy a
tisztán tartási kötelezettséget rendszeresen ellenõrizni kell.
Helyi rendeletünk, szabálysértésnek
minõsíti, és 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal fenyegeti azt a tulajdonost, aki
fenti kötelezettségeinek nem, vagy nem
megfelelõen tesz eleget. A parlagfû és

az egyéb allergének rendszeres irtásának elmulasztása szintén komoly következményeket von maga után.
Kérünk minden ingatlantulajdonost,
hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében fenti kötelezettségeiknek maradéktalanul tegyenek eleget,
mivel májustól fokozottan ellenõrizzük a
fenti kötelezettségek végrehajtását, és az
esetleges mulasztókkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
Ezzel párhuzamosan alkalmazottaink
is fokozott figyelmet fordítanak közterületeinkre, bízva abban, hogy közös munkálkodásunk eredményeként községünk
még tisztább, ápoltabb lesz.
Vértessszõlõs Község Jegyzõje

A képviselõ-testület 2007. április 5-ei rendkívüli
ülésének napirendjei, illetve döntései
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Döntött a testület arról, hogy a tájház felújítására a Tengertánc, valamint az AVOP-Leader
pályázaton nyert pályázati összeget 1 M Ft önrésszel kiegészíti. Ezáltal megvalósulhat a tájház
felújítása, megépülhet a vizesblokk, megvalósulhat a gazdasági udvar. A munkák elvégzésére
helyi vállalkozókat kért fel az önkormányzat. A munkák befejezési határideje 2007. május 31.
Az önkormányzat keretszerzõdést köt a 24 Óra kiadójával, az Axel Spinger Magyarország Kftvel annak érdekében, hogy a község életérõl a nagyobb nyilvánosságot biztosítsa. A keretszerzõdés 2008. március 31-ig szól, fizetendõ összeg 475 E Ft + áfa.
Az önkormányzat elvi támogatását adta ahhoz, hogy a 090/1., 090/2 és 090/4. Hrsz-ú ingatlanokon – Agricola Rt-vel szemben lévõ terület – megvalósuljon a Mini Magyarország látványpark. Ennek érdekében szükséges a rendezési terv módosítása, melynek költségeit a beruházó viseli.
Az önkormányzat közoktatási szakértõt bízott meg annak érdekében, hogy áttekintse az iskola
tantárgyfelosztását, az iskolai órakeretet és annak alapján a szükséges pedagóguslétszám
kontrollját.
Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a TEÚT pályázatra a Kossuth és Széchenyi
utca útfelújítási munkáira. Ehhez önerõbõl 4.220.968 Ft-ot biztosít, s ugyan ennyi összeget
igényel.
Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a TEÚT pályázatra az Árpád utca útfelújítási
munkáira. Ehhez önerõbõl 2.586.956 Ft-ot biztosít, s ugyan ennyi összeget igényel.
Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a TEÚT pályázatra a Petõfi, Rákóczi utca
útfelújítási munkáira. Ehhez önerõbõl 7.041.896 Ft-ot biztosít, s ugyan ennyi összeget igényel.
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A testület kidolgozta fejlesztési stratégiáját, meghatározta azokat a fejlesztési, beruházási feladatokat, melyeket a következõ idõszakban meg kíván valósítani.
Elsõdleges projektként kezeli az iskola területén faluközpontként kialakítandó intézmény-komplexumot. Itt kapna helyet az iskola, óvoda, külön a konyha, polgármesteri hivatal, mûvelõdési
ház. Elsõdleges feladat az iskola alatti ingatlanok tulajdonosaival való egyeztetés az ingatlanok megvásárlásának lehetõségérõl. Ezt követõen tervpályázatot kell kiírni, felmérni az intézményi igényeket, tanulmányterveket készíteni, és a lakossági véleményeket megismerni.
Dr. Hajba Tamás képviselõ és a Vértesszõlõsért Egyesület kezdeményezésére az önkormányzat helyet biztosít majd a vértesszõlõsi elõembernek, Samunak felállítandó emlékmûnek. Az emlékmû megvalósítása érdekében dr. Hajba Tamás képviselõi tiszteletdíját e cél
érdekében ajánlotta fel.
A képviselõ-testület egyetértett abban, hogy a Tanács utca felújításával, a közmûvek földkábelbe
helyezésével, a két út egyirányúsításával dísztér alakulhasson ki a templom alatti területen.
A képviselõ-testület egyetértett abban, hogy a fejlesztési elképzelésekhez iparterület kialakítására szánt területként jelöli meg a község Tatabánya felöli részén az MCI és a Ker-Est Rt.
ingatlana közötti területet, a Tata felöli végén az út jobb és bal oldalán a község határáig
terjedõ területet. A területek fejlesztése érdekében ingatlanfejlesztõ céget kell keresni, akiknek
figyelmébe ajánlja ezeket a területeket.
Továbbra is kiemelt feladatnak tekinti az önkormányzat az utak folyamatos felújítását. Ennek
érdekében nyújtja be pályázatát a TEÚT pályázatra. A jövõben várható EU-s pályázatokra való
sikeres pályázat érdekében meg kell terveztetni a Hegyalja utca, Sólyom utca, Sport utca
útépítésének terveit, valamint a Petõfi utca és Múzeum utca szélesítésének terveit, hogy azok
a pályázatok kiírásakor rendelkezésre álljanak.
A testület egyetértett azzal, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmányterv a község és
Tatabánya közötti kerékpárútra vonatkozóan. Meg kell keresni a pályázati lehetõségeket a
tervezésre vonatkozóan.
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A képviselõ-testület 2007. április 12-ei
ülésének napirendi pontjai, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
A beszámolót a képviselõk tudomásul vették.
2. Az elõzõ évi költségvetési beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés-módosítás
elfogadása
A testület a 2006. évi költségvetési rendeletét – elõirányzat módosulások miatt - a bevételi és
kiadási fõösszeget 360 077 E Ft-ra módosította, az errõl szóló rendeletet elfogadta.
A testület meghallgatta a könyvvizsgálói jelentést a 2006. évi gazdálkodásra vonatkozóan,
majd elfogadta a 2006. évi zárszámadási rendeletet 358 667 E Ft bevételi és 316 233 E Ft
kiadási oldallal.

•
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A képviselõ-testület az Agricola Rt-vel szemben lévõ terület beruházóinak kérésére újra áttekintette az e területre vonatozó fejlesztési elképzeléseket, és elvi hozzájárulást adott a 090/1.
090/2 és 090/4. Hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi-szolgáltatói hasznosításához. Az ez ügyben
korábban hozott határozatát a testület visszavonta.

3. SZMSZ módosítás, alpolgármester választás
A testület módosította az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 16/2006.(XII.6.) Kt. rendeltét. Ezt követõen második alpolgármestert választott Zoltánfi
Zsuzsanna személyében. A testület a második alpolgármester tiszteletdíját 80 E Ft/hó, költségátalányát 16 E Ft/hó összegben állapította meg. Zoltánfi Zsuzsanna lemondott a szociális és egészségügyi bizottsági tagságáról, helyette a testület Mezõfi Tibort választotta meg.
4. Beszámoló a mûvelõdési ház elõzõ évi mûködésérõl
A testület megállapította, hogy a mûvelõdési ház élete megélénkült, színes, sokszínû programot szerveznek. A beszámolót a testület elfogadta.
5. Tájékoztató a 2007. évi beruházások, pályázatok elõkészületeirõl
A polgármester tájékoztatást adott a folyamatban lévõ, illetve tervezett beruházásokról,
valamint a tervezett pályázatokról, amit a testület tudomásul vett.

6. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
A testület elfogadta az önkormányzat 2006-2010. közötti idõszakra vonatkozó gazdasági
programját, amit követkendõ célként állít az éves programok, fejlesztési elképzelések
összeállításakor.
7. Beszámoló a pénzügyi és falufejlesztési bizottság elõzõ évi munkájáról
A testület a bizottság tevékenységét jónak értékelte, ami elõsegítette a testületi döntések
meghozatalát.
8. Díszpolgári cím és emlékérem adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
A többször módosított rendelet helyett a testület új rendeletet alkotott, melyben rögzítésre
került, hogy a díszpolgári cím és emlékérem átadására a jövõben az augusztus 20-ai községi
ünnepség keretében kerül sor.
9. Egyebek
• A testület döntött arról, hogy az óvodai játszóterek beszerzéséhez 610 E Ft-tal hozzájárul,
kiegészítve ezzel az óvoda rendelkezésre álló 500 E Ft-os keretét.
• A testület megállapította a gyógyszertár, fogorvosi rendelõ bérleti díját, a közterület-használati díjakat, valamint az intézmények bérleti díját.
• A templom orgonája felújításra szorul. A testület döntött arról, hogy árajánlatokat kér a
felújítási költségekre vonatkozóan, valamint szakember bevonásával megkeresi a pályázati
lehetõségeket.
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• A testület módosította helyi adókról szóló rendeletét abban a vonatkozásban, hogy az üresen álló családi házakat az adóztatás alól kivette.
• A testület foglalkozott a Baromállás dûlõi utak javításának szükségességével, valamint a
szemétszállítás gondjának megoldásával. A testület úgy foglalt állást, hogy legyen egy külön
testületi ülés, amikor csak a Baromállás dûlõ gondjait tûzik napirendre.
• A képviselõ-testület a község Tata felöli oldalán tervezett beruházás megvalósíthatósága miatt
hozzájárult ahhoz, hogy ennek a területnek a rendezési tervben való szabályozása elkezdõdjön.
• A testület elfogadja a iskola és óvoda minõségirányítási programját.

Alpolgármester választás
A 2006. október 1-jei önkormányzati választások során polgármesteri programomban felmerült az a lehetõség, hogy – tekintettel a polgármesteri feladatok társadalmi megbízatásos jogviszonyban történõ ellátására – a jövõben szükség esetén második alpolgármester választására is szükség lehet majd.
Az elmúlt fél év önkormányzati tapasztalatai
és a jövõ kihívásainak történõ maximális megfelelés érdekében Vértesszõlõs Község Képviselõ testülete 51/2007 (IV. 12.) sz. határozatával Zoltánfi Zsuzsannát ellenszavazat és tartózkodás nélkül alpolgármesterré választotta.
A második alpolgármester választását a következõ érvek indokolták:
– A község növekvõ lakosságszáma, amely
rövidesen várhatóan meghaladja a 3000 fõt.
– A polgármesteri feladat társadalmi megbízatású betöltöttsége.
– Zoltánfi Zsuzsanna a választások során a
legtöbb szavazatot kapta, ami legitimitását megkérdõjelezhetetlenné teszi.
– A társadalmi megbízatású polgármester és
a két alpolgármester tiszteletdíjainak és költségtérítéseinek összege együtt is jóval alacsonyabb
a fõállású polgármester és az alpolgármester
elõzõ ciklusban kifizetett személyi jellegû ráfordításai összegénél
– A rendelkezésre álló pénzügyi források komoly fejlesztések alapját teremtik meg, amelyhez jelentõs pályázatírási és -megvalósítási aktivitás szükséges.
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– Az általános helyettes Tóth Béla jelenlegi
alpolgármester lesz, aki feladata elsõsorban a
község üzemeltetés, kommunális feladatok,
közterület fenntartás és a karbantartók irányítása, valamint az általános helyettesítés lenne
– A második alpolgármester, Zoltánfi Zsuzsanna fõ feladata a polgármester általános adminisztratív támogatása lesz (kisebb napi jellegû projektek lebonyolítása, elemzések készítése, pályázatok írásában való közremûködés és
utógondozás) ezen kívül szociális és kulturális
ügyekben a polgármester helyettesítése is.
– Mivel Zoltánfi Zsuzsanna megválasztása
után a Szociális Bizottságba egy fõ belépésére
volt szükség (amit Mezõfi Tibor képviselõ vállalt), a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság létszáma 1-el csökkent
Az Alpolgármester Asszonynak ezúton ismételten szívbõl gratulálok, munkájához sok
sikert és jó egészséget kívánok!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Óvodai hírek!
Óvodánkban 2007. április 16-21-ig
Nyílt hét keretében ismerkedhettek az
érdeklõdõ szülõk, gyermekeik óvodás
mindennapjaival. Szeretetel vártuk leendõ óvodásainkat szüleikkel együtt,
akik közül többen éltek is a felkínált
lehetõséggel.

Programjaink között szerepelt:
• Elõadás az egészséges táplálkozásról, ételkóstolóval fûszerezve

Az elõadásokat neves szakemberek
tartották, sok-sok tanáccsal, ötlettel segítve az otthoni gyermeknevelést. Gyermekeink körében azonban legnagyobb
sikert az óriásira fújt Légvár aratta.
Nyílt héten kezdték meg gyermekeink
a tavaszi úszásoktatást, az Oroszlányi
Tanuszodában.
Májusban az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük óvodánkban.
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjait
is megtiszteljük az ünnep alkalmából,
május 12-én.
Május 19-én résztveszünk a hagyományosan megrendezésre kerülõ falusi
gyermeknapon, helyszín: Sportcsarnok
Május 21-én óvodánk a Gyõri Állatkertbe látogat, a szülõi munkaközösség
szervezésében.
Május 25-én Nagycsoportosaink szerepelnek, a Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ Nemzetiségi találkozón.

• Mozgásfejlesztés óvodáskorban.
• Manó- tanoda bemutató
• Gyermek Néptánc bemutató
• Drámajáték
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Nemzetiségi mûsor
2007. május 25-én délután 3 órától a Vértesszõlõsi Ált. Iskola szlovák nemzetiségi nyelvet
tanuló diákjai év végi szlovák nyelvû gálamûsort mutatnak be a Kultúrházban. Erre a programra
szeretettel várjuk a szereplõ gyerekek szüleit, hozzátartozóit és minden kedves érdeklõdõt! Ez
alkalommal idevárjuk a szlovákiai Turányból a meghívott gyermek és felnõtt vendégeinket is.E
nap estéjét táncházzal zárnánk. Másnap Tatán városnézésre, valamint a vértessomlói nemzetiségi
felvonulásra invitáljuk õket, melyre a Fialka táncegyüttessel együtt mennénk. Szeretnénk kellemes
perceket szerezni minden kedves résztvevõnek.
Vértesszõlõsi Ált. Iskola

BEHARANGOZÓ
Vértesszõlõs Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 2007 június 9-én
SZÕLÕSI LAKODALMAS címmel nagyszabású rendezvényt tart
a Múzeum alatti téren.
A lakodalmas menet 15 órakor indul a Vértesszõlõsi Tájháztól. A menyasszony kikérése
után az ünneplõ lakodalmi vendégsereg zeneszóra vonul fel a rendezvény helyszínére.
A menetben képviseltetik magukat a megyében
élõ nemzetiségi települések képviselõi, valamint
egy-egy település népviseletét viselõ babákat
is felvonultatnak. A helyi civil szervezetek és a
falu lakói is tevékenyen kiveszik részüket a szervezés munkáiból, de továbbra is várjuk minden
segítõ szándékú vértesszõlõsi lakos jelentkezését.
Kérjük, hogy akinek van még
eltéve hagyományos szlovák
lakodalmas népviselete és azt
szívesen viselné, illetve esetleg
felajánlaná a rendezvény idejére, jelentkezzen a helyi óvodában, illetve a Mûvelõdési Házban.
A hagyományos Szõlõsi lakodalmas sütemények receptjeit is gyûjtjük, a vendégsereget az általunk készített süteményekkel fogjuk kínálni.
A Múzeum alatti téren fõzik
az Õszirózsa Nyugdíjas Klub
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asszonyai a hagyományos „szõlõsi” káposztát,
de lesz sült hús, étel, ital bõséggel, ahogy az jó
szõlõsi szokás volt a régmúlt idõkben is. A talpalávalót a Tardosi zenekar húzza kivirágos virradatig!
Kérünk minden Vértesszõlõsi lakost, hogy
készüljön erre a napra, vegyen részt népviseletben a lakodalmas menetben, tisztelje meg
jelenlétével a rendezvényt!
Elevenítsük fel együtt a múltat, a megyében
is méltón népszerû Szõlõsi lakodalmakat.
Slovenská Mensinová Samospráva Síles

Szõlõhegyi Közösségi hírek – Borverseny 2007
Az eddigi éveknél nagyobb érdeklõdés kísérte Vértesszõlõs Község Önkormányzata és a
Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület ez évben is megrendezett, a sorrendben
a 27. borversenyt, melyen valamennyi vértesszõlõsi borosgazda részt vehetett.
A borminták begyûjtése március 20-án történt 13-17 óráig a Kultúrotthonban, ahol összesen 43 borosgazda 118 bormintát adott le. Ebbõl 61 fehér, 57 vörös bor volt. A borbírálat március 22-án zártkörû, 20 pontos borbírálati elv
szerint történt. A leadott bormintákból 73 ért el
helyezést, melybõl 11 arany. 24 ezüst, 38 bronz
minõsítést kapott az alábbiak szerint:

Aranyérmesek:
Gyalókay Ferenc
Bedei Sándor
Kutenics Gábor
Kutenics Mihály
Polgárfi István
Gál Zoltán
Szilágyvári Kálmán
Kocsis Gyula
Kutenics Mihály
Id. Száraz János
Egri Benjamin

Olaszrizling
Cabernet sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Chardonnay
Vegyes fehér
Ermitage cuveé
Zenit
Merlot-cabernet cuveé
Kékfrankos
Szürkeb.-Tramini cuveé

További helyezettek az elért pontszámok
sorrendjében:
Gombás Csaba
1 ezüst, 2 bronz
Zigó Károly
1 ezüst, 3 bronz
Nikits Pál
2 ezüst, 3 bronz
Kutenics Milán
1 ezüst
Jung János
3 ezüst
Kutenics Mihály
1 ezüst
Tóth Ferenc
2 ezüst, 2 bronz
Szilágyvári Kálmán
4 ezüst, 4 bronz
Pászti János
1 ezüst, 3 bronz
Bajczik Lajos
1 ezüst, 1 bronz
Jenei Zoltán
1 ezüst, 2 bronz
Herczeg Ferenc
1 ezüst, 1 bronz

Kutenics Gábor
Ress István
Id. Száraz János
Szabó Mária
Gyalókay Ferenc
Orcsik Imre
Ifj.Száraz J-Krajczár F.
Szabó János
Magyar László
Sovány János
Dobrotka Pál
Egri Benjamin
Jenei József
Anderla István(Bukta)
Majoros Gergely
Kocsis Gyula

1 ezüst, 1 bronz
1 ezüst
1 ezüst
1 ezüst
1 ezüst, 2 bronz
1 bronz
2 bronz
2 bronz
1 bronz
2 bronz
1 bronz
1 bronz
2 bronz
1 bronz
1 bronz
1 bronz

A borverseny eredményhirdetésére március
24-én ünnepélyes keretek között került sor, ahol
a díjakat dr. Nagy Sándor polgármester és a bíráló bizottság elnöke, Horváth Mihály tatai hegybíró adta át. Értékelés hangzott el a bíráló bizottság részérõl a versenyre leadott borokról,
és a borkezelés legfontosabb teendõirõl. A borversenyek hatására egyre jobb a helyi borok,
különösen a vörös borok minõsége.
A zenés vacsora mellett lehetõség nyílott,
hogy a díjazott borokat mindenki megkóstolhassa, az aranyérmes borokat pedig a versenykiírásnak megfelelõen a vezetõség az érintettekkel közösen másnap visszakóstolták.
Ezúton mondunk köszönetet a borverseny támogatóinak, akik segítségével az idén is színvonalas rendezvényre kerülhetett sor. Ezek név szerint a következõk: Vértesszõlõs Önkormányzata,
AVE Tatabánya Zrt, Bajczik Lajos, Bedei Sándor,
BASF Hungária Kft. Bayer Hungária Kft., Hans
Buck, CBA Vértesszõlõs, Garten Bauer Bt, Honda Száraz, Jenei Kávéház, Jenei Mihály, Környe
és Vidéke Takarékszövetkezet, Szabó László
Agricola, Tomasik József, Velenczei és Tsa Kft.
A vezetõség nevében:
Jung János
Egyesületi elnök
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Tavaszi gála
Idén is megtartottuk a Mûvelõdési Ház mûvészeti csoportjainak gáláját. A rendezvényen megcsodálhattuk a Foltvarró kör és a Nyugdíjas
klub kézi munka szakkörének kiállítását. Kilenc csoport két órás mûsorban mutatta be produkcióit telt ház elõtt.

• Május 9-én 10 órától, ismét színházba várjuk a gyerekeket.
A komáromi Jókai színház mûvészei adják elõ megzenésített
gyermekversekre épített mûsorukat. Belépõ díj: 100 Ft/fõ
• Május 9-én délután 17 órától egészségmegõrzõ elõadásra várunk
minden érdeklõdõt! Elõadó: Varga Erzsébet, táplálkozás
és életmód tanácsadó
• Május 19-én Tavaszi Sport- és Gyereknap
• Május 25-én pénteken szlovák nemzetiségi mûsor
• Május 26-án a Fialka vendégszerepel a vértessomlói Gyermek
Nemzetiségi Fesztiválon valamint 27-én a szári Pünkösdi Fesztiválon.
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A Pátria Faluközösségi Egyesület hírei
A Pátria Faluközösségi Egyesület az idei évet
tisztújító közgyûléssel kezdte, melyen új elnök és vezetõség megválasztására került sor:
Az elkövetkezõ négy évre az egyesület elnöke Török Csaba lett.

Az új vezetõség névsora:
Dobsa Attila • Mezõfi Tibor • Rakó László
Szentkúti Ákos • Törökné Pátrovics Erika
Vida István
Ezúton szeretnénk megköszönni a leköszönt
vezetõség és Horváth Irén elnök asszony következetes és példamutató munkáját, továbbra
is számítunk aktív részvételükre az egyesület
életében.
A közgyûlést követõ vezetõségi ülésen meghatároztuk az idei évre irányt mutató elképzeléseinket. Így döntöttünk többek között arról,
• hogy a pályázati lehetõségeket továbbra
is aktívan igyekszünk kihasználni,
• törekszünk az egyesület erejét meg nem
haladó, esetlegesen az önkormányzat figyelmét
elkerülõ, ám mégis fontos, a község lakósságának komfortérzetét növelõ kezdeményezések
megvalósítását,
• a már hagyománnyá vált társadalmi összefogásokban végzett aktív szerepvállalásunkat
fenntartjuk,
• tolmácsolni kívánjuk az önkormányzat felé
egy-egy döntésük lakossági visszhangját.
Az egyesület saját honlap elkészítését tervezi, melynek létrehozását elsõsorban pályázati
eszközökbõl kívánjuk finanszírozni. Ezáltal szeretnénk a község felé irányuló kommunikációnkat teljessé tenni, lehetõséget adni arra, hogy
akár tagjaink, akár a falu bármely lakosa a vezetõség felé jelzés értékû üzenetet továbbíthasson, ötleteket adhasson. Ennek érdekében már
aktív elérhetõséggel is rendelkezünk az önkormányzat jóvoltából, így ötleteiket, elképzeléseiket, véleményüket szeretettel várjuk a
patria@vertesszolos.hu e-mail címen. Az arra

érdemeseket anyagi és fizikai lehetõségeink
függvényében megvalósítjuk.
Egyesületünk a hagyományoknak megfelelõen az idei tavaszt is a múzeum alatti tér rendbetételével kezdte. A múzeum alatti tér egyre
fontosabb szerepet tölt be a falu életében. Nem
csak a fiatalok kedvelt találkozó helye, hanem
egyre több kiránduló is megpihen a szép környezetben elhelyezett padokon.
Sajnos a park rendbehozatalához inkább csak
a falu idõsebb lakossága csatlakozott, pedig az
egyesület felhívása a falu minden lakóját megszólította. Szívesen vettük volna a fiatalabb generáció részvételét a rendrakásban is, hiszen
õk használják a legtöbbet ezt a területet. A tagok bekapálták a korábbi években elültetett sövénysort, lemetszették a gyerekek által letört
ágakat, kitisztították a szabadtéri sütõket. A tavaszi napsütésben jó hangulatban telt el a délelõtt. A munka elvégzése után jutott idõ a szabadban egy kellemes beszélgetésre, egy kis házi
süteménykóstolásra is.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a terület a
község szabadtéri rendezvények lebonyolításához legalkalmasabb, leghangulatosabb része.
Ezt az alapelvet figyelembe véve igyekezünk folyamatosan megszüntetni azokat a hiányosságokat, melyek egy-egy rendezvény költségvetését jelentõsebb mér tékben megnyirbálják.
Kezdeményeztük egy mobil illemhely megépítését, melynek tervezését, és kivitelezését – elsõsorban társadalmi munka formájában – a
Pátria magára vállalta. Az ötlet támogatásra ta-
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lált a Polgármesteri Hivatal részérõl, így az önkormányzat anyagi hozzájárulása mellett a munkák meg is kezdõdtek, hogy a következõ nagyobb rendezvényre, a június 9-én megrendezésre kerülõ szlovák lakodalomra már rendelkezésre is bocsáthassuk.
A civil szervezetek közül egyedüliként a Pátria Faluközösségi Egyesület részt vett a FÖLD
NAPJA alkalmából megrendezett környezetvédelmi kezdeményezésben is. A Vértesszõlõs
területén lévõ közutak melletti területeket tisztítottuk meg a szeméttõl. A Komárom-Esztergom
Megyei Közútkezelõ Kht által szervezett akció-

hoz a megye több települése csatlakozott, falunkban mi végeztük ezt a munkát a felhíváshoz kapcsolódva. Hisszük, hogy ha összefogunk és együtt vigyázunk a rendre és a tisztaságra, akkor példa lehet a mi településünk a
megyében.
Sajnos azonban ehhez még nagyon sokat kell
tenni a falu minden lakójának, hiszen a rendbetett területeken egy idõ után újra megjelenik az
illegálisan lerakott szemét, a betontörmelék, az
építési hulladék.
Vigyázzunk együtt környezeti értékeinkre, ne
hagyjuk, hogy néhány szemetelõ miatt ez a szép
fekvésû falu veszítsen értékeibõl!
Remélem, hogy ez a kis beszámoló hiteles
képet nyújt Önöknek a Pátria Faluközösségi
Egyesület aktív szerepvállalásából a falu életében. Amennyiben kedvet érez és tenni szeretne
a célok megvalósítása érdekében, szeretettel
várjuk tagjaink, vagy támogatóink közé.
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Nõi–férfi–gyermek fodrászat
Vértesszõlõsön a Hegyalja utca 19. alatt.

Nyitva:
Hétfõ: 8-14, Kedd: 13-19,
Szerda: szünnap, Csütörtök: 8-14,
Péntek: 13-19, Szombat: 9-13 óráig.

Szeretettel várom régi és új vendégeimet!
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Divat az Divat
Amibõl a fürdõruha lett
A fürdõruha történetének kezdete
1900-1920-as évekre tehetõ vissza.
(Igaz régi írások szerint a XIV. században már fürdõinget viseltek.)
A múlt század fordulóján a nõi fürdõruha anyaga lüszter, vászon, karton volt.
Sok fodorral díszítve, fekete harisnyával
„tarkítva”. A férfiak, a némafilmekbõl jól
ismert piros vagy fekete-fehér csíkos
pamutdresszt hordták.
Ma már nem is gondolnánk, hogy annak idején egy nõnek mennyire illetlen
dolog volt idomait mások számára is láttatni. Ha a láb kivillant nüánsznyit a szoknya alól, már megszólták az emberek,
ezért térd alá érõ ruhát viseltek a hölgyek.
Ha a strandra mentek kényelmetlen, mindent eltakaró (kart, és lábat elfedõ) leplet viseltek. Változások akkor kezdõdtek,
mikor nem csupán fürödni, hanem úszni is szerettek volna. Ekkor kezdett rövidülni a „zsák” és így alakultak ki a sporttrikó szabását követõ modellek.
A 30-as években kezdõdött el a változás. Az elsõ idõkben még csak a filmvászonról mosolygott ránk a csillogó,
merészebb, díszesebb fürdõruha. Aztán

szépen lassan megjelent a boltokban is,
hogy az átlag polgárok is élvezhessék
benne a napfürdõzést.
A 40-es években indult útjára a maiakhoz hasonló bikinit, mely a nevét egy
szigetrõl kapta amelyik, 1947-ben egy
atomkísérletnek esett áldozatául.
Az 50-es években megemelték a mellet és a kosár formája hegyes volt, a nadrág csípõnél végzõdött.
A 60-as és 70-es években a bikini felsõrésze összement és felvette a háromszög alakot, amit nemritkán kötöttek. Viszont az alsó még mindig sokat takart,
csípõnél ért véget.
A 80-as 90-es évekre a bikinik igen
sokszínûek, változatosak lettek. Kedvelt
lett a félkörívû felsõ.
A 90-es évek végén a melleket megemelõ push-up lett a divat. Az igazi áttörést a jól
száradó mûszálak hozták meg, amibe lycrát
(elasztikus szál) kevertek. És ettõl igazán
rugalmas formatartó lett a kelme.
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2001-ben a háromszög alakú bikini
ismét felbukkant.

Az idei nyár fürdõruhái
Fazonokat tekintve visszajött a háromszög mely kicsit át van variálva, de a
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tanga már nem igen kap helyet. A spagetti vállpánt ismét belopta magát a
divatba, mert jobban kidomborítja, formálja az alakot.
Érdekesség a fényáteresztõ fürdõruha, ennek a célja, hogy nem lesznek csíkok ahol a bikini fedte testünket.
Férfiaknál most inkább a bokszer
fazon a menõbb.
Színeknél fõ szerepe van a kéknek,
fehérnek, rózsaszínnek, lilának és természetesen a feketének. A mintáknál
jelen van a csíkos, virágmintás és az egyszínû.

Kellemes napozást és fürdõzést!
L. Handa
Divattervezõ
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Idõpont: május 19. szombat • Helyszín: Sportcsarnok
9.00 – 10.00

Sportvetélkedõ az óvodásoknak
• pónilovaglás
• falusi kutyák ügyességi versenye
• bohócmûsor, lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés

15.00

Kistérségi sportvetélkedõ és foci az iskolásoknak,
felnõtteknek (a focira a nevezéseket az iskolában
lehet leadni)

16.00

Kerékpáros ügyességi verseny

16.00 – 17.00

A Muhr am See-i kerékpárosok érkezése,
fogadása a csarnoknál
Falunk testvértelepülésérõl két extrém kerékpározást
ûzõ sportoló (Helmut Barta és Michael Jägle) non-stop,
63 óra alatt tervezi megtenni az 1080 km-t.
Hitvallásuk: „Rendszeresen eddzed kitartásodat,
rossz idõben se kerüld el az edzéseidet, tedd meg elõbb
a szükségeset, utána a lehetségest – ezután már
a majdnem lehetetlent is véghez tudod vinni.”

Fogadjuk õket szívélyesen!

A körhinták és az ugrálóvárak
a program teljes ideje alatt
INGYENESEN állnak
a gyermekek rendelkezésére!

Értesítés!
A Tájház felújítási és építési munkái miatt a Tájház
köz április 23-tól május 31-ig mindkét irányból teljesen lezárásra kerül.
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
16

