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Kedves Vértesszõlõsiek!

Õszi bál

Ismét eltelt egy nyár, amelyet idén nagyon szép,
meleg õsz követett.
Községünk életében az õsz jelentõs változásokat
hozott: az október 1-jei választások után október
12-én megalakult az új képviselõ testület. Bízva
a választásokon induló kivételesen nagy számú
polgármester-és képviselõjelölt õszinte megnyilvánulásaiban, jelentõs cselekvési szándék, akarat
került felszínre. Remélhetõen ez a szándék, jövõbeli
munka mindannyiunk, falunk közös boldogulását
szolgálja majd!
Hiszen mi, szõlõsi lakosok, szeretünk itt élni, itt
akarunk még sokáig lakni és ehhez igényes, rendezett lakókörnyezetet, nyugodt, kiegyensúlyozott
és pezsgõ közéletet, jól mûködõ, gyarapodó önkormányzatot szeretnénk.
Ehhez a közös feladathoz, munkához kérem
mindannyiuk segítségét, közös céljaink valóra
váltásához mindenki munkájára szükség van. Nemcsak a Képviselõ testület, az intézmények vezetõi,
dolgozói és a civil szervezetek összefogása fontos,
hanem minden szõlõsi lakos együttmûködése is.
Ehhez magam és Vértesszõlõs község önkormányzatának legnagyobb együttmûködési készségét
ajánlom fel.
További szép napos õszt kívánok annak szépségeivel minden kedves szõlõsi lakos számára!

Október hercege bált rendezett.
Meghívott millió falevelet.
Megrendelt királyi szép muzsikát,
õszi szél füfyülte a dallamát.
Táncolt, csak táncolt a vendégsereg,
forogtak, pörögtek a levelek.
A fák között álltam, és néztem a bált,
õszi szél engem is táncba cibált.
Ruhámat rángatta, hajammal játszott,
én pedig kacagva roptam a táncot.
A fák is kacagták az elválást,
nem láttam soha szebb levélhullást.

Dr. Nagy Sándor
polgármester

(Ludnai Margit)
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Kedves Vértesszõlõsiek!
Megtörtént az önkormányzati választás, az új önkormányzat megkezdte a munkáját. Az új
polgármesternek Dr. Nagy Sándornak és a képviselõ-testületnek sok sikert kívánok. Kívánom,
hogy a választási ígéretek teljesüljenek, elsõsorban sok sikeres pályázat révén. Az átadás-átvétel
a Közigazgatási Hivatal képviselõinek jelenlétében rendben megtörtént, az új testület jelentõs
tartalékokkal, jóváhagyott és beadott pályázatokkal növelheti a saját forrást.
Ezúton is szeretném megköszönni a sok önzetlen munkát, együttmûködést mindenkinek, aki
tett Vértesszõlõsért, aki segített felkérésre, sõt anélkül is. köszönöm a civil szervezetek sokrétû
tevékenységét.
Minden kedves lakónak jó egészséget és nyugodt, békés, eredményes éveket kívánok.
Tisztelettel:

* * *

Önkormányzati választások – Vértesszõlõs, 2006. október 1.
Végleges választási eredmény

Polgármester-jelöltek

Dr. Nagy Sándor
Jenei József
Rózsa Dalma
Bartal Vilmosné
Gerezdi Norbert
Szalontai Tibor

446 szavazat
351 szavazat
183 szavazat
91 szavazat
65 szavazat
63 szavazat

Képviselõ-jelöltek
Dr. Nagy Sándor
643  szavazat
(polgármesteri mandátumot szerzett, ezért a
megválasztott képviselõk között nem szerepel.)
1. Zoltánfi Zsuzsanna
2. Mezõfi Tibor
3. Dr. Bogár István
4. Szabó Mária
5. Dr. Hajba Tamás
6. Dr. Pluhár Szilvia
7. Tóth Béla
8. Szûcsné Posztovics Ilona
9. Bedei Sarolta

370 szavazat
358 szavazat
356 szavazat
354 szavazat
343 szavazat
338 szavazat
321 szavazat
307 szavazat
285 szavazat

Vendégh Zoltán
Skrován József
Finta László
Kissné Szabó Gyöngyi
Polyóka Tamás

277 szavazat
277 szavazat
261 szavazat
259 szavazat
252 szavazat
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Dombai András
Sóstainé Varga Irén
Budaházi László
Salamon István
Gerezdi Norbert
Dobsa Attila
Németh Ferenc
Egervári Péter
Horváth Irén
Czirkóné Párnás Rózsa
Igaz István
Sipos József
Mesterházi Gábor
Török Csaba
Anderláné Mátray Erika
Juhász Ferencné

249 szavazat
220 szavazat
215 szavazat
212 szavazat
197 szavazat
194 szavazat
160 szavazat
159 szavazat
155 szavazat
98 szavazat
93 szavazat
87 szavazat
80 szavazat
80 szavazat
71 szavazat
55 szavazat

Szlovák kisebbségi önkormányzati
képviselõ-jelöltek
Urbanics Vilmos
Borbélyné Paxy Erika
Szabó Mária
Törökné pátrovics Erika
Bartal Nóra

31 szavazat
27 szavazat
24 szavazat
24 szavazat
18 szavazat

Vértesszõlõs, 2006 október 2.
Magyar Istvánné
Helyi Választási Bizottság Elnöke

Az új képviselõ-testület bemutakozása

1976-ban születtem Tatán, azóta Vér tesszõlõsön élek, közel
20 éve a Vértes László utcában lakom. Középiskolai tanulmányaimat
Tatán a Jávorka Sándor Mezõgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Legmagasabb iskolai végzettségem agrármérnök. 2000-2003
között a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári karán a
Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézetben, majd néhány hónapig a
Növényvédelmi Tanszéken dolgoztam. Jelenleg egy német vetõmag
kereskedelmi cég gyõri székhelyû magyar leányvállalatánál termékfejlesztési vezetõként dolgozom.
Az elmúlt 4 évben önkormányzati képviselõként a pénzügyi és
falufejlesztési bizottságban dolgoztam.
•
kiemelt feladatként támogattam az infrastruktúra
fejlesztését, az útépítéseket
• támogattam az önkormányzat és a település mûködésének ésszerûsítésére
		 irányuló törekvéseket
• valamennyi testületi döntéskor az elmúlt 4 év során az ésszerûséget, a 			
modernizációt és a mûködési, gazdálkodási hatékonyság növelését támogattam
• mindig támogattam a közintézmények, különösen az iskola felújítását
Ezúton szeretném megköszönni bizalmukat és a választás során adott szavazataikat!
Az Önök, minden vértesszõlõsi lakos támogatásával a jövõben a település további gyarapodásáért
szeretnék dolgozni. Legfontosabb feladatnak a közterületek fejlesztését, parkosítását, a közintézmények és utak felújítását tartom. Ezen kívül kiemelt célom az önkormányzat és az intézmények
mûködésének áttekintése, hatékonyabbá, gazdaságosabbá alakítása. Kérem, segítsenek ebben a
szép és remélhetõen sok közös sikert és megelégedést hozó feladatban!
			
Támogatásukban õszintén bízva, üdvözlettel:
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Bedei Saroltának hívnak, 30 éves vagyok. Születésem óta élek
Vértesszõlõsön. Családom több generáció óta él a községben. Szüleim és két testvérem is aktívan részt vesznek a falu életében. A helyi
óvoda és iskolaéveim után kerültem a tatabányai Árpád Gimnáziumba,
majd a Veszprémi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol német
nyelv és irodalom szakos bölcsész-tanárként végeztem 2001-ben.
Az egyetem elvégzése után az Agricola Rt-nél helyezkedtem el, ahol
jelenleg külker ügyintézõként és tolmácsként dolgozom.
Az elmúlt 4 évben a Kulturális és Nemzetiségi Bizottság külsõs
tagjaként vettem részt a falu életében, már ezt megelõzõen a német
testvértelepüléssel kialakítandó kapcsolat megerõsítésén is munkálkodtam. Emellett néhány éve besegítek Bartal Vilmosné, Marikának a mazsorett csoport vezetésébe.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eddigi önkormányzati munkámat
segítették, támogatták és az október 1-jei választásokon rám szavaztak

Dr. Bogár István vagyok, 1965-ben születtem Tatabányán. 1989ben végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen, majd 1995-ben a
kisállatspecialista klinikus szakállatorvosi diplomát is megszereztem.
1990-tõl magánállatorvosként dolgozom Tatabányán a Kisállat
Szakrendelõben. 2004-tõl a Komárom-Esztergom megyei Állatorvosi
Kamara elnöke vagyok.
Feleségem Géber Zsuzsanna a tatabányai Bolyai János Általános
Iskola tanára. Gyerekeim Péter (1990), Bence (1991) középiskolások, Judit (1994) általános iskolás. Hobbim a sport, az olvasás és
a barkácsolás.

Dr. Hajba Tamás
jogász
Elérhetõségek: Vértesszõlõs, Kertalja utca 4., Telefon: (30) 98162-40, E-mail: dr.hat@freemail.hu
37 éve élek Vértesszõlõsön. Egyszerre vagyok született szõlõsi
és „betelepült”. Soha nem laktam máshol, de a szüleim nem innen
származnak.
Az Összefogás Szõlõsért Egyesület (Spolok solidarity za Síleš),
mint jelölõ szervezet képviselõ-jelöltjeként kerültem be a Testületbe.
„A régi világban a falubírók nem pénzért, hanem a településük iránti tiszteletbõl vállalták falujuk
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Mezõfi Tibor vagyok, 1957. szeptember 20-án születtem.
Vértesszõlõsön a Valusek u. 120-ban lakom. Végzettségem okleveles gépészmérnök, mérnök-közgazdász és az OTP Garancia
Biztosító ZRt-nél dolgozom. Henrietta lányom Sopronba jár fõiskolára,
3. évfolyamos, Péter fiam most kezdte az egyetemet Gyõrben.
A feleségem iskolatitkár a Dózsa György iskolában Tatabányán.
A Pátria Faluközösségi Egyesület tagja vagyok.
A gyors bemutatkozás után az elsõ szó a köszöneté. Köszönöm a
bizalmat, hogy immár 5. alkalommal választanak meg önkormányzati képviselõnek. Az elmúlt 16 évben több pozícióban dolgoztam,
legutóbb alpolgármesterként.
Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy bizalmukat azzal érdemeltem ki, hogy igyekeztem mindvégig becsülettel, a falu érdekében munkálkodni. Ígérhetem, hogy ez a jövõben is
így lesz. Független jelöltként, pártpolitikától mentesen a falu fejlõdése a cél! Ehhez kérem szíves
támogatásukat.
Õszinte tisztelettel:
Mezõfi Tibor

Dr. Pluhár Szilvia Orsolya vagyok, Tatabányán születtem 1955.
november 23-án. A szüleim által épített családi házba 2001-ben
költöztem be. Mindkét lányom nagykorú, a kisebbik még fõiskolás.
Párom Mórocz Tamás pedagógusként dolgozik Tatán a Talentum
iskolában.
Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános
orvostudományi karán végeztem 1982-ben. Szakvizsgáim 1988ban csecsemõ- és gyermekgyógyászat, 1996-ban iskola- és
ifjúságegészségügy. Az egyetem után a szombathelyi Markusovszky Kórház laboratóriumában, majd 1985 óta a tatabányai
Megyei Kórház csecsemõ- és gyermekosztályán, 1988-1992-ig
Tatabánya felsõn, 1992-1996-ig a Bánhidai lakótelepi gyermekrendelõben dolgoztam. 1996tól jelenleg is a Kodály téri gyermekrendelõben gyermek háziorvosként dolgozom. Egyetemi
éveim alatt idõsek házi szociális gondozója voltam egy éven keresztül. 1995 óta vállalkozóként
Bt-ben tevékenykedem.
2006-ban léptem be az „Összefogás Szõlõsért Egyesület”-be, s az egyesület jelöltjeként jutottam
be a vértesszõlõsi képviselõ-testületbe.
Köszönöm a bizalmat, melyet legjobb tudásom szerint maximálisan teljesíteni fogok.
Tisztelettel:
Dr. Pluhár Szilvia Orsolya
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Szûcsné Posztovics Ilona Erdõsor utcai lakos vagyok. Családommal 1999-ben költöztem Vértesszõlõsre. Férjem Szûcs János
vállalkozó, két gyermekünk van. Pénzügyi számviteli fõiskolai
végzettséggel rendelkezem. Szakmai képesítéseim: könyvvizsgáló,
adótanácsadó. 13 évig a Vértes Volán Rt. gazdasági igazgatójaként,
majd 2006. februártól  az MKB Bank Nyrt. Tatai fiókvezetõjeként,
dolgoztam, jelenleg a bank vállalati üzletág vezetõje vagyok. Tíz éven
keresztül oktattam mérlegképes könyvelõi, gazdasági informatikusi
tanfolyamokon pénzügyi és számviteli ismereteket. A magánszférában 1992-tõl könyvelõ, könyvvizsgálóként veszek részt.
A következõ négy évben fontos feladatnak tartom az Önkormányzat pénzügyi munkájának tudatos szakmai irányítását. Az önkormányzati munkában a pénzügyi területen szerzett több évtizedes
szakmai tapasztalatomat, tudásomat ajánlom fel.

Szabó Mária vagyok, születésem óta Vértesszõlõsön lakom,
csakúgy, mint õseim több generációra visszamenõleg. Férjem,
Csenke Gyula nyugdíjas középiskolai tanár. Két lányunk van, Judit
idén végzett a Miskolci Egyetem jogi karán, Éva gimnazista a tatai
Eötvös gimnáziumban.
1980-ban az esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolán, majd másoddiplomás képzés keretében 1995-ben Gyõrben végeztem német tanítóként.
Harmadik diplomámat közoktatás-vezetõ szakon szereztem. 16 évig
Tatabányán, a Dózsa György Általános Iskolában dolgoztam, 10 éve
tanítok német nyelvet a helyi általános iskolában. 9 évig igazgatóhelyettesként, egy évig megbízott igazgatóként dolgoztam.
1998-tól 2002-ig önkormányzati képviselõként a kulturális és szociális bizottságban tevékenykedtem, majd 4 éven át a kulturális bizottság külsõ tagjaként segítettem a helyi programok,
rendezvények szervezésében. Mindkét nyelvet beszélve részt vettem Vértesszõlõs szlovák és
német testvértelepülési kapcsolatainak kialakításában, ápolásában.
Idén elõször alakult meg falunkban a kisebbségi önkormányzat, melynek tagjává választottak. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy még többet tehessünk a szlovák hagyományok
megõrzéséért.
Köszönöm a falu lakóinak a választásokon megnyilvánuló bizalmát, önkormányzati
képviselõként településünk fejlõdéséért fogok tenni.
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Tóth Béla vagyok. 1945. október 5-én születtem Mocsán, általános iskolámat itt végeztem. 1965-ben végeztem el Sopronban a Róth
Gyula Erdészeti Technikumot. 1965-67 között sorkatonai szolgálatot
teljesítettem Szabadszálláson, Budapesten és Debrecenben. 1967tõl 1992-ig a Vértesi Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaságnál dolgoztam
különbözõ beosztásokban (kerületvezetõ erdész, mûszaki vezetõ,
majd kereskedelmi ágazatvezetõ). 1992-tõl–2000-ig a Vér tes
Kereskedõház Kft-nél dolgoztam mûszaki vezetõként. 2000-tõl
mezõgazdasági õstermelõként dolgozom. 2005. október 5-étõl
nyugdíjas vagyok.
2006. évi önkormányzati választásokon a FIDESZ-KDNP felkérésének eleget téve indultam. Október 1-jén képviselõi mandátumot szereztem az ÖNÖK bizalmából.
2006 október 12-ei önkormányzati alakuló ülésén a képviselõ társaim alpolgármesterré választottak.
Munkámmal a falu és lakóinak javát kívánom szolgálni.
Élhetõbb, Szebb, Rendezettebb község legyen 4 év múlva Vértesszõlõs.
Tisztelettel és Köszönettel

Tóth Béla

Zoltánfi Zsuzsanna vagyok. 1962-ben születtem Tatabányán,
Vértesszõlõsön 22 éve élek.
Végzettségem; gimnáziumi érettségi, ezen kívül 12 éve foglalkozom
számítástechnikával. Autodidakta módon kezdtem az ismeretszerzést, 4 éve elvégeztem a középfokú szoftverüzemeltetõi szakképzést
és megszereztem hozzá az ECDL minõsítõ jogosítványt is. Emellett
kereskedõ-boltvezetõ is vagyok. Jelenleg angolul tanulok.
Alapító tagja vagyok az 1997-ben létrehozott Vértesszõlõsi Galamb-, Díszbaromfi és Díszmadártenyésztõk Egyesületének. Több
éven keresztül az augusztus 20-i rendezvények keretén belül bizalmi
alapon, önkéntesen végeztem a kerékpárverseny megszervezését és
lebonyolítását nagy sikerrel, a lakosság és az Önkormányzat segítségével.
Tagja vagyok, mint érintett a Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesületnek.
2004. februárjától a tatabányai Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei kiemelten
közhasznú egyesületében marketinges, adminisztratív, programszervezõi, informatikai és webmesteri teendõket látok el. Szeretem ha kreativitásomnak és szervezõi készségemnek teret kapok. A
tatabányai egyesület weblapját én készítettem, mely segítségével a fogyatékkal élõk hasznos és
naprakész információkhoz juthatnak (http://mkeme.turul.hu).
Továbbá tagja vagyok elektorként a Nemzeti Civil Alapnak, van pályázatírói tapasztalatom,
amellyel többek közt községünk fejlõdéséhez, gyarapodásához kívánok hozzájárulni.
Örömmel vettem megbízatásomat a szociális bizottságban, hiszen ez áll hozzám a legközelebb
szakmailag és emberileg, de emellett szívesen fogok tevékenyen részt venni a kulturális bizottság
munkájában is.
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Polgármesteri program
Vértesszõlõs 2006–2010.
1. A napi mûködés és gazdálkodás zökkenõmentes átvétele
2. Mûködési kérdések
– A 2007. évi költségvetés elõkészítése
– A költséghatékony és ésszerû gazdálkodás biztosítása
– A képviselõ-testület, a polgármesteri hivatal, az intézmények szervezeti 		
kérdéseinek áttekintése, ésszerûsítése
– A rezsi és dologi kiadások felülvizsgálata, ésszerû határok között tartása
– A hatékony létszám gazdálkodás megvalósítása
– A társadalmi együttmûködés megvalósítása (testületi tagok, külsõs tagok,		
volt polgármester és képviselõ jelöltek, önkormányzati alkalmazottak, civil 		
szervezetek stb.)

3. Önkormányzati nyilvánosság
– A község honlapjának fejlesztése (rendeletek, szabályzatok, meghívók, 		
jegyzõkönyvek)
– A képviselõ testület megfelelõ informálása (e-mail)
– A képviselõ testületi ülések jegyzõkönyvének kifüggesztése a Polgármesteri
Hivatalban
– Évente legalább egyszer közmeghallgatás
– Évente legalább egyszer vállalkozói fórum – kölcsönös információcsere

4. Fejlesztések
– A költségvetés ésszerûsítése és a külsõ pénzügyi források bevonása
– Pályázatfigyelés rendszerének kialakítása
– Szerzõdés kötése profi pályázatíró céggel
– A legfontosabb feladat a közterületek fejlesztése – karbantartói csoport
létrehozása
– A faluközpont fejlesztése
– A közintézmények felújítása

5. Kultúra, oktatás, szociális támogatások
– Az egészségház fejlesztése
– Az iskola innovatív törekvéseinek támogatása, az angol nyelv oktatása
– A Tájház fejlesztése
– A helyi népi és szlovák kultúra ápolása
– Külkapcsolatok támogatása
Vértesszõlõs, 2006. október 12.
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Dr. Nagy Sándor
polgármester

1956-os megemlékezés és emlékmûavatás
Vértesszõlõs község önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006.
október 12-ei alakuló ülésén Dr. Bogár István javaslatára egyhangúlag
egy 1956-os emlékmû és emlékpark építését határozta el, ahol minden
képviselõ 1-1 fát ültet el. Késõbb több helyszín megtekintése során
a döntés a Tanács utca Valusek utcai végére esett.
Köszönet mindenkinek, aki az emlékmû megvalósulásához hozzájárult:
a Képviselõ-testület minden tagjának, különösen Tóth Béla alpolgármester
úrnak és Zoltánfi Zsuzsannának; Ökrös Istvánnak, Gombás Lajosnak,
Tóth Péternek, a Garten Bauer kertészeti áruháznak, és mindenkinek,
akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy igen rövid idõ elteltével az
emlékmûvet felavathattuk!
Október 23-án került sor az elsõ ’56-os megemlékezésre és az emlékmû
avatására éppen a forradalom 50. évfordulóján, amelyet az iskola mûsora
tett meghitté, majd az egyházközség nevében Lukács József atya szentelte
fel az emlékmûvet.
Reméljük, hogy ezzel egy hagyomány kezdõdött el és a jövõben minden
évben a szõlõsi kõbõl, gránitból és nemesacélból épült emlékmûnél közösen
emlékezhetünk meg az 1956-os forradalom hõseirõl és áldozatairól!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

9

Bemutakozik az új iskolaigazgató
Horváth Sándor vagyok, 1972-ben születtem Tatán.
Édesanyám a mostani Faluházban látta meg a napvilágot, itt éltek dédszüleim is, akiknek személyes tárgyai
még ma is láthatóak az utcafrontra nyíló elsõ szobában.
Vértesszõlõsrõl négy éves koromban kerültem el, mert
édesapám bányász volt, és tatabányán kapott lakást. Ott
végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd a tatai
Jávorka Sándor Mezõgazdasági Szakközépiskolában
érettségiztem.
A tanítóképzõ fõiskolát Gyõrben és Budapesten
végeztem el, majd dráma-és médiatanári végzettséget
szereztem. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola kétéves waldorf-pedagógiai továbbképzését is elvégeztem, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen kaptam meg a közoktatás-vezetõ oklevelet és pedagógus szakvizsgát. Idén
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán államvizsgáztam, ahol magyar szakos
tanári diplomát szereztem.
Ötödik éve lakom Vértesszõlõsön, feleségem itt nevelkedett, rokonsága, barátai,
emlékei ide kötik. Eddig két gyermekünk született; Csenge kilenc, Zsombor egy
éves. A Tanács utca egyik tornácos parasztházában lakunk.
Tizennégy éves munkavégzésem során dolgoztam óvodában , általános iskolákban,
alapítványi és állami gimnáziumban, szakiskolában, valamint a média területén is.
Azért pályáztam meg a Vértesszõlõsi Általános Iskola igazgatói állását,mert
úgy érzem sok mindent láttam és tapasztaltam a közoktatásban: jót is, de inkább
több rosszat. Ezen az arányon szeretnék itt helyben minél többet változtatni. Munkám során arra fogok törekedni, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek személyes
adottságainak megfelelõ képzést kapjanak a mai modern pedagógiai elveknek
és módszereknek megfelelõen. Folytatni fogom azokat a hagyományokat és szokásokat, amiket az iskola korábbi és jelenlegi dolgozói kemény és példamutató
munkával megteremtettek. Célom, hogy minél több vértesszõlõsi kisgyermek járjon
itt, helyben iskolába, és érezzék azt, hogy itt minden értük van!
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Óvodai hírek
Óvodánk a 2006/2007-es nevelési évet négy csoporttal, 74 kisgyermekkel
kezdte. Az Önkormányzat Képviselõtestülete úgy döntött, hogy az intézmény
továbbra is négy csoporttal mûködhet. Köszönjük minden képviselõnek, hogy
munkánkat támogatta!
Nyáron gazdag programot kínáltunk gyermekeinknek. Az udvari életet színesebbé
tette a német testvértelepülésrõl küldött sok-sok udvari játék. Sokat pancsoltunk,
sároztunk, kézmûveskedtünk a szabadban. Nagy figyelmet fordítottunk a kánikulában a folyadékveszteség pótlására, sok gyümölcs és zöldségféle fogyasztására.
Lehetõségünk nyílt egy kirándulásra,
Tatabányára a Csónakázó tóhoz utaztunk autóbusszal. Egy vidám délelõttöt
töltöttünk el a parkban kialakított Európai
Uniós szabályoknak megfelelõen kialakított játszótéren, énekeltünk, játszottunk
a szabadban.
Az óvodai napirend kialakítása során
törekedtünk arra, hogy az egész nyarat
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az óvodában töltõ gyermekek is sok-sok nyári élményt szerezzenek.
Óvodánk az idei évben is gazdag programot kínál a gyermekeknek. Õsszel kirán-

dulásokat tervezünk a természetbe, részt veszünk a falusi rendezvényeken: szüreti
felvonulás, idõsek napja, Mihály napi vásáron Szeptemberben 8-11-ig papírgyûjtést
szervezünk. Október 2-tõl 10 alkalommal úszás oktatásra járnak gyermekeink az
Oroszlányi Városi Uszodába. Lehetõség nyílik színházlátogatásra, szolgáltatásként
kínálunk néptánc oktatást, lovaglást.
Október 11-én újra megkezdte mûködését a Baba-Mama Klub, ahová továbbra
is szeretettel várjuk és hívjuk a kismamákat, illetve a kisgyermekes szülõket!
Ötleteiket, kéréseiket, észrevételeiket várjuk a jobb mûködés érdekében!
Élményekben gazdag sikeres tanévkezdést kívánunk minden gyermeknek
és szülõnek
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

12

A Vértesszõlõsi Általános Iskola
nyári táborairól
A Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Alapítvány anyagi támogatásával
valósult meg az a nyári kézmûves tábor, melyet Balatonszántódon szervezett meg
Krajczárné Száraz Erzsébet és Csordásné Kutenics Szilvia június végén. A
21 kisgyermek délelõttönként üveget
festett, sógyurmázott, font, gyöngyöt
fûzött. Friss balatoni élményeiket is
megfestették, de volt aszfaltrajz, pólófestés is. A délutáni csendespihenõ
után a táborozók a Balaton 25 fokos
vizében fürödhettek minden nap.
Vacsora után tovább folytatódtak a
közösségi programok: ügyességi és
sportvetélkedõk szárazon és a vízben
egyaránt, diszkó, népi gyerekjátékok,
táncok tanulása, fodrászverseny. A hét
utolsó napján az esti tábortûz tette fel a koronát e csodaszép hétre.
Ugyanebben az idõben 10
felsõs tanulónk Németországban
nyaralhatott a testvértelepülésünkön mûködõ Vértes-szõlõs-Muhr
am See Baráti Kör vendégeként
egy hétig. Ifjúsági turistaszállóban laktunk, sok érdekes
program várt ránk: strandoltunk
tó partján és élményfürdõben,
ismerkedtünk a környék nevezetességeivel, kerékpároztunk.
Mindenkinek tetszett az a kiállítás, ahol a környék egyedülálló
ökológiai rendszerét ismerhettük
meg. Nagyon élveztük a csónakversenyt a helyi alpolgármester,
Hans Buck halastaván, ahol a
pisztrángokat is megetethettük. A helyi általános iskolában alsós órákon vehettünk
részt. Mivel a világbajnokság rendezõ országában voltunk, abból sem maradhattunk ki: hatalmas kivetítõn néztük meg a Németország – Argentína mérkõzést.
Köszönjük vendéglátóinknak a sok szép élményt, reméljük, jövõre viszonozhatjuk
a szíveslátást!
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Július 16-ától Szûcs Imre vezetésével hat gyermek nyaralt a Szigetközben, a Pannonhalmi Tájvédelmi
Körzet környezetvédõ táborában.
A hét során a gyerekek megismerkedtek a Szigetköz gazdag
élõvilágával. Madarat gyûrûztek,
kenutúrán vettek részt, a környezetvédelemmel kapcsolatos
elõadásokat hallgattak, sokat bicikliztek az egy hét alatt. Bejárták
a környéket, megnézték a hédervári kastélyt, jót strandoltak a lipóti
élményfürdõben.
Július végén hat tanulóval vettem részt abban
az ökológiai kerékpáros
táborban, amit a gyõri Reflex Környezetvédõ Egyesület szervezett meg.
Nagyon jól éreztük
magunkat az egyesület
pápateszéri gyermektáborában. Minden nap
más vidékét fedeztük fel
a bakonyi rengetegnek:
a fenyõfõi õsfenyvest, a
Bakonyság határában
található kis kápolnát,
amely arról nevezetes,
hogy Kossuth Lajos ott tartotta esküvõjét. Bakonybélben a szent forrást és az
apátságot, valamint az Erdõk házát is megtekintettük. A kiállítás a Bakony állat- és
növényvilágát, hagyományos népi mesterségeit mutatta be. Bakonyszentlászlóról
indulva 8 kilométeres gyalogtúra keretében jártuk be a Cuha-patak vadregényes
völgyét. 44 km-t kerekeztünk azért, hogy strandoljunk a nagyteveli tóban. Az egy
hét alatt 170 km-t bicikliztünk a perzselõ napsütésben, de mindannyiunknak tetszett
az erõpróba.

* * *
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Nyári kalandjaink
A nyár folyamán három táborban is velem tarthattak a gyerekek.
Július 1-jétõl Balatonvilágoson töltöttünk
öt napot oroszlányi gyerekekkel együtt.
A fõszerep a fürdésé, a pihenésé volt.

Július 17-tõl indult az elsõ csapat a
kalandtúrákra. Legnépszerûbb a Fegyverek napja volt, amikor is bepillantást
nyerhettünk a tatai laktanya életébe,
illetve igazi elöltöltõs, fekete lõporos
puskákat és modellágyúkat láthattunk
és hallhattunk a MOLAJ-i lõtéren valamint belekóstoltunk az íjászatba is.
Koldusszálláson bográcsoztunk. A Vértesben lovagoltunk, túráztunk, szalonnát
sütöttünk „az éj leple alatt”. Csapatunk
kistérségivé nõtte ki magát. A szõlõsi
gyerekek tatai és tatabányai barátai is
velünk tartottak a hét folyamán.

Egy kis pihenõ után újabb csapattal
újabb kalandok elé néztünk. A komáromi
strandon kezdtünk. A vizes indítás nem
volt túl szerencsés. A másnapi szári
túránkat elmosta az esõ.
Szerencsére szerdán a tardosi Malomvölgyben már napfény és jó idõ
kísérte az egész napos íjászatot, túrát
és a foci meccset.
Az idén megpróbálkoztunk a tábor
folyamán egy éjszakát távol tölteni a
kedvenc ágyunktól. A kezdeményezés
sikeresnek bizonyult. Júliusban a gánti
turista házban aludtunk, augusztusban
a Bakonyalján találtunk szállást egy
éjszakára. Rédétõl néhány kilométerre lévõ Lesalja major Fogadójában
szálltunk meg. Miután elkészítettük
bográcsban a vacsoránkat, éjszakai
túrára indultunk egy helyi túravezetõ
vezetésével. Másnap lovas szekérrel
kirándultunk Ördögrétre. Kalandoztunk, sziklát másztunk a Cuha patak
partjának meredek szikláin.
Mindkét táborban Herczog Krisztián, Színjátszó körünk vezetõje, volt a
kísérõm. Ezúton is köszönöm önzetlen
segítségét!
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A nyarat a XIV. MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁSSAL valamint az augusztus 20-ai
családi nappal zártuk. A kiállításon 52 kiállító mestermunkáit csodálhattuk meg.
Külön örömömre szolgált, hogy az egy
hetes nyitva tartás alatt sokan eljöttek
megnézni a kiállítást.

érdeklõdõk megismerkedhetnek a
selyemfestés, szén- és a pasztellrajz
készítés alapjaival. Az alapvetõ kellékeket, szintén pályázati pénzbõl, biztosítani
tudjuk.
Asszonykórusunk továbbra is kéthetente, keddenként próbál 18 órától.
Újdonság: Furulya szakkör, vezeti: Saltzer
Géza tanár úr, fuvolamûvész.
Foglalkozásaikat hétfõnként,
15 órától tartják a Mûvelõdési
Házban. Szintén a tanár úr vezetésével egy kis komoly zenei
elõadássorozatra invitálnánk az
érdeklõdõket „Zeneszerzõk az
évfordulók tükrében” címmel.
A sorozat 4 elõadásból áll. Az
elsõ elõadás idõpontja: 2006.
november 6. 18 óra „Hazám,
hazám te mindenem” 196 éve született
Erkel Ferenc. A következõt december
4. 18 órakor tartjuk. Téma: Kodály, „Legyen a zene mindenkié”
Szeptember 29-én megrendeztük a Mihály-napi vásárt. Volt csuhézás, hajfonás,
grgola kötés. Áprily Géza zenés, gyermekverses mûsora zárta a programot.
Az õszi szünetben a következõ programokat kínáljuk:

Fotó: Handa Levente

Õszi programjaink:
A Foltvarró körünk egész nyáron fáradhatatlanul dolgozott. Minden pénteken 17
órától várják az érdeklõdõket. Pályázati
pénzbõl sok szép kelléket vásároltak, amit
a kör tagjai a munkáikhoz felhasználhatnak.
A Színjátszó kör is folytatja a munkáját minden pénteken, 16 órától a
Mûvelõdési Házban.
A hastáncosainkat a közösségi rendezvényeinken láthattátok. Keddenként
próbálnak 17.30 órától.
A Jazz-balett táncosainak fellépõ
ruháit pályázati pénzbõl megújítottuk,
csütörtökönként próbálnak.
A Fialka elsõ próbája szeptember
21-én, csütörtökön volt. Próbáikra
továbbra is várják a néptánc iránt
érdeklõdõ újoncokat is.
A különbözõ festészeti technikák
iránt érdeklõdõknek októbertõl egy- egy
hétvégén „Képzõmûvészeti mûhelyt”
indítottunk, melynek keretén belül az
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Október 30. hétfõ 9.00 órától 11.00
óráig: Boszorkány mûhely: kézmûves és
dramatikus játszóház Herczog Krisztián
vezetésével.
Október 31. kedd, 18.00 órától Halloween-i felvonulás és Teaház
November 4. szombat, 14 órától,
selyemfestés Dobroszlávné Nemeskéry
Andreával. Belépõ díj: 200 Ft/fõ
Programjainkkal kapcsolatosan minden javaslatot, véleményt szívesen fogadok akár személyesen, akár e-mailben:
muvhaz.vszolos@freemail.hu

Szent István napi ünnepség
2006 júniusában feladatul kapta az Õszirózsa Nyugdíjasklub és a Pátria Faluközösségi Egyesület vezetõsége szervezze meg az augusztus 20-ai összejövetelt.
Segítõinkkel – Persikné Kata, Kutenics Mária, Pátrovics Erika, Török Csaba,
Horváth Sándor egy falunap jellegû találkozó mellett döntöttünk. A folyamatos
megbeszéléseken nagyon sok jó ötlet született, mind programban, mind az anyagi
javak megszerzésében.
Sikerült támogatókat találni a falu lakosai, vállalkozói, kereskedelmi egységei
és intézményei személyében. Nekik köszönhetõen bõven rendelkezésünkre
álltak a tombola húzáshoz az ajándékok. Ismételten köszönjük megértésüket
és segítõkészségüket. Már néhányan a következõ évre is ígéretet tettek, hogy
számíthatunk rájuk.
A programról nem kell különösebben beszélni, hiszen mindenki megkapta postaládájába a tombola szelvénnyel együtt.
Szombaton a hagyományoknak megfelelõen felállították a színpadot néhányan
a Pátria tagjai. Vasárnap a Nyugdíjasklub tagjai három nagy üstben fõzték a babgulyást, amely ezen a napon mindenki megelégedésére el is fogyott.
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A színpadon Persikné Kata irányította a mûsorszámok folyamatosságát. Délelõtt
és délután változatos szórakozási lehetõségekbõl választhattak a kilátogatók.
Sajnos az esti mûsort megzavarta a vihar. Ennek következtében a megmaradt
ajándékokat kisorsoltuk egy héttel késõbb. A nyertes számok megjelentek a kábeltévében és a Hírmondóban is benne lesznek.
Utólagosan megbeszéltük a szervezés eredményeit és hibáit a jövõre nézve.
Ezen az úton szeretnénk megköszönni mindazoknak akik idejüket és energiájukat
nem kímélve, nagyszerû élménnyel gazdagították a családi napon résztvevõket.
Horváth Irén
Pátria Faluközösségi Egyesület
Busch Józsefné
Õszirózsa Nyugdíjasklub
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A „Tiszta udvar, virágos ház” pályázat
eredményhirdetése
A Vértesszõlõs község Önkormányzatának Képviselõ Testülete által alakított bíráló bizottság
2006. július 4-ei értékelõ bejárása után meghozta döntését a kihirdetett kategóriákban.
A maximálisan elérhetõ pontszám 150 volt. Mivel 10 pályázó közül csak egy lett volna
1985 után épült ház, a kategória határt 1981-nél kellett meghúznunk, így mindkét kategóriába 5-5 pályázó jutott.
A bírálati szempontok:
– Az ingatlant határoló közterület (utca) rendezettsége
– Az udvar rendezettsége
– Növényzet, virágosítás
Az 1981 elõtt épült házak kategóriája
1. Mérõ Éva
Akácfa u. 15.
2. Bártfay István
Múzeum u. 47.
3. Sándor Ilona
Tanács u. 76.

147 pont
145 pont
143 pont

További pályázók:
Ábrahám Pál
Sóki Józsefné

Valusek u. 116.
Tanács u. 37.

Az 1981 után épült házak kategóriája
1. Szontágh György
Mókus u. 1.
2. Ritócz László
Tanács u. 48.
3. Póta László
Kánya u. 2.

146 pont
139 pont
133 pont

További pályázók:
Forisek Ferencné
Zigó Anett

Akácfa u. 37.
Akácfa u. 35.

Díjazás:
Kategóriánként a helyezettek tetszetõs kivitelû arany, ezüst és bronz, a többi pályázó
fehér színû „Tiszta udvar, virágos ház” táblát kaptak, valamint ezen kívül minden résztvevõ
egy-egy oklevelet is. Továbbá a helyezettek és minden pályázó a Garten Bauer kertészeti
áruház vásárlási utalványait kapták meg, kategóriánként az elsõ helyezettek 20.000 Ft,
a második helyezettek 15.000 Ft, a harmadik helyezettek 10.000 Ft, a többi résztvevõ pedig
egyenként 5.000 Ft értékben.
A táblákat, okleveleket és a vásárlási utalványokat az augusztus 20-ai ünnepségen a
Polgármester Úr adta át.
Dr. Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ, a bíráló bizottság tagja
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Fényképek a szüreti felvonulásról

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Finta Lászlóné a szerkesztõség vezetõje
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