A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2006. május XII. évfolyam 2. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!

Nyárhívogató

A Képviselõ-testület júniusi ülésén a közterületek
rendjével foglalkozik. A napokban több, mint húsz
felszólítást kézbesítettünk a közterületek rendjének
durva megsértéséért.
Egy utca lakói a száguldozó motorosok, autók
„ellen” fekvõrendõröket tartanak szükségesnek.
Többen sérelmezik, hogy kevés a felelõsségrevonás, súlyosabb büntetést kellene kiszabni.
Járdákra, utakra belógó fák, bokrok, útszegélyre
kirakott kövek, betonakadályok jelzik, hogy a hóolvadás után, tavasszal mennyi a tennivaló.
A falu rendjét azonban nem a felszólítások,
büntetések biztosítják, hanem az együttmûködõ
közösség. Szépül a falu, de ennek az a záloga,
hogy környezetünket és lakótársainkat mennyire
tudjuk becsülni, óvni, segíteni.
Szép virágos, napos és kellemes Nyarat kívánok!

Mint a macska, talpra esik az esõ,
Órák hosszat zuhanyozhat a mezõ.
Csip-csip, csirip – szólnak a víg verebek,
hozzák a hírt, mint a postás a levelet.

Vida István

Messzi délen, útrakészen áll a nyár,
lassan indul, a hegyen túl meg-megáll;
megfürdik a patak langyos vizében,
s tovább-baktat, ideér tán a héten.
Ûzzük el a rossz idõt, a hideget,
siessünk, mert a félénk nyár közeleg.
Ha megjönne s kicsit fázna néhanap,
ráadnám a kabátomat, sálamat.
Székely Dezsõ
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Legyen-e Vértesszõlõsnek
szlovák kisebbségi önkormányzata?
Kedves Szõlõsiek!
Május elején minden választásra jogosult állampolgár kapott egy-egy
borítékban tájékoztatót arról, hogy
megkezdõdik országszerte a helyi
kisebbségi önkormányzatok majdani
választásának elõkészítése. A tájékoztató levél minden részletes tudnivalót
tartalmaz, azt megismételni itt most
szükségtelen.

Vértesszõlõsön eddig még egyszer
sem szervezõdött kisebbségi önkormányzat. Egyébként a megyében
minden szlovákok lakta településen
mûködik már régen, csak nálunk
nem.
A Magyarországi Szlovákok Országos Szövetségének kérdésére
azt válaszoltuk, amit ma is így gondolunk: nálunk a helyi nemzetiség
érdekeit, jogait a települési önkormányzat maximálisan támogatja,
érvényesíti. Gazdag programok
biztosítják a nemzetiségi kultúrát,
a hagyományok ápolását (óvodában, iskolában oktatjuk a nyelvet,
mûködik asszonykórus, néptánccsoportok, van tájházunk, stb.).
Persze, másutt is vannak hasonló
programok, csak ott a kisebbségi
önkormányzat szervezi ezeket,
mivel ezek a fõ feladatai. Feladata
természetesen az érdekek érvényesítése általában is, ha azok sérülni

látszanak (amire még nem volt példa
nálunk), de hatalmi jogosítványai
nincsenek.
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
megalakításának nálunk egy érdemi
indoka látszik: a pályázatokon való
anyagi támogatások megszerzésének nagyobb esélye. Vannak
pályázatok, amelyeken elsõsorban
kisebbségi önkormányzatok vehetnek részt, s hozhatnak pénzt a
nemzetiségi programokhoz.
Arra gondoltunk, fontos lenne a
falunak a jövõben ezt a pénzforrási
lehetõséget is kihasználni, mert
valószínû, hogy szükség lesz rájuk,
ha az eddigi programokat bõvíteni,
fenntartani akarjuk. Ha a Szõlõsiek
közül azok, akik a nemzetiséghez
tartozónak érzik magukat egyetértenek ezzel a céllal, s kitöltik azt
a nyomtatványt (legalább 30-an),
amelyet megkaptak, akkor a Magyarországi Szlovákok Országos
Szövetsége, mint hivatalos jelölõ
szervezet jelöltjeink mellé áll. Így
az önkormányzati választásokhoz
kapcsolva az 5 fõs kisebbségi
önkormányzatot Vértesszõlõsön is
megválaszthatjuk.
Kérjük, gondolják végig, olvassák el a kapott tájékoztatót!
Ha egyetértenek, töltsék ki a kapott formanyomtatványt, s dobják
be 2006. július 15-ig a Polgármes-

Iskolai hírek
Az iskolások a tavaszt március 15-e megünneplésével kezdték: a 4. osztályos
tanulók Gombásné Bartal Zsuzsa rendezésében szép megemlékezést tartottak
a Kultúrházban a tanulóknak és a meghívott vendégeknek.
Az iskola Könyvmoly Klubja író-olvasó találkozó keretében a méltán híres
Nógrádi Gábor írót látta vendégül. A
gyerekek, akik sok regényét olvasták
már, érdeklõdve vettek részt a programon, s kérdéseikkel tették színesebbé
a humorban gazdag író elõadását.
A 3. és 4. osztályosok áprilisban a
Fõvárosi Nagycirkuszban tettek látogatást, míg az 5. és 6. osztályosok a Piliscsév, Pilisszántó, Pilisszentkereszt,
Csodák Palotájában és a Jövõ Házá- Kesztölc, Kiskõrös, Sárisáp, Dabas,
ban bõvíthették ismereteiket.
Tardos, Bán-hida és iskolánk legjobb
Április elején az ének és zene terüle- szlovákosai vettek részt. A százhúsz
tén tehetséges tanulóink jutalomból ve- vendég részvételével lezajlott rangos
hettek részt a Nestlé cég támogatásával esemény az országos Szlovák KisebbTatabányán megrendezett „Fülharmó- ségi Önkormányzat és a Magyarorszánia” koncerten, ahol játékos keretek gi Szlovákok Országos Szövetsége
között ismerkedhettek a szimfonikus támogatásával valósulhatott meg. A
zenekar hangszereivel, de a komolyzene lebonyolításban a Samufalvi Óvoda, a
mellett a híres Desperado együttes is Kultúrház és az Idõsek Napközi Otthona
szórakoztatta õket. Az alsósok Tatabá- dolgozói segítettek az általános iskonyán a Népházban bérletes színházi lának. Hazai színekben Kolev Katalin,
elõadásokat néztek meg.
Szalai Zita, Kutenics Katinka és Szendõfi
Az alsó tagozatosok idén is meghitt Sára lépett a szigorú zsûri elé. Felkészítõ
hangulatú mûsorokkal köszöntötték az tanáraik Csordás-né Kutenics Szilvia és
édesanyákat és nagymamákat május Krajczárné Száraz Erzsébet voltak. Öröm
elején.
volt hallgatni a gyönyörû népdalokat, a
Május a háziversenyek hónapja szép verseket, melyek között régi és ma
iskolánkban. Eddig német és szlovák élõ szlovák költõk mûvei szerepelnek.
nyelvbõl zajlottak a megmérettetések,
A legjobb szlovákosok, iskolánk 40
ahol jó eredménnyel szerepeltek tanuló- tanulója május 25-26-án szlovákiai
ink. Közülük a legjobbak képviselhették jutalomkiránduláson vett részt, ahol
iskolánkat a Vértesszõlõsön megrende- sok érdekes program, túrák várták
zett magyarországi szlovák nemzeti- õket. Megtekintették a zólyomi várat,
ségi nyelvet oktató általános iskolák Besztercebányát, Vlokolinecben egy
területi vers- és énekversenyén. A skanzent, mely egyedülálló Európában.
megmérettetésen Budapest, Piliscsaba, Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a
déményi jégbarlangban tett túra.

A környezetvédelemért legtöbbet
tevékenykedett alsós gyermekek is
jutalomból mentek kirándulni Székesfehérvárra június 2-án, ahol a város
nevezetességeivel ismerkedhettek.
Kísérõik: Tóthné Gombkötõ Alexandra
és Krajczárné Száraz Erzsébet.
A sport területén is jó eredményeket
tudhatnak magukénak iskolánk tanulói:
a lányok focicsapata a városi versenyen
elsõ, míg a megyei fordulóban 3. helyezést értek el. Felkészítõ tanáruk Hatrapál
Attiláné.
Az iskola néptánc csoportja májusban több alkalommal szerepelt nagy nyilvánosság elõtt a Kultúrházban Mátyási
Piroska vezetésével, a Tavaszi Fesztivál
keretében pedig a Sportcsarnokban.

A falunkat képviselte a Fialka Néptánc
együttesünk a szlovákiai Izsán a lovasnap alkalmából rendezett faluünnepen.
A felvonulás után nagysikerû mûsort
adtak. Még egy fellépésük hátra van: a
pünkösdi táncház június 10-én, melyre ezúton is szeretettel meghívjuk az
érdeklõdõket.
Lassan vége a tanévnek, a következõ
két hét még a megfeszített munkáról és
a jobb jegyekért való küzdelemrõl szól,
amit a gyermeknap és az osztálykirándulások vidámsága vált fel.
Az ünnepélyes tanévzáró és a ballagás június 16-án 17 órakor lesz az
iskolában, melyre szeretettel meghívjuk a gyermekek hozzátartozóit.
A végzõs 8.-osokat nyugodt szívvel
engedjük útjukra, mert valamennyiüket
felvették: 60%-ukat középiskolába, 40%ukat szakképzõ intézménybe. Reméljük,
megállják helyüket és öregbítik iskolánk
jó hírnevét.
Az elõttünk álló szünidõre mindenkinek jó pihenést kívánunk!
Szabó Mária
igazgató

A SAMUFALVI ÓVODA HÍREI
Óvodánk a nevelési évet májusban hangulatos ünnepségekkel zárta. A 79
kisgyermeknek helyi nevelési programunk szellemében egész évben változatos
programokat kínáltunk.
Az ünnepkörökhöz kapcsolódva sokat énekeltünk, verseltünk, táncoltunk, felidéztük a régi hagyományokat.
Az év legszebb ünnepét, az Anyák napját minden csoport megünnepelte.
A gyermekek saját maguk készítették az anyák napi süteményt, napokig alkották
a meglepetésnek szánt apró ajándéktárgyakat. Ünnepi díszbe öltöztették az intézményt, vendégeket hívtak, átélték, hogy adni jó. A szülõk láthatták, hogy gyermekük mennyit fejlõdött a közösségben, hogyan viszonyul társaihoz, az itt dolgozó
felnõttekhez. És nekünk, óvodai dolgozóknak is jó volt látni a meghatódott szülõket,
a csillogó szemû, lelkes gyermekeket, akik mindent megtettek azért, hogy örömet
okozzanak.
A Szülõi Munkaközösség támogatásával a Fõvárosi Nagycirkuszba 170 fõvel
utaztunk el azért, hogy megnézzük az olasz Medrano cirkusz elõadását. Felejthetetlen élményt jelentett mindenkinek. Az õ támogatássukkal készült el az óvodai
névadó tábla is, melyet Cs. Kiss Ernõ fafaragó készített. Az Szülõi Munkaközösség
mûködésérõl összességében elmondható, hogy nagyon segítõkész, gyermek
centrikus, vállalkozó szellemû annak érdekében, hogy gyermekeink minél szebb
környezetben, élményekben gazdagon nevelõdjenek. Köszönjük, hogy segítették
munkánkat, a jövõben is kérjük támogatásukat!
Tavasszal végeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat is, a 22 tanköteles kisgyermek közül 15 kezdheti meg tanulmányait az általános iskolában. Helyüket elfoglalják
majd az újonnan óvodát kezdõ kicsik, tizenhatan iratkoztak be eddig az új nevelési
évre. Õk a nyílt héten már megismerkedtek a csoportokkal, az óvónénikkel.
Május 20-n a helyi Sportcsarnokban részt vettünk a falusi gyermeknapon. Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy minden játékot ingyen használhattak óvodásaink,
és változatos programok biztosították a kellemes idõtöltést.
Nyáron az óvodát igénybe vevõ gyermekeknek sokféle elfoglaltságot igyekszünk
biztosítani az óvoda udvarán. Az intézmény összevont csoportokkal mûködik.

Óvodánk 2006. augusztus 7-25-ig ZÁRVA tart
az éves felújítási munkák miatt!
Augusztus 28-tól fogadjuk újra a gyermekeket.

Augusztus 29-én (kedden) tanévnyitó szülõi értekezletet
tartunk, 16.30-tól összevont szülõi értekezlet az új gyermekek szülei részére,
majd 17 órától csoport szülõi értekezletek lesznek.
A nyárra kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánok minden családnak és
munkatársamnak!
								
								

Törökné P. Erika
óvodavezetõ

BABA–MAMA KLUB
A világ állandóan változik, jobbnál jobb lehetõségeket kínál, ugyanakkor új kihívásokkal kell szembenéznünk nap mint nap.
A gyermek nevelése és gondozása – szülõnek és pedagógusnak egyaránt
– soha nem könnyû, de a feladat sok örömet is rejt magában. Az édesanyához
fûzõdõ kapcsolat személyiségfejlõdésünk alapja. Csecsemõkorban leginkább gondozási tevékenységre korlátozódik a nevelés. A kisgyermek lelki-szellemi és testi
fejlõdésének zavartalansága biztos alapot nyújt a késõbbi életszakaszokra. Anya és
gyermeke közötti kapcsolat egyfajta ösztönhelyzet. A jól mûködõ családok mindig
alkalmazkodnak a gyerekek felnövekedésével járó meg-megújuló feladatokhoz,
és új szereplehetõségeket találnak a változások során. A kisgyermek sok mindent
utánzással sajátít el, ennél fogva nagyon lényeges a családi minta, amely fejlõdésük
iránytûje.
A fejlõdés soha nem egyenletes. Visszaesések és fellendülések követik egymást. A
fejlõdésnek külsõ és belsõ feltételei vannak. A belsõ feltételeken a biológiai fejlõdést,
érést értjük. A külsõ feltétel az emberi környezet, amely a kisgyermek fejlõdéséhez
nélkülözhetetlen. A kisgyermek elsõ találkozása az óvodával, elsõ benyomásai is befolyásolják az óvodai éveket. Az elszakadás minden kisgyermek számára szorongással
vegyes érdeklõdéssel jár.
A 2005-2006-os tanévben ismét hasznos tanácsokkal láttuk el az anyukákat és
pedagógustársainkat. Az óvodai beiratkozás is megtörtént. Azok az apróságok, akik klubunkban nemrég még babakocsiban érkeztek, mára világot felfedezõ tekintettel lépik
át óvodánk kapuját édesanyjuk kezét szorítva. Azok helyére léptek, akik szeptembertõl
megkezdik iskolai tanulmányaikat. Remélem, az a kis szakasz életükben, amelyet óvodás
korszaknak nevezünk, fejlõdésükben jó hatással lesz, melynek során:

„AZ EMBER, ÓVODÁS LESZ
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(Balázsné Szûcs Judit)

Mindezen tulajdonságokra szüksége van, hogy az életben tanulni, alkotni és
érvényesülni tudjon.
Pedagógustársaimnak pedig Albert Schweizer gondolataival kívánok kellemes
pihenést és feltöltõdést a nyári szünetben, hiszen tengernyi teendõnk van még
– a ránk bízott gyermekek fejlõdése rajtunk is múlik. „A fiatalság mércéje nem az
életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki lemond
eszményeirõl. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned
a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Az ember – akár tizenhat éves, akár
hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén. Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint
a kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint félelmed.
Fiatal, mint hited, öreg, mint csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,
az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld, és a végtelenség hírnökeit.”
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

Mûvelõdési Házunk tája
Az elmúlt öt hónap igen eseménydús
volt a Mûvelõdési Ház életében.
Február végétõl kéthetente gyönyörû
képek díszítették a kisterem falát, melyet
Sulyok Teréz festõiskolájának alkotói
hoztak el hozzánk a Tavaszi Tárlatsorozat keretében.
A Nõnapi hét programjain nem volt
tumultus, de jövõre is megpróbálkozunk
vele.
Megrendeztük a Tavaszi vásárt, melyen az óvódások húsvéti standja volt
a leglátványosabb és a Kincsõ zenekar
húzta a talpalávalót.
Nagy sikerrel mutatkoztak be a ház
csoportjai a Tavaszi Gálán. A Foltvarró
kör csodálatos kiállítással járult hozzá a
rendezvény sikeréhez.
Pályázat:
Itt mondom el, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatot,
melyet a csoportok mûködésének támogatására kértem, elfogadták és 240.000
Ft-tal támogatták.
Bár az idõjárás még nem tükrözi,
hamarosan beköszönt a nyár. A vakáció
elõtt az utolsó nagyszabású rendezvényünk a Pünkösdi Gyermektánc Találkozó lesz, június 10-én. A rendezvény
házigazdája a Fialka lesz. Vendégei
lesznek az oroszlányi gyermektánccsoport, a környei Szivárvány táncegyüttes
és a tatabányai Szent Margit Iskola tánccsoportja. A program 9 órakor kezdõdik
és 14 óráig tart. A programon, „házi
zenekarunk”, a Kincsõ muzsikál. Lesz
táncház is. Mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvényt az Önkormányzat 50.000
Ft-tal támogatja, melyhez további 20.000
Ft-ot a Megyei Önkormányzattól pályá-

zat útján nyertünk.
Nyáron hét közben továbbra is
mûködik az internet szolgáltatásunk. De
jobban örülnék, ha mindenki a szabadban találna magának elfoglaltságot.
Nyári táborok:
Mindjárt ajánlom is nyári táborainkat,
melyekre még korlátozott számban elfogadunk jelentkezéseket!

• július 1-tõl – 6-ig:
tábor Balatonvilágos
• július 17-tõl – 21-ig:
Kaland-tábor
• augusztus 14-tõl – 18-ig:
Kaland-tábor
Érdeklõdni nálam lehet,
a (20) 93-66-453-as telefonszámon.
A nyár záró programja az augusztus
20-ai rendezvényünk lesz.
Felhívás:
Idén is megrendezzük a vértesszõlõsi
Mesterkezek kiállítást, immár a tizennegyedik alkalommal.
A kiállítás célja, hogy bemutassa a
helyi valamint Vértesszõlõshöz kötõdõ
alkotók, kézmûvesek munkáit. Szeretettel várunk minden régi és új kiállítót!
Jelentkezni lehet július 17-ig, név, cím,
kiállítandó tárgy(ak) megjelölésével a
Mûvelõdési Házban vagy a 06 (20) 9366-453-as telefonszámon. A kiállítási
tárgyakat augusztus 9-tõl – 11-ig lehet
leadni a Mûvelõdési Házban.
Ezzel kapcsolatban felmerült egy ötlet is, melyet én magam is támogatok.
Legyen egy nap, amikor hazahívjuk a
Vértesszõlõsrõl elszármazott „híres”

embereket. Nézzük meg, ki hová jutott,
beszélgessünk, elevenítsünk föl emlékeket, mutassuk meg, hogyan élünk ma,
milyen terveink vannak itt Vértesszõlõsön! A kiállítás kísérõ programjaként
megpróbálhatnánk létrehozni ezt a találkozót. Várom a segítségüket, ötleteiket
kiket hívjunk meg!
Javaslataikat Horváth Irénkének, a
Pátria Egyesület elnökének is elmondhatják!
A másik felhívás is az augusztus
20-ai programokhoz kapcsolódik.
KÕKORSZAKI JÁRGÁNY RALLY-RA
várjuk a jelentkezõket és az érdeklõdõket
a múzeum alatti szabadidõparkba, au-

gusztus 20-án délelõtt. A versenyre
nevezni lehet bármely saját gyártású,
nem gépi meghajtású járgánnyal. A
versenyt a következõ kategóriákban
hirdetjük meg:
• A leggyorsabb járgány
• A legszebb járgány
A versenyre nevezni július 31-ig
lehet, a Mûvelõdési Házban.
Ezen a délelõttön kispályás focira,
játékos vetélkedõkre, fõzõcskére várjuk
az érdeklõdõket ide a szabadidõparkba!
A csapatok a helyszínen nevezhetnek!
Az ötleteket, jelentkezéseket a muvhaz.vszolos@freemail.hu e-mail címre
is elküldhetik!
Mindenkinek jó nyaralást, pihenést

Pátria Faluközösségi Egyesület hírei
Ebben az évben már lehetõséget kaptunk, hogy beszámoljunk a számlánkra
érkezett SZJA 1%-ok felhasználásáról. Most az ezen kívül történtekrõl tájékoztatom Önöket.
Az év elején meghívást kaptunk a Kulturális Bizottság megbeszélésére. Megismertük az ez évre tervezett kulturális eseményeket, s felkérést kaptunk ezek
hatékony támogatására. Szívesen vállaltuk, hiszen minden eddig eltelt idõszakban
megtettük.
Április 22-re parkszépítõ találkozót szerveztünk, amit a helyi kábeltévében és
szórólapokon is megjelentettünk. Sajnálatos, hogy szinte mindig ugyanaz a 1012 ember érzi úgy, hogy tennie kell valamit. Szeretnénk, ha a falu egész
lakossága magáénak érezné a Vértes László utcai parkot hiszen
a múzeumba látogatók közvetlenül szembesülnek
ennek állapotával, s az itt élõknek sem mindegy
hogyan néz ki.

2006. április 29-én megtartottuk éves Közgyûlésünket. Nagyon szép számban
megjelentek tagjaink, s egy jó hangulatú estén vettek részt. Különösen örültünk,
hogy új tagokat is köszönthettünk sorainkban.
2006. május 4-én az Önkormányzat Testületi ülésén megismerhettük az Európai
Unió felzárkóztatási programját, amelynek LEADER+ az elnevezése. Nagyon sok
lehetõséget látunk benne, mind a civilszervezetek, mind a vállalkozók részére.
Reméljük hamarosan megjelennek a pályázati kiírások.
2006. május 24-én részt vehettem egy „A vidékfejlesztés helyi és európai módszerei” képzési mûhely munkájában Sümegen. Nagyon sok jó ötletet és tapasztalatot láttam. Úgy gondolom Õk sikeresek lesznek az Uniós pénzek elnyerésében.
A programok folytatódnak, ha módomban áll szeretnék a továbbiakban is megjelenni rajtuk. Mivel lehetõség van civilszervezetek pályázására is, úgy gondolom
nekünk is lesznek ötleteink, melynek megvalósításával gazdagíthatjuk falunk életét,
ismertségét . Ezekhez a tervekhez várjuk az Önök segítségét is. Amennyiben többet
tudunk, tájékoztatókon ismét megkeressük Önöket.
Május 13-án sikeresen feljutottunk a Gerecsére. 12 fõ elszánt ember szombat délelõtt elindult, hogy jó levegõn ismereteket gyûjtve eltöltsön néhány órát
Hlavács László útmutatásával. A kirándulást a Vértes László utcai parkban fejeztük
be, egy jó gulyás elfogyasztásával. Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel az
összejövetelünkkel. A továbbiakban minden évben május második szombatját
túrával töltjük.
Az év további eseményeirõl mindenkit értesítünk, hogy idõben csatlakozhasson
hozzánk. Várjuk a résztvevõket az õszi kiránduláson, amelynek szervezése jelenleg
folyik.
Horváth Irén
Pátria Faluközösségi Egyesület

Ö.pont
19,00
18,80
18,73
18,63
18,63

18,40
18,40
18,33
18,07
18,07
17,97
17,97
17,87
17,83
17,83
17,77
17,77
17,73
17,63
17,63
17,63
17,60
17,60

Helyez.
Arany
Arany
Arany
Arany
Arany

Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst

Bajcik Lajos
Kocsis Gyula
Szilágyvári Kálmán
Bedei Sándor
Tóth Ferenc
Jung János
Orcsik Imre
Hermann Lukács
Dobrotka Pál
Kutenics Gábor
id. Száraz János
Kutenics Mihály
Jenei Ferenc
Tóth Ferenc
Pászti János
Szilágyvári Kálmán
Szilágyvári Kálmán
Szilágyvári Kálmán

Termelõ neve
Jung János
Polgárfi István
Szilágyvári Kálmán
Jenei József
Ress István

Kategória
félszáraz
száraz
száraz
félédes
száraz

Szárm. hely
Vsz. Újhegy
Vsz. Újhegy
Vsz. Újhegy
Vsz. Újhegy
Császár

vegyes fehér (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
zenit (2005)
félszáraz Vsz. Újhegy
irsaiolivér (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
cabernet sauvig. fehér (2005) száraz Dunaszentm.
cabernet sauvignon (2004) száraz
Markaz
szürkebarát (2005)
félszáraz Vsz. Újhegy
cserszegifûszeres (2005)
száraz
Tata
rizlingszilváni (2004)
száraz
Vsz. Újhegy
vegyes vörös (2004)
száraz Vsz. Baromáll. d.
kékfrankos (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
medina (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
zweigelt-kékfr. cuveé (2005) száraz Vsz. Öreghegy
vegyes fehér (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
vegyes vörös (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
vegyes fehér (2005)
száraz Vsz. Öreghegy
olaszrizling (2005)
száraz
Vsz. Újhegy
cab. sauvign.-merlot cuvée (2005) száraz
Vsz. Újhegy
kékfrankos (2005)
száraz
Vsz. Újhegy

Bor fajtája (évjárat)
zenit-bianka cuvée (2005)
chardonnay (2005)
cserszegifûszeres (2005)
vegyes fehér (2005)
ezerjó (2005)

Helyez.
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz

Ö.pont
17,50
17,47
17,43
17,40
17,23
17,20
17,10
17,07
17,03
17,03
16,90
16,87
16,87
16,87
16,87
16,80
16,77
16,73
16,70
16,67
16,63
16,60
16,60
16,60
16,57
16,53
16,53

Termelõ neve
Bor fajtája (évjárat)
Szilágyvári Kálmán cabernet sauvignon (2003)
Gál Zoltán
vegyes fehér (2005)
Tafota Sándor
zöldveltelini (2005)
Dobrotka Pál
vegyes rosé (2005)
Gombás Csaba
olaszrizling (2005)
Nikits Pál
vegyes fehér (2005)
Magyar László
zenit (2005)
Szilágyvári Kálmán rizlingszilváni (2005)
Bedei Sándor
cabemet sauvignon (2005)
Tafota Sándor
kékfrankos (2005)
Jenei Zoltán
vegyes vörös (2005)
Anderla István (Bukta) vegyes fehér (2005)
Dobrotka Pál
vegyes vörös (2005)
Imre István
kékfrankos (2005)
Gombás Csaba
vegyes fehér (2005)
Gombás Csaba
vegyes vörös (2005)
Tóth Ferenc
tramini (2005)
Jenei József
zweigelt (2005)
Ritócz László
vegyes vörös (2005)
Bedei Sarolta
vegyes vörös (2005)
Herczeg Ferenc karát (2005)
Herczeg Tamás
merlot (2005)
Hermann Lukács cserszegifûszeres (2005)
Pászti János
vegyes fehér (2005)
Nikits Pál
kékfrankos (2005)
Pászti János
vegyes fehér (2005)
Zigó Gyõzõ
merlot rosé (2005)

Kategória Szárm. hely
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz Vsz. Baromáll. d.
száraz Pannonhalma
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Tata
száraz
Vsz. Újhegy
száraz Dunaszentm.
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz Vsz. Öreghegy
száraz Vsz. Baromáll. d.
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Kerékteleki
félédes Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz
Markaz
félszáraz
Markaz
száraz
Tata
száraz Vsz. Öreghegy
száraz
Vsz. Újhegy
száraz Vsz. Öreghegy
félszáraz
Markaz
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Egyházi hírek
Az egyházközség tevékenysége elsõsorban hitéleti tevékenység. Ennek biztosításához azonban anyagi eszközökre is szüksége van.
Mint bizonyára sokak által ismeretes, az egyházközség a hívek adományából tartja
fenn a több mint 200 éves templomot, a plébániát, valamint gondoskodik a temetõi
kápolna állagának megõrzésérõl. Ezek a létesítmények nem csak a hitüket gyakorló
katolikusok számára épültek, bár fenntartásukról jórészt õk gondoskodnak. Vértesszõlõs
községben az egyházi hozzájárulás befizetésével az egyházukat támogatók a falu
lakosságához viszonyítva igen kevesen vannak, mintegy 200 család. Ezek fõként egy,
illetve kétfõs háztartások, kisebb számban a nagyobb létszámú családok.
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni az Egyházközség 2005. évi
bevételeirõl és kiadásairól.
Templom és plébánia fenntartási költségei
(energia, gáz és víz ktg.)
544.230 Ft
Javítási költségek
167.200 Ft
Eszközök vásárlása a templomi szertartásokhoz
50.000 Ft
Harang és vízvezeték-javítása
171.318 Ft
Temetõi kápolna belsõ festése és felújítása
150.136 Ft
Egyházmegyei hozzájárulás, biztosítás
334.934 Ft
Kiadások, kifizetések összesen:
1.417.818 Ft
Támogatás az önkormányzattól,
valamint a megszûnt Kht.-tól
148.000 Ft
Egyházi hozzájárulás befizetése
652.500 Ft
Persely bevételeink
332.000 Ft
Templom felújítására adott támogatások
300.000 Ft
Bevételek összesen:
1.422.500 Ft
A jövõre vonatkozó terveink
közt szerepel a templom belsõ
felújítása, festése. Megkezdtük az
elõkészületeket e téren, jelenIeg az
árajánlatokat gyûjtjük be.
Ezen kívül szeretnénk a Valusek út
és a vasútállomás közötti, a Tanács
utcával szemközti területen található
keresztet és Szûz Mária szobrot helyrehozni és itt egy szép teret kialakítani.
A terveink megvalósításához ígéretet
kaptunk az önkormányzattól is.
Boda Ferencné, dr. Dégen László

Tovább szépül a tájház
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma március hónapban pályázatot írt ki
„TENGERGÁNC – II.” címen a népmûvészeti és hagyományõrzõ tájházak infrastrukturális és eszközfejlesztésre.
Úgy gondoltuk nem szabad kihagyni ezt az alkalmat, bár az idõ rövidsége miatt
félõ volt, hogy sikerülhet. A pályázat elkészült, a különbözõ támogató javaslatokat
– Országos Tájház Szövetség, szakfelügyeleti javaslatok és még sok-sok statisztika
– sikerült beszerezni és idõben elkészíteni.
A felosztható keretösszeg 50 millió forint volt. 85 beadott pályázatból 43-at
értékeltek pozitívan, s köztük a mienket is. Nyertünk 1 millió forintot! A legalacsonyabb megítélt összeg 450.000 Ft, a legmagasabb – egy település kapta –
2.900.000 Ft volt. Ezt az összeget a már megkezdett vizesblokk és tároló helyiség
kialakítására szeretnénk fordítani. A tervek már elkészültek. Tudjuk, hogy ez kevés,
és nem sok mindenre elegendõ, de valamikor el kell kezdeni. És persze szeretnénk
folytatni is az udvar és a nyitott bemutatóhely kialakításával, hogy egy rendezett,
befejezett parasztportát tudhassunk magunkénak.
Köszönet a hivatal dolgozóinak a közremûködõ munkáért.
Kutenics Mária
Nemzetiségi és Kulturális Bizottság tagja

Vértesszõlõs Község Képviselõ Testülete 2006. évben is meghirdeti a

„Tiszta udvar, virágos ház”
pályázatot.

A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:

1. 1985 elõtt épült házak

2. 1985 után épült házak

A pályázókat június végén egy – a civil szervezetek által delegált és önkormányzati
képviselõkbõl álló – bíráló bizottság fogja egy elõre egyeztetett idõpontban néhány
perces bírálat idejére felkeresni.
A bírálat szempontjai:
• Az ingatlant határoló közterület rendezettsége
• Az udvar rendezettsége
• Növényzet, virágosítás
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fõ szempontjai nem az építészeti megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka,
a tenni akarás és a lelkesedés.
A pályázat nyertesei arany , ezüst és bronz „Tiszta udvar, virágos ház” feliratú táblát és
tárgynyereményeket kapnak majd. Összdíjazás: 200 000 Ft.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszõlõsi Hírmondóban kerül majd
kihirdetésre, a jutalmakat augusztus 20-án a Polgármester Úr fogja átadni.
Jelentkezési lap kérhetõ és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban

A pályázatok beadási határideje: június 15.

Polgármesteri Hivatal hírei
Újra a gépjármû változással kapcsolatos
bejelentési kötelezettségrõl…
Annak ellenére, hogy a változások
óta igen sok esetben tájékoztattuk a
gépjármû tulajdonosokat a gépjármû
adózással kapcsolatos tennivalóikról,
minden év elején igen sok probléma
adódik a bejelentési kötelezettség
elmulasztásából.
A gépjármû vásárlást már nem kell
bejelenteni, mert az Okmányiroda
központilag küldi meg a hivatalba az új
tulajdonosok adatait.
Azt azonban, hogy ha valaki
gépjármûvet értékesít, 15 napon belül Tatabányán az Okmányirodában
minden esetben be kell jelenteni
(elõzetesen idõpont egyeztethetõ az
ingyenesen hívható 06 (80) 204-064
telefonon.
2005. január 1-jétõl kezdõdõen ugyanis csak akkor nem a régi tulajdonos az
adófizetésre kötelezett, ha a bejelentési
kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a korábbi tulajdonos az eladás tényét
nem jelentette be (és persze a vevõ sem
íratta át a nevére a gépjármûvet) akkor hiába van érvényes adás-vételi szerzõdése,

annak alapján az adó nem törölhetõ.
Az eladó bejelentése után viszont
az Okmányirodában tovább intézik
az ügyet, felhívják az új tulajdonost a
bevallásra, és ha ez nem történik meg,
kivonják a gépjármûvet a forgalomból.
A fentiekbõl látszik, hogy a bejelentés
az eladó érdekét szolgálja és nemcsak
a gépjármûadót tekintve.
Több olyan eset is elõfordult, hogy az
új tulajdonos közlekedési szabálysértést
követett el (pld. gyorshajtás), tilosban
parkolt, sõt olyan eset is volt, hogy
benzinkútnál nem fizetett. Ilyen esetben,
természetesen a központi nyilvántartásba bejegyzett személyt, azaz a régi
tulajdonos keresi meg a rendõrség vagy
bármely szabálysértési hatóság.
Tehát az Okmányirodában bemutatott
és az általuk dátummal és bélyegzõvel
ellátott adás-vételi szerzõdéssel, vagy az
Okmányiroda által adott igazolással az
eladó hitelt érdemlõen tudja igazolni az
eladás tényét és idejét, amely nagyon
sok kellemetlenségtõl kímélheti meg.
Vértesszõlõs, 2006. május 25.
Bucskuné Virtás Klára

Mit kell tudni a madárinfluenzáról?
Tisztelt Állampolgár!
Bár Magyarországon is megjelent
a madárinfluenza vírusa, néhány
egyszerû óvintézkedéssel Ön is meg
tudja védeni magát és családját. Errõl
a betegségrõl, és az ezzel kapcsolatos
tudnivalókról, teendõkrõl kívánunk
tájékoztatást adni.

Mi a klasszikus influenza?
A klasszikus emberi influenza minden
évben szezonális rendszerességgel,
õsszel-télen jelentkezõ megbetegedés,
amelynek kialakulásáért az influenza vírus A, B, vagy C típusa felelõs. A klasszikus influenza magas lázzal, köhögéssel,
torokfájással, izomfájdalommal járhat.
Ez a megbetegedés emberrõl-emberre terjed. Közösségekben egymástól
könnyen elkaphatjuk. A betegség ellen
a védõoltás a leghatékonyabb védekezés.

Mi a madárinfluenza?
A madárinfluenza alapvetõen a szárnyasok fertõzõ betegsége, amelyet az
influenza A vírusának különbözõ altí-

pusai okoznak. A madarak egyes fajai
különbözõ mértékben érzékenyek az
influenza vírusok változataira. A vadon
élõ vízi szárnyasok tünetmentesen
is hordozhatják, a házi szárnyasok
azonban érzékenyebbek a fertõzésre.
Utóbbiaknál is vannak eltérések: míg a
házityúk viszonylag ellenállóbb, a pulyka
rendkívül érzékeny a vírus enyhébb változataira is. Egyes vírusváltozatok sem
baromfira, sem emberre nem jelentenek
veszélyt, míg mások, mint a hírhedt
H5N1-es altípus, szárnyasokban nagy
kiterjedésû járványokat okozhatnak.

Okozhat-e emberi megbetegedést
a madárinfluenza?
Annak ellenére, hogy a madárinfluenza a szárnyasok betegsége, nagyon
ritkán és különleges körülmények
között az ember is megfertõzõdhet és
megbetegedhet. Az emberi megbetegedés csak a fertõzött állattal való
nagyon szoros, közvetlen kapcsolat,
érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi
emberi megbetegedések is ilyen módon
történtek. A madárinfluenza vírus a szárnyasok ürülékével, váladékával, vérével
terjedhet állatról emberre (a baromfi-telepeken, a szárnyas-feldolgozóiparban
dolgozókra éppen ezért különleges biztonsági szabályok vonatkoznak ). A vírus

vagy ilyen származású nyers terméket
(hús, toll, tojás) behozni.
Állati eredetû élelmiszerek behozatala
az Európai Unió tagállamain kívülrõl
egyébként is tilos, mert azok számos
fertõzõ állatbetegséget terjeszthetnek.

Mi az állattartók kötelessége?

70°C hõmérsékleten biztosan elpusztul.
Mindemellett a valamilyen betegségben
elhullott állatok húsa fogyasztásra alkalmatlan, ezért bizonytalan eredetû húst
egyébként sem szabad elfogyasztani.

Hogyan védekezzünk
a madárinfluenza ellen?
Az általános higiénés szabályok
(pl. alapos kézmosás, háztartási
fertõtlenítõszerek használata) betartásán túl kerül- ni kell minden olyan helyet,
ahol fertõzött baromfi vagy egyéb madár
fordulhat elõ. A közvetlen kapcsolatot
beteg baromfival, élõ vagy elhullott
vadmadárral, valamint állati ürülékkel
szennyezett felületekkel (érintés, szájba vétel) kerülni kell. Különösen fontos
a gyermekek figyelmét felhívni erre,
megtiltani, hogy madarakkal játszanak,
és megtanítani nekik, hogy ha beteg,
esetleg elhullott madarat látnak, arról
szóljanak szüleiknek, nevelõiknek.
Madárinfluenzával érintett országokból nem szabad semmilyen élõ szárnyast (baromfi, díszmadár, vadmadár)

Természetesen a baromfiállomány
megvédése érdekében a legtöbbet az
állattartók tehetik az állategészségügyi
jogszabályok betartásával, melyek
egyik legfontosabb célja meggátolni a
háziszárnyasok és a vadmadarak között a vírus átadását. A vírus esetleges
terjedése csak akkor akadályozható
meg, ha az állategészségügyi szolgálat tudomást szerez minden esetleges
megbetegedésrõl. Ezért valamennyi
állattartó kötelessége, hogy az állományában jelentkezõ, betegségre utaló tüneteket azonnal jelentse a legközelebbi
állatorvosnak, hatósági állatorvosnak.
Ha Ön elhullott madarat talál, kérjük,
hívásával ne a központi segélykérõ
számot, vagy a mentõk általános
hívószámát terhelje, hanem hívja az
infovonalat a 189-es számon.
Dr. Bujdosó László
országos tisztifõorvos
Dr. Süth Miklós
országos fõállatorvos

Bejelentés
és további információ:
Infovonal: 189
www.magyarorszag.hu
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