A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2005. augusztus XI. évfolyam 3. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A nyár örömei mellett végre a jó hír: a sok-sok
elkészített és benyújtott pályázat most több milliós
felújításra ad lehetõséget. A szilárd burkolatú aszfaltozott utak felújítására kétszer ötmillió Ft vissza
nem térítendõ állami támogatást nyertünk, de a
másik kétszer ötmillió Ft-ot önrészként biztosítani
kell. Így új burkolatot kap a Tanács utca páratlan
oldal alsó szakasza (miután az út alatti közmûvek
kiépülnek), valamint a József Attila utca végig és a
kapcsolódó Jókai utca alsó szakasza.
Megkezdtük a régi iskolaépület rekonstrukcióját,
de a befejezés átnyúlik a jövõ évre.
Készülnek az újabb pályázatok a saját forrásaink
kiegészítésére.
Az útfelújítások kellemetlenségeiért elnézésüket
kérjük.
A nyárra jó idõt és kellemes pihenést kívánok:

„Sûrûn tornyosul a felhõ…”
– mondogatják a nagyok.
„Hogy elmúlik a nyár…”
a kicsik is fájlalják.
„Bárány, égen legelõ:
Jön a szél meg az esõ.”
* * *
„Õszi égen száll a fecske,
új hazáját keresgetve,
a csõrét elõretolja,
Afrikába tart a gólya.
Színes kabátot kap a fa,
piros lesz az alma arca.
Ködbe bújik a hegytetõ,
hûvösebb lesz a levegõ.
Szeptember szól: merre jár
a kedves kis napsugár?”

Vida István
polgármester

A tartalomból
• Pályázatokról, felújításokról…
• Iskolai hírek
• Köszöntjük a nyugdíjba
vonuló Krenner Antalnét
• Óvodai hírek
• Augusztus 20. – program
• „Aranyos” mazsorettek
• Polg. Hiv. közleményei

Pályázatokról, felújításokról, beruházásokról
Tisztelt Olvasók!
Szinte már megszokhatták, hogy a HÍRMONDÓ oldalain rendszeresen beszámolunk a községben folyó munkákról, fejlesztési elképzelésekrõl. A 2005.
májusi számban részletesen felsoroltuk a felújítási terveket, karbantartási
munkálatokat, a pályázataink alakulását.
Eddig a következõ felújítások valósultak meg:
Temetõ: az Önkormányzat és az Egyházközség összefogásával a kápolna belsõ
felújítása megtörtént.
Egészségház: a tetõszigetelése, a gyermekorvosi szoba oldalfalának hõszigetelése,
a lépcsõfelújítás.
Polgármesteri Hivatal: külsõ nyílászárók cseréje, födém szigetelés, csapadékvíz
elvezetés korszerûsítése.
Óvoda: külsõ zöldségtároló tetõ javítás, csatorna felújítás.
Iskola: a régi épület külsõ nyílászáróinak cseréje folyamatban van. Anyagi lehetõségünkhöz mérten két tanterem felújítását valósítjuk meg. Megrendeltük az öreg épület fûtéskorszerûsítésének terveit, amit majd szakaszosan
fogunk kivitelezni.
A karbantartási munkálatok a tervezett ütem szerint folynak, a szeptemberi tanév
(nevelési év) kezdésre befejezõdnek. Gyermekeink, unokáink nyugodt körülmények
között kezdhetik meg munkájukat.

Pályázat:
Örömmel adok tájékoztatást, hogy
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” címû pályázaton két pályamûvünket is támogatásra érdemesnek találták.
A Tanács utca felújítására – a
Valusek utcától az Ady Endre utca
keresztezõdéséig terjedõ szakasz –
4.975.100 Ft támogatásban részesültünk. Ugyanekkora összeget az Önkormányzatnak kell biztosítani önrész címen a megvalósításhoz.
Természetesen a tervek elkészítésével párhozamosan beszéltünk az ÉDÁSZ, VÍZMÛ, MATÁV, UPC Magyarország képviselõivel is. Jelenleg a VÍZMÛ új nyomóvíz
vezetéket épít ki és köti rá az érintett ingatlanokat. Az ÉDÁSZ (E-ON) szintén földkábelt épített ill. épít ki, amelyrõl az áramot kapják majd az ingatlanok. A telefon és
kábel tv vezetéknek is védõcsövet fektetnek le, és csak ezután valósulhat meg az
útburkolat felújítása. Ezzel a beruházással az adott ingatlanok értéke is megnõ.
Természetesen nem mondtunk le a faluközpont megvalósításáról a templomtér kialakításáról a páros oldali út leaszfaltozásáról, de a pályázati kiírás most ezt a munkát támogatta, ami szerves része az egész tervnek.
A Jókai Mór utca – József Attila utca felújítására – a Valusek utcától a Sportközpont bejáratáig terjedõ szakaszon – 4.936.800 Ft támogatásban részesültünk. Itt is
a további 50% önerõt az Önkormányzat biztosítja. A tervek között szerepel az útpadka és a csapadékvíz elvezetõ árok megnyugtató kialakítása is.
Az útfelújításokat – a törvény értelmében – közbeszerzés keretében valósítjuk meg.
Ugyan ezen pályázati kiírásra további két pályázatot adtunk be 2005. július 30-án.
1. Az Ady Endre utca – Tanács utca és a Múzeum utca keresztezõdését is magába foglaló – elsõ szakaszára. Az össz. bekerülési költség: 6.777.300 Ft, melybõl 50% önerõ.
2. Az Ady Endre utca – a Múzeum utcától a Határ utca keresztezõdéséig – második szakasz. Itt a várható bekerülési költség: 12.777.300 Ft, melybõl 50% önerõ.
Ezen két beruházás – sikeres pályázat esetén – 2006. évi megvalósítású, míg a
már elnyert munkákat ebben az évben valósítjuk meg.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Az általános iskola beszámolója
a 2004/2005-ös tanévrõl
Létszámaink
173 tanuló tanult 10 tanulócsoportban,
19 pedagógus, 2,5 étkeztetõ-takarító,
1,25 iskolatitkári álláshelyünk volt

Eredményeink
Iskolai tanulmányi átlag: 4,05
Magatartás: 4,39
Szorgalom: 3,98
A végzett nyolcadikosok 100%-a továbbtanul, 75% gimnáziumban ill. szakközépiskolában.
Az OM központi kompetenciamérései
közül a jelenlegi 8. osztály kimagasló teljesítményérõl 6. osztályos korukról már
több helyen szót ejtettünk.
A jelenlegi 7. osztály tavalyi mérése elismerésre méltó: matematikából 10 %kal teljesítették túl az országos átlagot,
szövegértésbõl 4 %-kal jobbak.

Programjaink
• Osztályok szintjén közösségfejlesztõ programok: osztálybulik, budapesti
színházlátogatások, osztálykirándulások. A 8. osztályosok idén Vörösmarty:
Csongor és Tündéjét adták elõ nagy sikerrel.
• Az alsó tagozat extra gyereknapja
Dunaalmáson.
• A legtöbb zöld- és piros szívet gyûjtött alsós tanulók jutalomkirándulása
Majkon.
• Az 5. a és b osztály anyák napi mûsora a Kultúrotthonban.
• A felsõ tagozat számára 4 budapesti színházi elõadás: kétszer az Operaház
fantomja a Madách Színházban, egyszer

a Vígszínházban a Tévedések vígjátéka,
egyszer pedig az új Nemzeti Színházban
a Holdbéli csónakos.
• Múzeum- és kiállítás látogatás két
alkalommal: a Petõfi Irodalmi Múzeumban és a Mûcsarnokban a Négy évszázad francia festészete kiállítás; a Parlament és a Hadtörténeti Múzeum.
• A József Attila centenárium jegyében iskolai szintû szavalóverseny, felsõ
tagozatban versértelmezõ verseny.
• szlovákiai sítábor: 40 tanuló és 40
fõ szülõ részvételével

Néptánccsoportunk a helyi falusi rendezvényeken kívül sikerrel szerepelt a
megyei nemzetiségi fesztiválon Sárisápon, a tatabányai Játékfesztiválon a Puskinban, s a tatabányai Szentiván-éji rendezvényeken is.
A hagyományõrzõ szakkörben a hagyományok kutatásán kívül süthetnek,
fõzhetnek a gyerekek: fõleg helyi specialitásokat.
Az iskola és az óvoda rendezte a megyei nemzetiségi pedagógusok továbbképzésének keretében, a népi játék és
tánc programok napját.
Szûcs Imre tanár megírta a falu történetét, a munkát idén folytatja a 20. század kutatásával.

Iskolakönyvtárunkban a Jonatán
Könyvmoly Klub elnevezésû, az olvasóvá nevelést célzó klub mûködött, valamennyien elnyerték a központi okleve-

let a Kiváló Könyvmoly címrõl. Az iskolakönyvtárban mûködõ eMagyarország
számítógépeink használata népszerû.

vezetõjüknek Talliánné Skrován Ildikónak
a sikeres rendezvényekért.

A sport területén megvalósítottuk
a mindennapos testedzés lehetõségét az
alsó tagozatban, ami azt jelenti, hogy
minden nap van mozgásprogram.
Népszerûek a sportköri foglalkozások:
házi sportversenyekkel

Az idei tanévben 23 különbözõ versenyen 190 fõ tanuló vett részt
Kimagasló eredményt értek el országos, illetve megyei döntõkben a következõk:

A diákolimpia felmenõ rendszerû versenyein idén is részt vettünk: területi
2. helyen végeztek az 5-6.-os fiúk futballból, a felsõs válogatott a Kölcsey-kupán
4. lett. A lány focicsapat megyei döntõs
volt, 2. helyen végzett. A fiú 5-6.-os kézilabdacsapat területi 3. helyezett.
A szlovák iskolák országos versenyén
a felsõs fiú focicsapat 3. lett.
A környezetvédelemért szervezett Tájsebészeti mozgalom eredményes volt:
150 tanulónk mintegy 50 m3 szemetet
szedett össze a szülõk és civil szervezetek segítségével.
A megyei versenyt idén is megnyertük. Jutalomból 4 fõ tanuló táborozhat
Pápateszéren.
Természetesen idén sem maradtunk
ki a falusi rendezvényekbõl:
a szüreti ünneprõl, az idõsek napjáról, a falukarácsonyról, a tavaszi fesztiválból, s hagyományosan a falunak kínáljuk március 15-ei és október 23-ai iskolai ünnepségünket is.
A szülõi munkaközösség két nagy rendezvénye is hagyományos és hagyományosan sikeres: a jótékonysági bál és a
farsangi bál. Mindkettõ elõkészületeibõl
a gyerekek is kiveszik részüket. Köszönet a szülõknek és választmányuknak,

A tehetséggondozásról

1. osztály: Bottlik Norbert, Kurucsai
Ágnes, Szádeczki Máté.
2. osztály: Anderla Eszter, Csizmazia
Péter, Faggyas Petra, Faggyas Réka,
Gillich Viktória, Kárpáti Tilla Fanni,
Szalai Zita, Szendõfi Sára.
3. osztály: Kocsis Bence, Maczkó
Abigél.
4. osztály: Anderla Anett, Bodnár
Boglárka, Erbeszkorn Kitti, Faggyas
Eszter, Kolev Katalin.
5. a osztály: Badár Lídia, Bajczik Boglárka, Csizmazia Krisztián, Csokor Leila,
Maczkó Daniella, Szádeczky Anetta.
5. b osztály: Gyenes Tünde, Tuboly
Barbara.
6. a osztály: Fazekas Evelin, Nagy
Brigitta, Szalai Regina.
6. b osztály: Nagy Zsófia, Török Bence.
7. osztály: Lizánec Márta, Szabó Aletta.
8. osztály: Török Zsolt.

Dicséretesen szerepeltek még:
Németh Rita 1. osztályos, Muk Evelin, Nagy Zsolt, Schlepp Fanni 3. osztályos és Faggyas Eszter 4. osztályos
tanulók.
GRATULÁLUNK!
Krenner Antalné
igazgató

Hírek a 2005/2006-os tanévrõl
Jó hír, hogy – a mendemondákkal ellentétben – iskolánk tanulólétszáma nem
csökken, hanem emelkedik: tavasszal 22 tanulót írattak be az 1. osztályba
(a helyben lakó elsõsök közül csupán egyet nem). 15-en választották a szlovák nyelv tanulását. Osztálytanítójuk Tóthné Gombkötõ Alexandra lesz.
A fenntartó döntése értelmében a két hetediket – a létszám csökkenése miatt –
összevonjuk. Így 25 fõs lesz az osztály. A 6.a. és 6.b. osztályok – jóllehet létszámuk
ezt nem tenné indokolttá – bontva maradhatnak, mert az eredményesebb munka
érdekében az önkormányzat vállalta a plusz egy tanulócsoport költségeit. Ezúton
is köszönjük.
Az elmúlt tanévben befejeztük a tantervek és egyéb iskolai alapdokumentumok
elkészítését, így reményeink szerint több idõ és energia marad az érdemi nevelõoktató munkára, változatos programok szervezésére, a szülõkkel való eredményesebb kapcsolattartásra.
Tanulóink egy szépen megújult iskolába térhetnek vissza a szünidõrõl.
A fenntartó Önkormányzat képviselõ-testülete úgy döntött, hogy több mint bruttó
11 millió Ft-ot költ az iskola felújítására. Az öreg épület összes külsõ nyílászáróját
kicserélteti, vízzáró szigetelést kapott az alsó két terem, és teljes belsõ felújítást
(álmennyezet, padlóburkolat, elektromos vezetékek, lámpatestek) az emeleti tantermek, mely a napközinek is helyet ad. Az új épületben két tanterem festése fért
bele a költségvetési keretbe, s az egyikben lambéria is kerül a falra.
Iskolánk idén is helyet biztosít a Hang–Szín–Tér Mûvészeti Iskolának tevékenysége folytatásához. Azt tervezik, hogy kibõvítik kínálatukat: a rajziskola mellett zeneiskola mûködtetésén is gondolkodnak, magasan kvalifikált zenetanár alkalmazásával. Az igények felmérése már tart, s kellõ számú jelentkezõ esetén reméljük,
elindulhat a képzés. Az évnyitón errõl már bõvebb információval tudunk szolgálni.

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT A TANÉVNYITÓRA, AMELY
2005. AUGUSZTUS 31-ÉN 17 ÓRAKOR KEZDÕDIK.
Szabó Mária
igazgatóhelyettes

Az iskolaigazgató választásról
Vértesszõlõs község képviselõ-testülete pályázatot írt ki a megüresedõ iskolaigazgatói állás
betöltésére, mivel Krenner Antalné megbízatása lejár t és Marika nyugdíjba vonul.
A felhívásra kettõ fõ adta be pályázatát. A képviselõ-testület 2005. július 14-ei ülésén úgy
döntött, hogy a pályázatokat érvényteleníti, és megbízza Szabó Mária igazgatóhelyettest az
iskolaigazgatói teendõk ellátásra a 2005/2006-os tanévre. 2006-ban új pályázatot írunk ki
a Vértesszõlõsi Általános Iskola igazgatói poszt betöltésére.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Köszöntjük a nyugdíjba vonuló Krenner Antalnét!
Marika már 2003-tól nyugdíjas, de az iskolaigazgatói mandátuma ez év augusztus 31-én jár le, így
most köszöntjük.
1969-ben végzett summa cum laude az Egri Tanárképzõ Fõiskolán, azóta a mi iskolánkban tanít. 1975
óta – mindvégig pártonkívüliként – az úttörõcsapat vezetõjeként tevékenykedett. Számtalan úttörõ- és vándortábor szervezése és lebonyolítása fûzõdik nevéhez, amelyre egykori tanítványai a mai napig szívesen emlékeznek vissza. Nagyon sokat dolgozott azért,
hogy a tanórán kívüli programok barátságos környezetben kerüljenek megrendezésre, s ezért – társadalmi munka szervezésével – egy úttörõcsapat-otthont
épített, mely tornaszobaként mûködik ma is. Saját
maga szervezte a szülõk és a fiatalok társadalmi munkáját, és irányította is az egész építkezést.
1990-ben õ lett Vértesszõlõs elsõ szabadon választott polgármestere. Hatalmas lendülettel fogott a munkához, fáradságot nem ismerve dolgozott a falu fejlõdéséért. Polgármestersége alatt épült fel az egészségház, a sportcentrum, készült
el az új iskola; valamint megtervezésre és kialakításra került a falu gáz- és szennyvízcsatorna rendszere. Személyiségére jellemzõ, hogy irányításával a képviselõtestület politikai csatározásoktól mentesen tudott dolgozni, s a számtalan megoldandó
feladatra koncentrálni. A nemzetiségi hagyományápolás területén is maradandót
alkotott: a falu Tájházának kialakítása során sok anyagot, berendezési tárgyat gyûjtött, s szívügyének tekintette annak létrehozását.
Alkotókedve, kreativitása a mindennapi munkában is megnyilvánul. Az iskola
Nevelési programjában meghatározott célokat lelkesen valósította meg a gyakorlatban. Különleges figyelmet fordított a gyermekek tanórán kívüli tevékenységeinek
szervezésére; a szabadidejük igényes eltöltésére számos programot dolgozott ki.
Néptánc szakkör, sportkörök, hagyományõrzõ szakkör, felzárkóztató foglalkozások,
tehetséggondozás – mind-mind ezt a célt szolgálják.
Nagy tiszteletnek örvend a faluban. Ezt bizonyítja az is, hogy 2000-ben a Millenniumi zászló avatásakor õt kérték fel a zászlóanyai tisztségre.
Marika életének és munkájának minden szegmensében elkötelezett, elhivatott
pedagógus és közéleti ember. Mindig megújulásra kész és képes, munkásságának
minden területén nagy dolgokat vitt véghez. Tenni akarása, személyisége, tisztessége nagy hatással volt Vértesszõlõs elmúlt három évtizedére. Nemcsak tanítványai elméjét csiszolta és lelkükben vitt véghez nagy dolgokat, hanem polgármesterként maradandót tudott alkotni a köz javára, amit utódaink is megbecsülhetnek.
Az iskola nevelõtestülete

ÓVODAI HÍREK
Óvodánk a helyi önkormányzat által fenntartott
nevelési intézmény. A mûködésérõl, az elmúlt
nevelési évben végzett munkánkról, a júliusi
képviselõ-testületi ülésen számoltunk be. Ezen
az ülésen döntött a testület az intézmény létszámadatainak elemzése után a szeptembertõl
indítható csoportok számáról.
A Közoktatási törvény ugyanis kötelezõen elõírja az intézményfenntartóknak az évenkénti létszámelemzést és az indítható csoportok számának a meghatározását.
Így született döntés a faluban fenntartott közoktatási intézményekben indítható
csoportok és osztályok számáról is. A 2005/2006 évben az óvoda 4 csoporttal
fog mûködni, a jelenleg beiratkozott és felvett gyermek 75 fõ. A Képviselõ-testület
gyermekbarát döntése továbbra is lehetõvé teszi, hogy gyermekeink családias,
nyugodt környezetben nevelõdjenek.
Augusztus 20-án 10.30 órakor az óvoda névadó ünnepséget tart az intézményben, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Összevont szülõi értekezletet augusztus 30-án, kedden tartunk az óvodában
16.30 órakor. Ezen tájékoztatjuk a szülõket az óvoda célkitûzéseirõl, programjairól,
a csoportok beosztásáról.

Kérem, hogy a tanév eleji szülõi értekezleten szíveskedjenek megjelenni!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

* * *
BEKÖSZÖNT EGY ÚJ TANÉV
Javában tart még a nyár, perzsel a nap fent az égen, tesszük dolgainkat, vagy
éppen pihenünk. Hamarosan megszólal a csengõ az iskolában, újra nyílik az óvoda
kiskapuja. Elkezdõdnek a dolgos hétköznapok az óvoda dolgozói számára is.
Az elõttünk álló hetekben van még idõ feltöltõdni, a gyerekeknek pihenni, élvezni a
nyári örömök színes kavalkádját. Addig is szorgalmas kezek takarítják-csinosítgatják óvodánkat. Köszönet munkájukért. Teszik és tesszük ezt mindazért, hogy a 20052006-os tanévben felfrissülve, a gondos kezek elõkészítõ munkája révén, újra boldog és önfeledt gyermekzsivaj töltse be óvodánk udvarát és termeit. Megszépült
intézményünkben szeretettel várjuk a régi és az újonnan érkezõ kis aprótalpú gyermekeket. A szülõknek köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy a beiratkozás során óvodánkat választották. Köszönettel tartozunk az intézmény fenntartójának és reméljük, hogy az eljövendõ tanévekben is biztosítja az óvoda mûködéséhez
nélkülözhetetlen költségvetési forrásokat és egyéb feltételeket.
Az óvónénik és a dadusnénik szorgalmas szellemi és fizikai munkával készítik elõ az új tanévet. A konyhán dolgozó kollégák felfrissített, tiszta falakkal, kor-

szerû konyhafelszereléssel és finom falatokkal – az étlapot gazdagító változatos
ételekkel – várják és kínálják az éhes szájú lurkókat. Óvónõ kollégáim új ötletekkel,
hagyományainkra tekintettel, a régi tapasztalatokat alkotó módon felhasználva,
önzetlen lelkesedéssel készülnek újabb feladataikra. Egyfelõl s mindenek elõtt azért,
mert községünkben olyan óvoda mûködik, amely versenyképességében sem marad el a környezõ falvak és városok intézményeitõl, másfelõl mindennapi munkánkkal a hivatásszeretettõl vezérelve szorgoskodunk azért, hogy a ránk bízott kicsinyek
boldogan töltsék napjaikat óvodánkban, és örömmel várják a hétköznapok együtt
töltött játékos perceit.
Mi, óvodapedagógusok pedig igyekszünk intézményünkben megteremteni a felhõtlen gyermekkort. „Mi kell hozzá mindenek elõtt?” – szegezi nekünk a költõi kérdést Füst Milán. „Mélységes, minden tulajdonságon, minden embereken tett rossz
tapasztalaton túláradó és ellenállhatatlan emberszeretet. És az a reménykedés, amely
a nevelõ munkája alatt állandóan veszélyeztetve van, az a törhetetlen bizalom, hogy
minden meddõ fáradozás, minden hiábavaló munka ellenére mégis, még mindig
hatni akarjon az emberi lélekre, hogy nemesíteni akarjon… Ez pedig szenvedély
kérdése. Ilyen szenvedély nélkül pedig senki sem lehet jó pedagógus. Ehhez a gyönyörû, áldott, felejthetetlen munkához tehát úgy látszik, temperamentum kell mindenek elõtt, aztán még egyszer mindenek elõtt: tehetség. S milyen legyen ez a tehetség? Két dologra okvetlenül vonatkoznia kell! Nagy hajlam legyen benne, hogy ontsa tüzét, hogy lehetõleg mindazt közölni akarja, amit közölhet s a kétségei közül
azokat, amelyeket a még felejthetetlen lélek megérhet, valamint, hogy példájával
hatni akarjon minden erõvel, – ez az elsõ! És a második: hogy emlékezni tudjon saját
fiatalságára!” Valóban, ha emlékezni tudunk saját fiatalságunkra, akkor az évek
múlásával is dacolva, még mindig nyitott szívvel ülünk le gyermekeink közé, és ha
tekintetünk találkozik, akkor szavak nélkül is megértjük egymást, képesek vagyunk
felnõtt fejjel gyermekként dalolni, játszani, s megtenni mindent, hogy óvodásaink is
szívesen emlékezzenek vissza saját fiatalságukra és óvodánkban eltöltött éveikre.

KÖZSÉGÜNK MINDEN POLGÁRÁNAK, VALAMENNYI PEDAGÓGUSTÁRSAMNAK ÉS ÓVODÁNK
DOLGOZÓINAK KÍVÁNOK TOVÁBBI KELLEMES NYÁRI PIHENÉST.
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

Augusztus 19. (péntek)

MESTERKEZEK kiállítás megnyitója
19.00 óra KOSZORÚZÁS a múzeumnál

18.00 óra

Augusztus 20. (szombat)

KENYÉRSZENTELÕ a templomban
10.00 óra NÉVADÓ ÜNNEPSÉG az óvodában
9.00 óra

PROGRAMOK A SPORTKÖZPONTBAN
15.00 óra

18.30-19.30 óra

• KERÉKPÁRVERSENY

ZENE

• Ügyességi és szellemi
vetélkedõ a sportcsarnokban

19.30-20.10 óra

16.00-18.00 óra

• Játszóház • Arcfestés
• Hennafestés • Íjászati bemutató
és játék • Barlangrajzok
17.15-18.15 óra

SRAMLIKINGS
mûsora
18.15-18.30 óra

A „Tiszta udvar, virágos ház”
pályázat és
a KERÉKPÁRVERSENY
eredményhirdetése

KPVDSZ TÁNCCSOPORT
mûsora
20.30 óra

Zene – KORZÁR együttes
21.00 óra ZENE
21.40 óra

FIALKA ÉS MAZSORETTEK
bemutatója
22.00 óra

TÛZIJÁTÉK
22.15-

TÁBORTÛZ, DISCO

Táboroztunk!
Az évzárót követõ héten, öt napon át
közel ötvenen kezdtük a vakációt a
Sajtkukac-táborban.
Az elsõ nap lovagoltunk a N-Nábob
Kft. telepén, másnap kutyaiskolában voltunk Etén, szerdán nagy sikerû számháborút vívtunk a monostori erõdben, csütörtökön bogarásztunk, pénteken pedig
részt vettünk a tatai laktanya nyílt napján, ahol a hadi bemutatókon és eszközökön kívül aktuális kedvenceinket is
testközelbõl csodálhattuk. Autogramokkal és élményekkel gazdagodva fejeztük
be a tábort.
Még egyszer köszönet az N-Nábob
Kft.-nek, Antal Józsefnek, a kutyaiskola
vezetõjének, Kozma Endrének és Miklósnak, katonai szakértõinknek, Oláh Andris bogarásznak, valamint kísérõinknek

a két Judit anyukának, Ildikó nagymamának és Zsuzsinak.
A tábor képeit a Mûvelõdési Házban,
nyitva tartási idõben lehet megnézni.
Újabb kalandozásokra augusztus elején kerül sor. Mindenkinek további jó nyarat kívánok!

Programtervek szeptembertõl
Bár még javában tart a nyár, bizony
érdemes tervezgetni, mihez kezdjünk
magunkkal a vakáció, nyári szabadság
után, a dolgos hétköznapokon.
A nyári táborok sikere arra ösztönzött,
hogy gondolkodjam el, hogyan tudnánk
évközben is „kaland-túrákat” tenni. Ezeknek a kirándulásoknak oldott, fesztelen
légköre igazi gyógyír a lelkünknek. Így
született meg az ötlet: Hozzunk létre egy

természetjáró klubot a Mûvházban!
Havi rendszerességgel szerveznénk
programokat: túráznánk, kipróbálnánk
„õsi” sportokat, keresnénk a kapcsolatot a környéken mûködõ hasonló érdeklõdésû szervezetekkel esetleg a testvértelepülések szervezeteivel.
A megvalósításhoz érdeklõdõk, segítõk, ötletgazdák kerestetnek! Jelentkezésüket a Mûvelõdési Házban vagy a
06 (20) 93-66-453-as telefonon várom!
A másik ötlet a hagyományok területét érinti. Ha megõrizzük a múltat, az
ehhez kapcsolódó tárgyi emlékeket, szokásokat, mesterségeket, dalokat, meséket, a jövõnket építjük. Senki és semmi
nem képzelhetõ el kötõdések, kapcsolatok, gyökerek nélkül.
Az asszonykórus, a néptánc csoport,
a nemzetiségi nyelvoktatás mind-mind ennek a közös múltnak a megõrzése a mában és továbbörökítése a jövõ nemzedékek számára. Közösségi összefogással
létrejött a Tájház, ami a faluban fellelhetõ
emlékeket gyûjtötte össze. Jó volna nyitottabbá és mindenki számára hozzáférhetõbbé tenni. Bár voltak próbálkozások,
nem született igazi megoldás.

Arra gondoltam össze kéne hozni azokat az embereket, akik még ismerték ezt
a régi életmódot és azokat, akiket érdekelnek a hagyományok, régi mesterségek. Feléleszteni a házat, élettel megtölteni: lehetne itt kézmûveskedni, sütni-fõzni, jófajta szõlõsi borokat kóstolni, egyegy estén népzenére ropni.
Programokat szervezhetnénk azoknak, akik a Samu ürügyén látogatnak el
községünkbe.
Egy kicsit leültetni, itt tartani õket, hogy
máskor is eljöjjenek és jó hírünket vigyék
szerte az országba. De ehhez kell egy
lelkes kis csapat, aki összefogja ezt a
tevékenységet! Részemrõl és az önkormányzat részérõl is megvan a hajlandóság ennek a területnek a fellendítésére.
Végül, de nem utolsó sorban jó volna
a fiatalság életét kicsit megszínesíteni. Talán ez a legnehezebb feladat. Nem is
biztos, hogy ebben a témában nálam van
a bölcsek köve. Ezért csak leírnám, néhány ötletemet, hátha megtetszik vagy
újabb ötleteket generál.
Ezeknek a programoknak a pinceklubot szánnám helyszínnek. A belsõ terének
megújítására már tettem lépéseket. Eredmény az õsszel várható.
A „szabad rablásnak”
nem vagyok híve; lehetne
Tea-ház, amolyan ücsörgõs, beszélgetõs találkahely, ahová hívhatnánk
amatõr zenekarokat. De
lehetne beszélgetni szerelemrõl, pályaválasztásról,
bármirõl, ami a figyelemközpontjába kerül és érdeklõdésre tart számot.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Persikné Szabó Katalin
Mûvelõdési Ház vezetõ

„ARANYOS” MAZSORETTEK
A Vértesszõlõs Sportegyesület Mazsorett szakosztálya sikeresen
szerepelt a 2005. április 9-én Tatabányán megrendezett II. Nyílt Területi
Twirling és Majorette verseny közép-dunántúli elõdöntõjén. Cadett korosztályban kiscsoportunk 1 botos induló kategóriában II. helyezett lett,
míg a nagyok senior korosztály, show 1 botos kategóriában I. helyezést
értek el. Ezzel jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek a 2005. július 9-én
Siófokon megrendezésre kerülõ országos versenyen.
Szorgalmasan és nagy izgalommal készültek a versenyre, aminek
meglett az eredménye: újra az elsõ helyen végeztek. A sikeres szereplés után természetesen az ünneplés sem maradhatott el.
Másnap, július 10-én, résztvevõi voltunk az I. Siófoki Mazsorett és Fúvósfesztiválnak is, ahol a lányok nagysikerû mûsort adtak a Siófoki Fúvószenekarral.
Bedei Sarolta

A „Tiszta udvar, virágos ház” pályázat
eredményhirdetése
A Vértesszõlõs község Önkormányzatának Képviselõ Testülete által alakított bíráló bizottság
2005. július 3-ai értékelõ bejárása után meghozta döntését a kihirdetett kategóriákban.
A maximálisan elérhetõ pontszám 150 volt.
A bírálati szempontok:
– Az ingatlant határoló közterület rendezettsége
– Az udvar rendezettsége
– Növényzet, virágosítás
Az 1985 elõtt épült házak kategóriája
1. Sándor Ilona
Tanács u. 76.
2. Bártfay István
Múzeum u. 47.
3. Póta László
Kánya u. 2.

145 pont
141 pont
127 pont

További pályázók:
Forisek Ferencné
Sóki Józsefné
Zigó Anett
Zsigó Lászlóné

Akácfa u. 37.
Tanács u. 37.
Akácfa u. 35.
Vértes L. u. 9.

Az 1985 után épült házak kategóriája
1. ifj. Dobrotka Pál
Sport u. 30.
2. Szontágh György
Mókus u. 1.
3. Bogár Péter
Sport u. 24.

142 pont
141 pont
130 pont

További pályázók:
Imre Ildikó
Sasfalvi Jánosné
Sütõ Józsefné

Sólyom u. 76.
Kánya u. 24.
Homok u. 3.

Díjazás:
Kategóriánként a helyezettek tetszetõs kivitelû arany, ezüst és bronz, a többi pályázó fehér
színû „Tiszta udvar, virágos ház” táblát kapnak, valamint ezen kívül minden résztvevõ ezen
kívül egy-egy oklevelet is. Továbbá a helyezettek és minden pályázó a Garten Bauer kertészeti
áruház vásárlási utalványait kapják majd, 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 fogja átadni.
Dr. Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ, a bíráló bizottság tagja

A Polgármesteri Hivatal közleményei
Tájékoztatás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezésének megfelelõen községünkben is igénybe vehetõ a szociális információs
szolgáltatás.
A szolgáltatás tájékoztatást nyújt a szociális törvény és a gyermekvédelmi
törvény alapján a helyben igénybe vehetõ
• pénzbeli és természetbeni ellátásokról,
• személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
és a helyben nem elérhetõ ellátások, szolgáltatások elérhetõségérõl és igénybevételük módjáról (társadalombiztosítás, foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátások, családtámogatási ellátások, stb.).
A szolgáltatás elérhetõsége: Idõsek Klubja Vértesszõlõs, Ady u. 2/d.
Tel.: 379-391

Adók
Közeledik szeptember 15-e a helyi adók és a gépjármûadó fizetésének határideje. Augusztus hónapban minden adózó részére
megküldjük a fizetési értesítést, amely tartalmazza az éves elõírást, az idei befizetéseket (a július 31-ig számlánkra megérkezett
összegek figyelembevételével), az esetleges hátralékot, valamint
a szeptember 15-ig fizetendõ adó összegét.
A befizetésekhez szükséges csekket valamennyi boríték tartalmazza.
Kérjük, hogy a befizetési határidõt szíveskedjenek betartani.

A VÉRTESSZÕLÕSI BÚCSÚ IDEJE:

2005. szeptember 11-12.

Tisztelt Vértesszőlősi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a különböző fűfélék és gyomok virágpora, leggyakrabban a parlagfű pollenje vált ki allergiás megbetegedéseket, súlyos vagy kevésbé súlyos egészségügyi
következményekkel.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a gyomok
irtásáról Önöknek kell gondoskodniuk a saját
ingatlanukon, valamint az ingatlanuk előtti közterületen, az úttestig!
Amennyiben a fentieknek nem tesznek eleget
közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor,
melynek költségét az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles
megtéríteni.
A költségek meg nem fizetése esetén adók
módjára is behajthatók.
A hatósági védekezési eljárás költsége nem
azonos a növényvédelmi és szabálysértési bírsággal, melyek az eljárás költségén felül kerülnek kiszabásra.
A növényvédelmi bírság alsó határa 20.000 Ft,
felső határa 2 millió Ft.
A szabálysértési bírság legmagasabb összege
60.000 Ft.
Kérem Önöket a fenti szabályok maradéktalan
betartására!
Tisztelettel:
Náfrádi Marianna
jegyző

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

