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Nyári rajz

Kedves Vértesszõlõsiek!
Az iskolai tanítási év zárása után megkezdõdött
elsõsorban a gyerekek számára a pihenés idõszaka. Az intézmények karbantartási, felújítási munkáira ebben az idõben kerül sor. Minden jogos
igényt ki tudunk elégíteni, a biztonságos tanévkezdésnek nem lesz akadálya.
Az elkerülõ út nyomvonalának döntése után a
településrendezési terv készítése tovább folyik és
év végére sor kerülhet a jóváhagyásra is.
2004. I. félévében 15 pályázat készült el, további 4-5 készítése folyamatban van. Nem jó hír, hogy
csökkent a pályázatokra jutó állami pénzek összege. Bár emberileg érthetõ, számunkra mégis kedvezõtlen, hogy a gazdaságilag rossz helyzetben
lévõ települések nagyobb arányban részesülnek a
pályázati támogatásokból.
A képviselõ-testület nevében is a gyerekeknek
és a felnõtteknek egyaránt jó pihenést, kellemes
nyarat kívánok.

Hogy láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez a borjú, lógó fülû,
hasát veri a nyári fû,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.
Majd télen ezt elõveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.
(Nemes Nagy Ágnes)

Vida István

A tartalomból
• Közterületek használatáról
• RWE hulladékszállítás
• Helyi környezetvédõk sikerei
• Augusztus 20-ai program
• Borverseny eredményei
• Sportküldöttség
• Helyi adók

Közterületek használatáról,
a közterületi rend biztosításáról
Vértesszõlõs Önkormányzata 2002. II. 20-án alkotott egységes rendeletet a
közterületek rendjérõl. A rendeletet teljes terjedelmében közzétettük a Hírmondó 2002. februári számában.
A téma kivonatos ismertetése minden évben aktuális. A rendelet fõbb megállapításai olyan mértékben nyilvánvalóak, hogy szinte felesleges „elõírni”, mégis sokan
megkérdõjelezik végrehajtását.
Néhány gondolat a rendelet alapján:
1) „Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésérõl eltérõ módon használni csak tulajdonosi hozzájárulással lehet”. Vagyis a közterületet rendeltetésszerûen mindenki egyforma jogalapon használhatja, kizárólagosan csak engedéllyel (és
ezért fizetni kell). A rendeletalkotók természetesnek tartják – minden településen – a közterület szépítését, virágosítását, fásítását, de úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, ne okozzon balesetveszélyt, ne zavarja a szomszédkapcsolatokat.
2) „Az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter területsáv, ill. ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület) és a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartása az ingatlan tulajdonosában a kötelessége.”
Az önkormányzat az ún. gyûjtõutak esetében (Sport u., Jókai u., József A. u.,
Tanács u., Múzeum u., Petõfi u., Arany J. u. és Hegyalja utca) a nyílt árkok és
mûtárgyainak tisztántartását felvállalta. A járdáknál biztosítani kell a balesetmentes gyalogos közlekedést (bokrok, faágak nyírásával, hóeltakarítással), az
árkoknál a csapadékvíz szabad elfolyását.
3) „Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek tárolására közterületen tilos!” Vállalkozások létesítésénél, engedélyezésénél ez alapfeltétel, vagyis a vállalkozó a saját (vagy bérelt) ingatlanán köteles
tevékenységét végezni.
4) „Állatot legeltetni közterületen csak táblával kijelölt helyen szabad”.
„Ebet csak pórázon lehet közterületre vinni.”
Az utak, terek, intézményi udvarok és járdák rendben tartása az önkormányzat
feladata. A lakók, a civil szervezetek együttmûködése nemcsak a közterületek
rendezettségének javítását, hanem a ráfordítások csökkentését is elõsegíti. A rendelet betartása idõnként konfliktusokat is jelent, de végeredményben a község és
lakóinak érdekeit szolgálja.
Vida István

A település hulladékszállítása
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Hulladéktörvény, valamint Vértesszõlõs település köztisztasági rendelete szabályozza: „Az ingatlantulajdonos a lakóövezetben alkalmazható gyûjtõedények közül azt a típust és olyan számban
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés
között környezetszennyezés nélkül megoldható.” Ez azt jelenti, hogy az edény mellé kirakott
hulladék illegális hulladéknak minõsül. Az alkalmanként keletkezõ plusz hulladék gyûjtésére
és elszállítására csak az RWE felirattal ellátott zsák használható. A szerzõdés szerinti edényméretet a matrica színe különbözteti meg.
Részvénytársaságunk ez ideig a lakosság felkészülése és a település tisztasága érdekében
minden hulladékot elvitt a településrõl. 2004. augusztus 1-jétõl kezdõdõen azonban csak a
jogszabályban és a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelõen fogunk eljárni:
• csak a felmatricázott (kívülre ragasztott) edényeket ürítjük ki,
• az edények mellõl csak az RWE emblémával ellátott környezetbarát zsákot visszük el.
Egyedi esetekben az alábbi módon állunk az ügyfelek rendelkezésére:
Központi ügyfélszolgálatunk címe: 2800 Tatabánya, Erdész u. E.
Telefon: (34) 311-356 • Fax: (34) 511-372
E-mail: titkarsag@rwe-tatabanya.hu
Félfogadás: hétfõ: 8.00–16.00, kedd–szerda: 7.00–15.00,
csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00 óráig.
RWE Umwelt Tatabánya Rt.

Pályázatokról
A 2004. februári Hírmondóban már tájékoztatást adtam az Önkormányzat fejlesztési elképzelésirõl. Ezek csak úgy valósulhatnak meg, ha a szükséges önerõn kívül pályázat útján jutunk a megvalósításhoz szükséges összegekhez.
• Az „Információs és Kommunikációs Technológia az Általános Iskolában” címû
pályázaton sajnos nem nyertünk. A teljes beruházás 71.237 EFt volt, amibõl
60.757 EFt-ra pályáztunk.
• Örömmel adok tájékoztatást, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
(IHM) által kiírt „E-Magyarország Pont” címû pályázaton 2-2 db számítógépet nyertünk. A pontokat a Kultúrotthonban ill. az iskola könyvtárában alakítottuk ki.

A nyitva tartási idõben bárki internetezhet 50 Ft/óra jelképes összegért.
Az E-Magyarország Pont nyitva tartási ideje:
Kultúrotthon:
Iskolai könyvtár:
Hétfõ:
14–18
Hétfõ:
13–18
Kedd:
14–18
Kedd:
8–13
Szerda:
8–12
Szerda:
8–13
Csütörtök: 14–18
Csütörtök: 8–17
Péntek:
16–20
Péntek:
8–12
Szombat: 13–17
• „A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése” címû SAPARD pályázaton 50 millió Ft vissza nem térítendõ összegre pályáztunk. A fennmaradó 20 millió Ft-ot az önkormányzat
saját forrásból fedezi.
Cél: A Tanács utca templom körüli szakaszának teljes felújítása. Ez azt jelenti,
hogy a templomtéren a vízvezeték rendszer kicserélésre kerül. A légvezetékek
(áram, telefon, kábel TV) szintén a föld alá
kerülnek, így a környezõ házak földkábeles megtáplálást kapnak.
A templom körül a csapadék vízelvezetése csatornába, ill. fedett árokba történik.
Két oldalról szilárd burkolatú út ölelné át a
templomot, ahol egyirányú forgalom lenne, az iskola felõli oldalon lefelé, a másikon felfelé lehet majd közlekedni. Természetesen a járda is térkõburkolatot kapna.
A tervben szerepel a templomtér teljes parkosítása, kandeláberekkel történõ megvilágítása.
Szeretnénk, ha a Tanács utca, a falu egyik legöregebb utcája – megtartva
régi hagyományos falusi jellegét – felújítva, sétálóutca jelleggel a település
központjává válna. A pályázatról augusztus végén döntenek.
• Pályázatot nyújtottunk be az öreg iskolaépület „Energia racionalizálás” keretén belüli felújítására, különös tekintettel a nyílászárók és a falak szigetelésére.
• Pályázatot adunk be az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal által kiírt: „Fogyatékossággal élõ emberek mozgását, tevékenységét megkönnyítõ beruházás”-ra.
A Kultúrotthon megközelítését kívánjuk akadálymentessé tenni. A vissza nem térítendõ támogatás 3 millió Ft, ami magába foglalja egy új mozgáskorlátozottak által
is használható WC kialakítását is.
A fentieken kívül még több pályázat írása is folyamatban van. Az iskola és az
óvoda önállóan is pályázik az aktuális kiírások szerint.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

A Vértesszõlõsi Általános Iskola beszámolója
a 2003/04-es tanév munkájáról
Tárgyi körülményeink,
anyagi feltételeink:
Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztésében kiemelt feladatként az öreg épület
teljes felújítása szerepel az önkormányzat tervei közt. A bekerülési költség
nagyságrendje miatt azonban csak pályázati támogatással tudja megvalósítani
ezt a feladatot. Folyamatosan pályázik,
eddig sikertelenül, de reménykedünk a
szerencsében.
Addig is a legszükségesebb belsõ felújítási munkákat végezteti el. A KHT új
festõ alkalmazottja a korábbi években
megszokottakhoz képest lényegesen
több tantermet tudott felújítani, de idén
is kaptunk szülõi támogatást: Varga Tamás a 2. osztály mennyezetét javította
és festette. Köszönjük!
Az iskolai korosztály évrõl évre újra termeli a bútorzat felújításának szükségességét is, idén 22 iskolapadot kellett új írólappal és 20 széket új ülõlapokkal ellátni.
A programunkhoz szükséges eszközök,
felszerelések beszerzéséhez jóváhagyott költségvetésünk biztosítja a fedezetet. Kiemelt hangsúlyt kap a számítástechnika: a 18 számítógép fejlesztése folyamatos igény. Az internetezés lehetõsége – a könyvtárunkba helyezett
e-ponton kívül is – folyamatosan rendelkezésre áll.
Rendszeresen pályázik iskolánk eszközök fejlesztésére és programok szervezési költségeire is, eddigi nyertes pályázataink a következõk voltak:
A MNEKK-tõl 100.000 Ft-ot nyertünk a
szlovákiai kirándulás utazási költségeihez. Szintén a MNEKK-tõl 80.000 Ft-ot

a nyári napközis táborra. A KEMKÁ-tól
180.000 Ft-ot nyertünk a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységekre, ebbõl
az összegbõl 80.000 Ft-ot megbízási
díjakra, 100.000 Ft-ot pedig a gyógytestnevelés eszközeire. 40.000 Ft-tal támogatja a KEMKA a könyvtárfejlesztésünket. A 4. a osztály a Nesquik vetélkedõjén fõdíjként nyert egy videolejátszóval
egybeépített tévét 100.000 Ft értékben.

Pedagógiai munka
A tanév oktató-nevelõ munka mellett
jelentõs energiákat fordítottunk a Pedagógiai program módosítására és a Minõségirányítási program kidolgozására.
E nagy horderejû munka mellett igyekeztünk az alapfeladatainkra is megfelelõen figyelni.

Eredményeink a tanév végén
Továbbtanulási %-ok
27 fõ 8. osztályosunk ballagott idén,
100%-ukat felvették valamilyen középfokú iskolába. 15% gimnáziumba, 33%
szakközépiskolába, 52% pedig szakmunkásképzõ iskolába nyert felvételt.

Kitûnõ tanulóink
a 2003/04-es tanévben
Kocsis Bence, Schlepp Fanni, Tallián
Zsombor, Török Gergõ, Badár Lídia,
Cseh Németh Evelin, Nagy Zsófia, Török Bence, Sopow Kornél, Sopow Péter, Török Zsolt.

Bukások alakulása
1 fõ földrajzból, 1 fõ fizika és biológia
tantárgyakból tehet pótvizsgát.

A tanulmányi versenyekrõl
A tanév során 225 egyéni versenyesemény történt: a 188 tanulóból többen 23 versenyen is részt vettek. A versenyek
minden tantárgyat érintettek.

A legjobb versenyeredmények
közismereti tantárgyakból
Bolyai matematikaverseny megyei
szint: Kolev Katalin 3. o. 6. hely
Zrínyi matematika megyei szint: Faggyas
Eszter 3. o. legjobb iskolánkból.
Alma mater országos levelezõ verseny:
matematika – Schlepp Fanni 2. o. 1. hely,
Török Gergõ 2. o. 1. hely, Kocsis Bence
2. o. 2. hely, Muk Evelin 2. o. 8. hely
A résztvevõk elsõ 5%-ában: Szádeczki
Anetta 4. a, Borbély Bence 2. o., elsõ
10%-ában: Zách Dániel 4. b, Badár Lídia 4. a, Bodnár Boglárka 3. o. (környezet) végzett.
SULI HÓD országos levelezõ verseny:
matematika – Tallián Zsombor 2. o. 2. hely
Nesquik vetélkedõ 6 fordulós verseny:
döntõ 4. a. fõdíj : TV-video + kirándulás
Jonatán könyvmolyképzõ: Zách Dániel
4. b. – könyvmolyok kiváló mestere
Régiós rajzverseny: Csizmazia Krisztián 4. a I. díj
„Titok” országos tanulmányi verseny:
Arany János anyanyelvi: Török Bence
5. b. 15. hely, Sopow Kornél 6. o. 9. hely
Herman Ottó környezetismereti: Sopow
Péter 6. o. 9. hely, Sopow Kornél 6. o.
10. hely
Német nyelv: Dávid Ágota, Mák Anita,
Nagy Zsófia, Török Bence 5. b. osztályosok 9. hely
Litterátum német nyelvi verseny arany
fokozat: Török Bence, Szabó Ádám 5. b
osztályosok, Lizánec Márta, Maczkó Dávid, Szabó Aletta 6. osztályosok, Török
Zsolt 7. osztály

Sporteredmények
(Városi diákolimpia)
Kézilabda fiúcsoport 5-6. 3. hely, futball
fiú 4. hely, futball lány 5-6. és 7-8. 2. hely,
McDonald’s kupa fiú futball 5. hely.
Úszásban Dávid Ágota és Nagy Zsófia
5. b osztályosok végeztek dobogós helyen. Szlovákiai atlétikai verseny:
Hartmann Dániel 8. a 60 m-es futásban
3. helyet, Kimpián Erika 8. a súlylökésben 6. helyet, Szûcs Máté 8. a távolugrásban ért el kiváló eredményt.
Szlovák nemzetiségi iskolák budapesti
országos futballtornáján 2. hely
A Tájsebészeti versenyben megyei
I. helyezést értünk el, a munkában 40
tanuló vett részt. 5 fõ környezetvédelmi
táborban vehet részt a Fertõ-tónál.

A tantervi anyaghoz kapcsolódóan,
valamint a közösségek fejlesztése
érdekében tanítványaink nagyon sok
élménydús programban vehettek részt:
Osztályokon belül: osztálybulik, sportprogramok, anyák napi rendezvények
(alsó tagozatban), Mikulás-programok,
osztálykirándulások, Pisznicei és Keselõhegyi barlangtúra, színházlátogatás,
Veszprém-Ajka pályázati jutalomkirándulás.
Tagozati, iskolai szinten:
Belföldön: budapesti színházlátogatások, tatai színházbérletek, játszóházi
programok, „Zöld szív”-es kirándulás a
Monostori erõdbe, tatai Múzeumi játszóházi foglalkozás, Terror Háza Múzeum,
Planetárium, Pláza mozi látogatás Budapesten, Szlovák Kultúra Háza Budapest, bábszínházi elõadás a helyi mûvelõdési házban, szlovák gyerekek vendégül látása, akadályverseny, farsangi
bál, nyári hagyományõrzõ napközis tá-

bor, zánkai táborban való részvétel, jutalom tábor a Fertõ tónál, kerékpáros
és gyalogos túrák az Athén 2004. Olimpiai pontszerzõ versenyjegyében.
Külföldön: bécsi kirándulás, pozsonyi
kirándulás, sítábor a Tátrában, 3 napos
kirándulás Turanyban és környékén
(testvérkapcsolat)
Hagyományainkhoz híven a községi
szintû rendezvényeken részt veszünk, tanítványaink nevelõik irányításával szerepelnek, színesítik a
programokat: augusztus 20-ai rendezvények, szüretünnep, idõsek napja, jótékonysági bál, falusi karácsony, tájsebészeti munkaprogramok, nyugdíjas
klub programjain való közremûködés,
gyermeknap a tavaszi fesztivállal egybekötve, október 23-ai, március 15-ei
ünnepség és az EU csatlakozást ünneplõ program.
A Fialka néptánccsoport idén ünnepelte 10. születésnapját. Ebben az évben már az ifjúsági csoport is megalakult. Fontosabb idei fellépéseik:
szüreti felvonulás, nyugdíjas klub rendezvényei, vendégszereplés a Puskin
Mûvelõdési Házban, a Bakonyi Fesztiválon Vérteskethelyen, a Pünkösdi fesztiválon Tatabányán és szóló néptáncversenyen. Boldog születésnapot kívánunk, és vezetõjüknek, Mátyási Piroskának gratulálunk!
A tanév biztonságos mûködéséért köszönetet mondunk a fenntartó Önkormányzatnak.
A tanév feladatai és programjai támogatásáért köszönet mondunk a segítõ szülõknek:
Anderláné Mátray Erika, Andrásné
Krupánszki Erika, Bartalné Sereg
Szvetlana, Bodnárné Koncz Edit,
Borbélyné Paxy Erika, Bús Ödönné,
Czernyné Bajczik Éva, Czirkóné Párnás

Rózsa, Csokor Attila, Csokor Józsefné,
Dávid Ágota szülei, dr. Lizánec Péterné,
Faggyasné Wengrin Ágnes, Farkasné
Radics Mónika, Gebauer Anikó, Gyenes
Tünde szülei, Hellebrandt Éva, Huzl Bernadett, Ibolya Mihály, Igaz lstván szülei,
Jungné Richter Éva, Kárpáti Attila, Kocsis Bence és Levente szülei, Kolev Kata
és Ádám szülei, Kulcsár Dániel és Gina
szülei, Kurucsainé Heitz K atalin,
Lászlóné Tomasovszki Mária, Lohner
Ibolya, Maczkóné Konyor Gyöngyvér,
Mátyási Piroska, Moduli Rolf, Muk
lstvánné, Nagyné Bajczik Brigitta,
Ongrádi Róbert, Orbán Mária, Ökrös
Krisztián szülei, Pappné Szádeczky Melinda, Schöffemé Opris Anita, Scsibrán
Jánosné, Sóstainé Varga Irén, Stern Roland szülei, Szabóné Schmidt Mónika,
Szádeczkyné Tuboly Irén, Szalai János,
Szigeti Zsolt szülei, Szilágyvári Kálmánné, Szlis Zsolt szülei, Szondi Judit, Takács lstvánné, Talliánné Skrován Ildikó,
Temesvölgyi Antalné, Tóth Darina,
Tóthné Szabó Petra, Török Alexandra
szülei, Tulkán Márk szülei, Varga Tamásné, Vécsey Helga szülei, Vörös Ágnes,
Zách Dániel szülei, valamint a 7. osztályos tanulók szülei, akik idén kétszer
annyi tanuló ballagtatását vállalták fel,
mint amennyien a gyerekeik vannak.
Krenner Antalné
igazgató

Beszámoló a 2003/2004-es
óvodai nevelési évrõl
Óvodánk programokban, élményekben gazdag évet zárt. A 73 kisgyermek
életkori sajátosságaihoz igazodva változatos tevékenységet kínáltunk. Sokféle tornaszerünkkel, jól felszerelt udvarral igyekeztünk óvodásaink mozgásigényét kielégíteni. Sokat tartózkodtunk a szabadban, kirándultunk szûkebb
és tágabb környezetünkben.
A farsangi báli bevételbõl az
egész óvoda egy felejthetetlen napot tölthetett el a Budakeszi
Vadasparkban. Külön köszönjük a
Szülõi Munkaközösségnek, hogy
munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a program megvalósuljon.
Nagycsoportos korú gyermekeink a nevelési évben kétszer 11 alkalommal úszásoktatáson vettek
részt.
Szinte minden hónapban volt
bábszínház, illetve színházlátogatás. Az utazási költségekhez az önkormányzat is hozzájárult, köszönjük támogatásukat. Különösen nagy élményt
jelentett gyermekeinknek az óvónénik karácsonyi bábelõadása, a szülõkkel együtt
töltött játszóházak, valamint a Diótörõ megtekintése a helyi mûvelõdési házban.
A falu kulturális rendezvényein is részt vettünk, a szüreti felvonuláson még a legkisebbek is lovas kocsira ültek.
Fontos feladatunk volt a hagyományápolás, hagyományõrzés. Segítettek bennünket ebben a munkában a nagymamák, az Idõsek Klubjának tagjai. Meséik a
régi életmódról, a népviseletekrõl, valamint az együtt átélt közös ünnepek felejthetetlen élményt jelentettek gyermekeinknek.
Külföldi kapcsolataink is erõsödtek, az Udvardi Óvoda delegációját láttuk vendégül a tavaszi sportnapunkon. Óvodapedagógusok, nagycsoportos korú óvodások, valamint szüleik látogatták meg óvodánkat és vettek részt a közös programokon. Megtekintettük közösen Vértesszõlõs nevezetességeit, megnéztük a lovasversenyt, majd a szlovák és a magyar gyerekek együtt vetélkedtek a Sportcsarnokban. Közben kapcsolatok alakultak ki, barátságok kötõdtek gyermekek és felnõttek között egyaránt. A két óvoda pedagógusai megállapodtak abban, hogy
szorosabbra fûzik ezt a barátságot, szakmai területeken is együttmûködnek a jövõben. A gyermekek szlovák nyelvvel való ismerkedéséhez is nagyon fontos, hogy
barátságok szövõdjenek, kapcsolatok alakuljanak ki a szlovák óvodával.

A külföldi kapcsolatok mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a helyi
intézményekkel ápoljuk meglévõ kapcsolatainkat.
Az év nagy feladata volt az Óvoda Nevelési Programjának módosítása a Közoktatási Törvény változása miatt, valamint a Minõségirányítási Program elkészítése.
Mindkét dokumentumot véleményezte a Szülõi Munkaközösség. A dokumentumok a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé és 2005. szeptember 1-jétõl
lépnek érvénybe.
Nyáron csoportösszevonással mûködik az intézmény. A nap nagy részét az
idõjárás függvényében a szabadban töltik a gyermekek. A nagy melegben zuhanyozási, pancsolási lehetõséget biztosítunk, illetve gyümölccsel, gyümölcslével
pótoljuk a folyadékveszteséget.
Augusztus hónapban végezzük a szükséges felújításokat, a tisztasági meszelést, valamint ekkor készül el a homokozó fölé az árnyékoló is. A dolgozók felkészítik az intézményt az új nevelési évre, szépítik, csinosítják a csoportszobákat.

Szeretettel várjuk régi és új óvodásainkat
augusztus 30-tól (hétfõ) intézményünkbe!
A tanév eleji szülõi értekezlet idõpontja:

szeptember 7. (kedd) 16.30 óra
Október hónapban Baba-Mama Klub indítását tervezzük, az indulásról a képújságból és a helyi hírmondóból értesülhetnek.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

Napközis nemzetiségi olvasótábor
A vértesszõlõsi hagyományõrzõ napközis olvasótáborra elsõsorban alsó tagozatos tanulókat toboroztunk, végül 9 felsõs is tagja lett a tábornak.
A program két helyszínen zajlott:
• A Tájházban délelõttönként restauráltak a gyerekek Papp Kinga restaurátor
vezetésével. Munka közben felelevenítették a tárgyak egykori használati módját,
a tárgyakhoz kapcsolódó életmódbeli szokásokat.
• A Mûvelõdési Házban néptánccal kezdtek minden reggel. Mátyási Piroska
tanár vezetésével szlovák népzenére táncházszerûen gyakorolták a tanultakat.
A kézmûves tevékenységekhez olvasásanyag kapcsolódott:
• Mesét dramatizáltak: betanulták és elõadták a Piroska és a farkas meséjét.
A bábokat õk készítették, varrták a „szereplõk” ruháit.
• Az anyagozás, gyöngyfûzés, bõrözés és papírhajtogatás termékeit a „mesterek” a zárónapi kiállításon bemutatták, ahol több szülõ mellett a polgármester és
az alpolgármester úr is megjelent.
Két kiránduláson vettek részt a táborozók:
• A tatabányai Bányászati Múzeumot látogatták meg egy napon. A múzeum
területén áll a régi bányász-házak közül néhány, köztük a szlovákok háza is, berendezve az egykori bútorokkal.
• Komáromba utaztak a táborozók egy másik napon. A Monostori Erõd igen
sok látnivalót kínál a magyar történelem emlékeibõl. Új része a Kenyérmúzeum,
ahol megismerkedhettek a régi kenyérsütési technikákkal is. Utána strandoltak
egy jót a termálfürdõben.
• „Eperország”-ba is ellátogattak. A szedett eperbõl gyümölcstortát sütöttek a
zárónapi programra.
Azok a foglalkozások voltak a legkedveltebbek, ahol helybeli asszonyok elevenítették fel a régi hagyományokat a gyerekek bevonásával. Egy délután süteményt
sütöttek közösen. A „klincekové chraple” elnevezésü illatos, szegfûszeges csillagok a szõlõsi lakodalmak és ünnepek legismertebb, legkedveltebb süteménye.
A receptet szlovákul is leírták, megtanulták. Ízlett a gyerekeknek, a záróprogramra
is eltettek belõle kínálónak.
A meghívott nénik gondosan ügyeltek a részletekre: népviseletbe öltözve jöttek,
fehér „grgola”-ban fejükön. Egykor ez a viselet (kékfestõ ruha, fehér grgola) volt a
háztartási munkák hétköznapi viselete. Elmesélték nekik, milyen alkalmakkor mit
viseltek régen, színekben, anyagokban hogy függött a viselet az alkalomtól.
A gyerekek rengeteg ismeretet szereztek a régi idõk szokásairól.
A tábor a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, az
Önkormányzat és a következõ magánszemélyek támogatásával valósult meg:
özv. Kozár Józsefné, Boda Istvánné, Boda Lászlóné, Kozicz Istvánné, Szádeczkyné
Tuboly Irén, Vankó Alíz és Salzer Kira. Köszönjük, hogy szabadidejüket a táborozó gyerekek élményeinek gazdagítására fordították.

ˆ

Varga Irma
táborvezetõ pedagógus

Helyi környezetvédõk sikerei
Iskolánk „Zöld szív” klubja ez év tavaszán jelentkezett a HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség) „Tájsebészet-kampány az illegális szemétlerakók felszámolásáért” címû pályázatára, melynek célja az illegális szemétlerakók megszüntetése.
Számos követõt találtunk e nemes programhoz, hiszen minden jóérzésû
ember tiltakozik a szemetelés ellen. Programunkat a helyi önkormányzat
nagy odaadással támogatta, sikerült megnyernünk a civil szervezetek támogatását is. Munka közben fotókat készítettünk, videofilmet forgattunk,
melyeket a helyi tévében is bemutattunk. Eredményesnek tartjuk az öt akciót, mert munkánk során 10 hatalmas konténert töltöttünk meg hulladékkal,
amely nem csúfítja tovább környezetünket.
A megyei versenyben 26 települést megelõzve végeztünk az elsõ
helyen. Az országos eredményhirdetésre Budapesten került sor, ahol a
környezetvédelmi miniszter adta át a díjakat. Jutalmunk egy egyhetes
környezetvédelmi tábor a Fertõ-Hanság Nemzeti parkban, ahol öt gyermek
vehet részt augusztus 3-ától.
További tennivalóink:
El kívánjuk érni, hogy a helyi hatóságok szigorúan lépjenek fel a bizonyítható esetekben, tervezzük további akciók szervezését, mert még sok tájsebet fedeztünk fel a falu határában. A csoportok továbbra is figyelemmel
kísérik területüket, el szeretnénk érni, hogy ne kerüljön vissza a szemét. Azt
tapasztaltuk, hogy azok a polgárok is támogatnak minket, akik nem vettek
részt a konkrét munkában.
Reméljük, hogy munkákkal tettünk szûkebb hazánk tisztaságáért, lelkiismeret furdalást ébresztettünk a szemetelõkben, akik elõbb-utóbb felhagynak ártó tevékenységükkel.
Szabó Mária igazgatóhelyettes
a mozgalom iskolai védnöke

Községünk közrendje – közbiztonsága
Vértesszõlõs Önkormányzata munkatervének megfelelõen napirendjére vette
és 2004. május 13-ai ülésén megtárgyalta községünk közrendjét – közbiztonságát. A tájékoztató megtartására a rendõrkapitányság vezetõjét kértük fel, aki
a körzeti megbízotti alosztály vezetõjét jelölte ki a beszámoló megtartására.
Ennek alapján – figyelemmel a rendõrkapitányság 2003. évi tájékoztató jelentésére – összefoglalva az alábbiakban tájékoztatom községünk lakosságát:
Összefoglalóan megállapítható, hogy megyénk – ezen belül községünk – közbiztonsági helyzete megfelelõ. Tényként állapítható meg, hogy községünk lakóinak nyugalmát jelentõsen megzavaró bûncselekmény nem volt. Természetes, hogy
a kialakult helyzettel – a megtörtént bûncselekményekre figyelemmel – nem vagyunk teljesen elégedettek, továbbra is elvárásunk és célunk, hogy a lakosság
nyugalmát, jó hangulatát, nem utolsó sorban vagyonbiztonságát a lehetõ legmagasabb szinten – közrend-közbiztonsági szempontból – biztosítsuk.
A bûncselekmények alakulása, fõbb mutatók szerint:

Több év statisztikai adatait figyelembe véve a bûncselekmények száma 1994ben volt a legmagasabb: 74, 2002-ben: 72, a 2003-as évben tízzel csökkent, azaz
62 ismertté vált bûncselekményt követtek el. Annak érdekében, hogy fokozzuk
községünkben a rendõri jelenlétet, ellenõrzést, a Tatabányai Rendõrkapitányság
vezetõje és a polgármesterünk – a testület jóváhagyásával – megállapodott, hogy
pénz térítés ellenében a rendõrség túlórában is végezzen ellenõrzést közigazgatási területünkön. Ennek alapján 104 óra túlórát teljesítettek. A rendõrkapitányság
véleménye szerint a kívánt célt elérte! Véleményem szerint célirányosabban lehetett volna a túlóra keretet felhasználni.
A képviselõ testületen túlmenõen a polgármester úr is igen fontos feladatának,
tartja a közbiztonság alakulását. Így vállalta el a napokban megalakult kistérségi bûnmegelõzési társaság elnökségi tagságát. E társaság célul tûzte ki, hogy
lobbizik, pályázatokat nyújt be, hogy több anyagi lehetõség legyen a társult települések közrend-közbiztonságának megfelelõ szinten tartására, illetve javítása érdekében.

Községünkben megítélésem szerint megfelelõen mûködõ polgárõrség tevékeny
munkája is hozzájárult az elfogadható közbiztonsági helyzethez. Polgárõrségünk
tagjai tervüknek megfelelõ gyakorisággal, fõleg az esti és késõ esti idõpontokban
végeznek ellenõrzéseket közigazgatási területünkön önállóan, de több esetben a
körzeti megbízott rendõrrel együtt is.
Kérem, fogadják el, hogy különbözõ rendezvényeken a forgalom irányításában, biztosításában résztvevõ sárga mellényes polgárõreink jó célt szolgálnak,
a lakosság, a biztonság érdekében tevékenykednek, természetesen társadalmi
munkában! Ezúton kérem azokat a polgárokat, akik tenni akarnak községünk
nyugalmának, biztonságának érdekében, jelentkezzenek a polgárõrök soraiba!
Községünk közlekedési helyzete állapotát megfelelõnek tartom. Közlekedési
útjaink rendeltetésüknek megfelelõen biztonságosan használhatóak, jól szabályozott annak rendje.
Községünkön áthaladó nagy forgalmat lebonyolító Valusek utca terheltségét
nagy mértékben csökkentette a nagy összsúlyú jármûvek átmenõ forgalmának
megtiltása. Ez az ott lakók nyugalmát segítette.
Közlekedési bûncselekmények alakulása az elmúlt évben:
Közúti baleset okozása 1, közúti veszélyeztetés 1, közúti jármû ittas vezetése
4 esetben fordult elõ. Ezen számadatok megnyugtatóak, figyelembe véve a hatalmas átmenõ és a jelentõs helyi, belsõ utakon zajló forgalmat. Gondnak látom a
belsõ utakon egyre gyakoribbá váló, „dübörgõen” robogó motorkerékpárok és
személygépkocsik felelõtlen közlekedését. Községünkben 40 km/órában határozták meg a megengedett legmagasabb sebességet, indokoltan. Uralnunk kell a
beépített lóerõket, a gázpedált nem öncélúan, hanem mindannyiunk érdekében,
a biztonságunk érdekében.
A község lakóinak jogos elvárása és igénye, hogy mindennapjaikat nyugalomban biztonságban élhessék. Én úgy látom, hogy a képviselõ-testület, a polgármester, a hivatali apparátus, a vonatkozó törvény elvárásának megfelelõen a szükséges intézkedéseket megteszi. Rendõrséggel a kapcsolatunk megfelelõ. Mindennapi kapcsolataink során megbeszélésre kerülnek gondjaink, problémáink.

Határozottan kérjük községünk biztonsága érdekében
a fokozott rendõri jelenlétet, ellenõrzést, járõrözést.
Községünk lakossága a maga módján is tehet biztonsága érdekében. Ne adjon
alkalmat, lehetõséget arra, hogy bûncselekmény „áldozatává” váljon. Vigyázzon
nem csak saját, hanem szomszédai, környezete értékeire is.
Mire gondolok?
Gépkocsiban ne hagyjunk értékeket, „degeszre” tömött táskát, retikült, tárvanyitva kaput, ajtót, ablakot. Ilyen állapot segítheti a bûnelkövetõt.

Nyugalmunk, biztonságunk érdekében kérjük
a község lakosságának tevékeny közremûködését.
Németh Ferenc
önkormányzati képviselõ

„Õszirózsa” Nyugdíjas Klub
I. félévi tevékenysége
Klubunk taglétszáma jelenleg 174 fõ.
Örömmel állapítottuk meg, hogy mûködésünk két éve alatt taglétszámunk
megkétszerezõdött.
A februári összejövetelünkön megtárgyaltuk az ez évi költségvetésünket és
programunkat. Az idei évben – a támogatásokkal együtt – 530.000 Ft-ból gazdálkodunk. Önkormányzati támogatás
200.000 Ft, Agricola Rt. 50.000 Ft, tagdíj kb. 200.000 Ft, elõzõ évi maradványunk 80.000 Ft. A rendelkezésünkre
álló összeget igyekszünk úgy felhasználni, hogy abból lehetõleg mindenki
részesüljön.
Zenés mûsoros esteket 3 esetben
tartottunk az elmúlt fél év alatt. Vendéglátással és ajándékkal kedveskedtünk
tagtársainknak a „Születésnapi” partinkon, nõnapon és Anyák-Apák napi ünnepségünkön. Két alkalommal színházi
elõadást néztünk meg Budapesten, két
alkalommal pedig kirándulást-fürdõzést
szerveztünk Pápára, Martonvásárra és
Érdre. Az érdi kirándulást-fürdõzést tetõzte a zámolyi Pedró csárdában elfogyasztott vacsora, illetve szórakozás.
Az Idõsek Klubja szervezésében két napos nyugdíjastalálkozón vettünk részt

Cserkeszõlõsön, július végén pedig a
lepencei termálfürdõben voltunk.
Részvettünk a helyi rendezvényeken,
azok megszervezésében segítséget
nyújtottunk. „Együtt Európába” ünnepély, május 15-ei Tavaszi Sportnap vetélkedõkkel, vacsorával, Bajóti zenei
hetek 2 elõadása, kiállítás, Fialka tánccsoport gálamûsora.
A szórakozás mellett ismeretterjesztõ
egészségügyi elõadást hallgattunk meg
Dr. Szamos György v. fõorvostól a „Mozgásszervi betegségekrõl”, Kiss Imréné és
Németh Jánosné a nyugdíjintézet igazgatója és fõelõadója tájékoztatott bennünket a nyugdíjazással kapcsolatos
változásokról. Itt volt lehetõség a személyes problémák megbeszélésére is. Vida
István polgármester úr elõadásában
megismertük a község elõzõ évi eredményeit, a jelenlegi feladatokat, terveket,
pályázati lehetõségeket. Ezek a rendezvények rendkívül hasznosak, továbbiakban is élni szeretnénk a lehetõségekkel.
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinkre a klubon kívüli nyugdíjas társainkat is.
További feladatunk: a jó kapcsolat
erõsítése tagtársainkkal, az önkormányzattal, a helyi civilszervezetekkel, támogatókkal.
Köszönjük mindenki munkáját, támogatását, akik részvállaltak rendezvényeink szervezési feladataiban, munkáiban,
továbbra is számítunk támogatásukra
céljaink megvalósítása érdekében.
Busch Józsefné
a Nyugdíjas Klub vezetõje

A Mûvelõdési Ház hírei
A ház meszelési-mázolási munkái befejezõdtek
(a nagyterem kivételével), a nagytakarítás, udvar és
mellékhelyiségek rendbetétele a KHT dolgozóinak
segítségével megtörtént. A helyiségek szépítése, dekorálása folyamatosan történik. A pinceklub meszelése, takarítása, felújítása megkezdõdött Csanálosi
László és barátainak közremûködésével.
A nyári idõszakban a Bajóti Zenei Hetek rendezvénysorozat keretében csodálatos zenei élményben volt részük a látogatóknak, ugyanakkor U. Szabó István festõmûvész munkáiban is gyönyörködhettünk.
A vértesszõlõsi „Fialka” tánccsoport 10. éves jubileumát ünnepelte. A színvonalas gálamûsort fogadás és táncház követte. Gratulálunk Mátyási Piroskának és a
tánccsoport minden tagjának és további sikereket kívánunk.
Június 17-30-ig a nemzetiségi hagyományõrzõ és kézmûves tábor mûködött a
házban 25 tanulónk részvételével – 10 tanár, illetve felnõtt segítõ közremûködésével. A tábor ideje alatt a gyermekek kézimunkáztak, táncoltak, ismerkedtek a helyi
szokásokkal, hagyományainkkal. Megismerkedtek a jellegzetes szõlõsi szegfûszeges sütemény a „klinceková hrapla” készítésével is a nyugdíjas klub tagjainak
közremûködésével. A tábor közös tortasütéssel, vendéglátással, kellemes beszélgetéssel zárult, amelyen részvettek önkormányzati vezetõink és a kedves szülõk.
A tavalyi évben beadott pályázatunkat kedvezõen bírálták el, így számítógépekkel és internetes eléréssel tudtuk bõvíteni programunkat július 1-jétõl. Nagy az
érdeklõdés, látogatottság az internet használata iránt. Internetezési lehetõség a
házban: hétfõ, kedd, csütörtök: 14.00–18.00, szerda: 8.00–12.00, péntek: 16.00–
20.00, szombat: 13.00–17.00 óráig. A jelzett idõszakban az internetezésre váró
gyermekek társasjátékkal, sakkozással tölthetik idejüket.
Készülünk az augusztus 20-ai ünnepélyhez kapcsolódó 12. alkalommal megrendezésre kerülõ „Mesterkezek” kiállításra. Ez a rendezvény lehetõséget ad szûkebb
pátriánk ügyes kezû mestereinek a bemutatkozásra. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is szeretettel várjuk régi és új kiállítóinkat. A kiállításra való jelentkezés, munkák leadása: augusztus 12-13-án 8.00–12.00 és 16.00–18.00 óra közötti idõben lesz a Mûvelõdési Házban. A kiállítás megnyitója 2004. augusztus
18-án 18.00 órakor lesz a Mûvelõdési Házban, melyre szeretettel meghívjuk
családjával együtt. A kiállítás ideje: augusztus 18-22. a ház nyitva tartásának idejében. Kérjük, hogy minél többen nézzék meg a szép „mestermunkákat”.
Szervezés alatt áll az augusztusban újra induló játszóház, a táncház, a hagyományõrzõ Sramli klub. Az induló programokról idõben értesítjük Önöket és minden érdeklõdõt szeretettel várunk itt a Házban!
Busch Józsefné
a Mûvelõdési Ház
megbízott vezetõje

„Tiszta udvar, virágos ház” pályázat 2004
Vértesszõlõs község Képviselõ Testülete idén másodszor is meghirdette a „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatot. A felhívás célja, hogy a falu lakosait ilyen módon is ösztönözzük a lakókörnyezet szebbé, ápoltabbá, igényesebbé tételében.
Elsõsorban az erkölcsi elismerést szeretnénk biztosítani azon ker ti munkát szeretõ
vértesszõlõsieknek, akik sok odafigyeléssel, lelkesedéssel, szeretettel és szorgalommal mindent
megtesznek lakóházuk és környezetük virágosításáért. Reméljük, hogy az elismerés további kitartó munkára ösztönzi nemcsak a díjazottakat, hanem egyúttal követendõ példaként is szolgál mindannyiunk számára, egyúttal hozzájárul lakóhelyünk, Vértesszõlõs szépítéséhez.
Sajnos idén kevesebb jelentkezõ közül kellett kiválasztani a legszebb, legvirágosabb kerteket,
reméljük, jövõre többen pályáznak majd.
Jövõ évre szintén tervezzük a pályázat kiírását, azonban a vásárlási utalványok helyett a legtöbb pontszámot elérteknek tárgyjutalmakat kívánunk adományozni majd. Ezen kívül a helyezettek számára falra helyezhetõ „Tiszta udvar, virágos ház” feliratú táblákat is szeretnénk készíttetni.

A „Tiszta udvar, virágos ház” pályázat eredményhirdetése
A Vértesszõlõs község Önkormányzatának Képviselõ Testülete által alakított bíráló bizottság
2004. június 25-i értékelõ bejárása után meghozta döntését a kihirdetett kategóriákban. A maximálisan elérhetõ pontszám 50 volt.
A bírálati szempontok:
• Az ingatlant határoló közterület rendezettsége • Az udvar rendezettsége • Növényzet, virágosítás
Az 1985 után épült házak kategóriája
1. Dobrotka Pál
Sport u. 30.
47,00 pont
2. Sütõ Józsefné
Homok u. 3.
46,33 pont
3. Jenei József
Sólyom u. 2.
43,33 pont
Az 1985 elõtt épült házak kategóriája
1. Póta László
Kánya u. 2.
47,00 pont
2. Bártfay István
Múzeum u. 47.
46,66 pont
3. Zsigó Lászlóné
Vértes L. u. 9.
45,66 pont
További eredmények
Nagy Béla
Múzeum. u. 42.
38,66 pont
Sasfalvi Jánosné
Kánya u. 24.
38,00 pont
Fekete Zoltán
Tanács u. 31.
45,33 pont

Díjazás: A pályázók a Garten Bauer kertészeti áruház vásárlási utalványait kapják.
Összdíjazás: 200 000 Ft. Az okleveleket a Polgármester Úr adja majd át az augusztus 20-i ünnepségen. A vásárlási utalványok 2004. július 26-tól átvehetõk a Polgármesteri Hivatalban. Kategóriánként: 1. díj: 35 000 Ft • 2. díj: 30 000 Ft • 3. díj: 20 000 Ft. A többi pályázó jutalma egyenként
10 000 Ft értékû vásárlási utalvány.
Dr. Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ
a bíráló bizottság tagja

2004. augusztus 20. – Ünnepi program
Augusztus 18. (szerda)
18.00 óra
Mûvelõdési Ház
Augusztus 20. (péntek)
9.00–9.45 óra

„Mesterkezek” kiállítás megnyitója
A kiállítás nyitva:
augusztus 18-tól – augusztus 22-ig
Ünnepi szentmise a templomban
Kenyérszentelés a mise alatt

Az ünnepi mûsorok helyszíne a Sportközpont!
14.00 óra

15.00 óra
16.00–16.30 óra
16.30 óra
16.45–17.45 óra
18.00–19.00 óra
19.00–19.45 óra
20.00–22.00 óra
22.00 óra
22.00–24.00 óra

Kerékpárverseny
minden korosztálynak
Nevezés a helyszínen.
RAJT–CÉL a Sportközpont
Fõzõverseny
Ünnepi mûsor
Nyugdíjas Klub tánca
Udvardi néptáncosok mûsora
Korzár együttes mûsora (Udvard)
KPVDSZ tánccsoport mûsora
Samu Party
Tûzijáték
Disco

Díjkiosztás a programok közben:
• A kerékpár-, valamint a fõzõverseny értékelése, díjazása.
• A „Tiszta udvar, virágos ház” pályázat nyerteseinek díjkiosztása.
A délutáni mûsor közben folyamatosan kreatív sátor,
üvegfestés, aszfaltrajz, arcfestés, ugráló vár, játékcsúszda.

A TÉREN SÁTOR, BÜFÉ VÁRJA AZ ODALÁTOGATÓKAT.

Szeretettel várunk mindenkit, aki velünk
szeretné tölteni augusztus 20-át.
Kulturális bizottság

2004. szeptember 25. – Szüreti felvonulás
Bár még javában tombol a nyár, a Kulturális Bizottság már hónapokkal ezelőtt elkezdte a hagyományos Szüreti bál és felvonulás
előkészületeit.
Az idén is megrendezésre kerülő eseménynek nagyon fontos és kedves színfoltja a Németországból ideérkező

30 FŐS DITTENHEIMI BLASSKAPELLE
részvétele lesz.
Dittenheim egy 900 főt számláló település Murh am Seetől 13 km-re.
Az együttes tavaly Muhrban adott műsort, idén pedig egy dittenheimi
3000 fős rendezvény főszereplője volt.
A zenekar a képviselőtestület meghívására, kimondottan erre az alkalomra látogat el hozzánk és a szüreti felvonuláson valamint az azt
követő bálon ők húzzák a talpalávalót. A zenekar tagjainak kedves
gesztusa, hogy az útiköltségüket valamint a szállásukat maguk fizetik.
Ebből is látszik, hogy örömmel vették meghívásunkat és várakozással
készülnek erre az útra.
A zenekar vendéglátásához patronáló segítséget kapunk, vállalkozók
ajánlották fel anyagi támogatásukat.

Kérem Önöket, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel a felvonulást majd
este a báli rendezvényt is, ahol a zenekaron kívül testvértelepüléseinkről is várható, hogy kedves vendégeink lesznek. Részvételükkel biztosítsák az est hagyományosan jó hangulatát. Természetesen most is nagy örömmel fogadjuk a népviseleti ruhában megjelenő felnőtteket és gyerekeket. Minden segítséget, amely e nap megrendezésével kapcsolatos, előre is köszönünk!
A további részletekről a televízióban és szórólapokon értesítjük majd
Önöket.
Kulturális Bizottság

Borverseny 2004. március 24.
A Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület sorrendben a 24. borversenyt rendezte valamennyi vértesszõlõsi borosgazda részére.
A borminták begyûjtése március 23án történt, melyre a gazdák 75 bormintát adtak le bírálatra. Március 24-én történt meg a borok értékelése, melyet vendégszakemberekbõl álló 5 tagú bíráló
bizottság végzett. A bírálat teljesen zártkörû és anonim volt. A 75 bormintából
44 helyezett lett, úgymint 7 arany,
8 ezüst és 29 bronz.

Aranyérmesek:
Dobrotka Pál
Jung János
Muk István
Nikits Pál 2 db
Szilágyvári Kálmán
Tafota Sándor

Ezüst érmesek:
Anderla István
Dobrotka Pál
Jenei Ferenc
Kutenics Gábor
Nikits Pál
Szilágyvári Kálmán 2 db
Zigó Károly

Bronz érmesek:
Anderla Lukács 2 db
Bedei Sándor
Dobrotka Pál
Gombás Csaba
Hermann Lukács
Imre István
Jenei Ferenc 2 db
Jung János
Kocsis Gyula
Kutenics Mihály

Magyar László
Muk István
Muk Lukács
Orcsik Imre 2 db
Pászti János 2 db
Polgárfi István 2 db
Sovány János
Száraz János 2 db
Szilágyvári Kálmán 2 db
Zigó Károly 3 db
Az ünnepélyes díjátadásra március
26-án 18 órakor került sor, melyre a bíráló bizottság két tagja is elfogadta meghívásunkat, és értékelte az idei borverseny és a résztvevõ borok minõségét.
Emmer Szabolcs borász értékelésében hangsúlyozta, hogy az évente megrendezésre kerülõ borversenyek hatására a borok minõsége érezhetõen javult az utóbbi években Vértesszõlõsön,
Az aranyérmes borok gazdái serleget,
oklevelet és tárgyi ajándékot, az ezüstérmesek és bronzérmesek oklevelet és
tárgyjutalmat kaptak. A díjak átadása és
az értékelés után egy vidám hangulatban elköltött vacsora mellett mindenkinek volt alkalma megkóstolni a jobbnál
jobb versenyborokat.
Ezúton mondok köszönetet az anyagi
segítségért a támogatóknak, név szerint:
Vértesszõlõs Önkormányzata, Agricola
Rt., Bauer Kertészeti Áruház, Bedei
Sándor, Dobrotka Pál, OBI Barkács
Áruház, Kormány Károly, Környe és Vidéke Takarékszövetkezet, Vida István
és Hans Buck (Muhr am See).
Megköszönöm azon személyek munkáját, akik közremûködtek a borverseny
szervezésében, lebonyolításában, az ízletes vacsora elkészítésében és felszolgálásában.
Jung János
Egyesületi elnök

Sportküldöttség a németországi
Muhr am See-ben
2004. június 18-21. közötti idõben Vértesszõlõs Sportegyesületének futball szakosztálya
meghívást kapott testvértelepülésünk Sportegyesületétõl
egy barátságos futballmérkõzésre.

A németországi
1. FC Altenmuhr
megalakulásának
75. évfordulóját ünnepelte.
Meghívást kapott továbbá a mazsorett csoport is, illetve az önkormányzat részérõl egy küldöttség. Az 50 fõs delegációt szívélyes fogadtatásban részesítették
a vendéglátók.

A település melletti tavon hajókiránduláson vettünk részt.

A barátságos focimérkõzést 2:1 arányban a magyar csapat
nyerte színvonalas és nagyon sportszerû mérkõzésen.
Mazsorettjeink szép egyenruháikban a vasárnapi felvonuláson vettek részt, ahol
a település utcáin zeneszóval meneteltek a többi küldöttség, egyesület, szakosztály, stb. élén.

A Muhr am See-ben felállított hatalmas rendezvénysátorban is nagysikerû bemutatót tartottak mazsorettjeink, a jelenlévõk vastapssal köszönték meg a produkciót. Már most meghívást kaptak a helyi lövészklub 2006-ban megtartandó
jubileumi ünnepségére.
A vértesszõlõsi delegációnak pozitív visszhangja volt, így öregbítve a két település kapcsolatát.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Szociálpolitikai kerekasztal
A szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen
Vértesszõlõs községben megalakult a szociálpolitikai kerekasztal.
A kerekasztal feladata az önkormányzat szociálpolitikai döntéseinek elõkészítésében, véleményezésében való közremûködés, a feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. E feladatba az önkormányzat – a minél nagyobb nyilvánosság biztosítása érdekében – bevonta a helyi civil szervezetek képviselõit is: Ezek a Pátria Faluközösségi Egyesület, az Õszirózsa Nyugdíjas Klub, és az Egyházközség.
A kerekasztal idei legfontosabb feladata a szociális szolgáltatástervezési
koncepció elõkészítésében, véleményezésében való részvétel lesz. A koncepció elõkészítése érdekében az önkormányzat felmérést készít a 65 év
feletti lakosok körében a szociális ellátások igénybevételérõl, illetve az igények megismerése érdekében. Ezek összegzése várhatóan segítséget nyújt
a szociálpolitikai fejlesztési elképzelések kialakításához.
Kérjük az érintett lakókat, hogy a felmérés elkészítéséhez nyújtsanak segítséget!
Véleményeikkel, javaslataikkal segítsék az önkormányzatot abban, hogy
a szociális ellátások egyre inkább szolgálják a lakosság igényeinek
kielégítését!
Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ
a mozgásában akadályozott személyek
parkolási igazolványának kiváltásáról
A mozgáskorlátozottak részére kiadott régi típusú igazolványok maximum 2004.
december 31-ig használhatóak.
Az okmányiroda által kiadott új parkolási igazolványra jogosultak:
• súlyos mozgáskorlátozott személyek
• fogyatékossági támogatásban részesülők
(látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, autista)
• vakok személyi járadékában részesülő személyek.
A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.
A kérelemhez szükséges iratok:
• személyi igazolvány
• lakcímkártya
• jogosultságot igazoló szakvélemény
• 1 db fénykép
Az igazolvány iránti kérelem illetékmentes.
Polgármesteri Hivatal

Átalánydíjas fogyasztási
helyek vízmérõsítésérõl
Az Észak-dunántúli Vízmû Rt. tájékoztatása szerint a közmûves ivóvízellátás rendszerébe bekapcsolt, de vízmérõvel nem rendelkezõ fogyasztási helyeken az ivóvízfogyasztás és a csatomahasználat átalánymennyiség megállapítását rendeletben határozta meg. Mivel az
ivóvízfogyasztás pontosan csak vízmérõvel állapítható meg, ezért az
átalány alapú ivóvízdíj megszüntetésére csak abban az esetben van
lehetõség, ha az érintett fogyasztási helyen hitelesített vízmérõ kerül
beépítésre. A fogyasztó által szabályosan kialakított mérõhely esetén
az ÉDU VÍZMÛ Rt. kedvezményes költségtérítésért, 32.772 Ft díjért
vállalja a vízmérõ beépítését.
Polgármesteri Hivatal

Tatabánya és Környéke
Területfejlesztési Társulás
A társulás 10 települése (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor,
Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszõlõs) pályázatot készített és adott be a települések úthálózatának és csapadékvízelvezetésének, valamint járdaépítések tervezési költségeinek finanszírozására.

Kistérségi saját forrás: 15 MFt
Igényelt támogatás: 20 MFt
A pályázat kedvezõ elbírálása esetén településenként 3,5 MFt alap
áll rendelkezésre tervek elkészítésére, ami feltétele további megvalósítási pályázatoknak.
Polgármesteri Hivatal

Helyi adókról
Közeledik a II. félévi adók fizetésének határideje
szeptember 15-e.
• Az éves elõírt adók, valamint a 2004. július 15-ig beérkezett befizetésekrõl minden adózó megkapta a fizetési értesítést, és az elkövetkezendõ befizetésekhez szükséges csekket. Kérjük, hogy ezek felhasználásával fizetési kötelezettségüknek határidõben szíveskedjenek eleget tenni.
• A gépjármûvek adóztatásában 2004. január 1-jétõl lényeges változások történtek. E szerint a gépjármûveket adóztatás alá bejelenteni
nem kell, az adó kivetése a BM központi adatai alapján történik, miután az adatokat a hivatal részére eljuttatják.
• A gépjármû értékesítést – az adás-vételi szerzõdés 1 példányának
megküldésével – célszerû az Okmányirodában (Tatabánya, Fõ tér 8.)
bejelenteni, mert ha a vevõ esetlegesen nem tesz eleget határidõben
az átírási kötelezettségének, akkor az Okmányiroda intézkedik a gépjármû forgalomból történõ kivonásáról. A régi tulajdonos pedig csak
az után mentesül az adó alól ha valamilyen formában a nevérõl „lekerül” a gépjármû.
Vértesszõlõs, 2004. július 28.
Bucskuné Virtás Klára
fõelõadó

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

