A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2003. augusztus IX. évfolyam 3. szám
Tisztelt Vértesszõlõsiek!
Beköszöntött a Nyár, forrósággal és szárazsággal, amit csak órákra
enyhít a nyári zápor. A fülledt levegõ erõsen igénybe veszi az emberi
szervezetet, sokan ingerültebbek, türelmetlenebbek.
A Nyár azonban a pihenés ideje is. Remélhetõleg sokan képesek
igénybevenni a jól megérdemelt szabadságukat és országot vagy világot látnak. Az iskolai szünidõ is csak akkor hatékony, ha a gyerekek
megszokott környezetükbõl legalább idõszakosan kikerülnek, rokonlátogatásra, üdülésre, kirándulásra.
A képviselõ-testület nevében kívánok kellemes nyaralást, sok szép élményt, igazi pihenést Vértesszõlõs minden lakójának.
Vida István
polgármester

K. László Szilvia
Nyárköszöntõ
Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
Pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
Lombosítsd a sok szép fát,
Langyosítsd a vizeket,
Melegítsd a szíveket!

Vértesszõlõs Önkormányzatának
Gazdasági Programja
2003-2006. közötti idõszakra
I. Helyzetelemzés
A rendszerváltást követõ három önkormányzati ciklusban Vértesszõlõs folyamatosan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlõdött. A község rendelkezik az alap-infrastruktúrával, így kiépült a belterületi szennyvízcsatorna-rendszer, a gázhálózat, az ivóvízhálózat, a telefon, a kábel TV, a követelményeknek
megfelelõ a háztartási hulladékgyûjtés éselhelyezés, megindult a szelektív hulladékgyûjtés. Belterületi útjaink 80 %-a szilárd burkolatú, a csapadékvíz-elvezetés
60-70 %-ban kiépült, az Által-ér befogadóképessége problematikus.
A községen áthaladó 1. sz. fõútvonal túlterhelt. Az út átépítése során kialakított forgalomcsillapítás és súlykorlátozás a balesetveszélyt és a zajterhelést némileg csökkenti, de az alapproblémát nem oldja meg.
Intézményeink (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, mûvelõdési ház, sportközpont, idõsek napközi otthona, egészségház orvosi rendelõvel, fogorvosi rendelõvel és gyermekorvosi rendelõvel, patika, könyvtár, temetõ ravatalozóval,
tájház) állapota a régi iskolaépület és a mûvelõdési ház kivételével megfelelõ
rendeltetésszerû mûködtetésük biztosított.
A helyi civil szervezetek (Pátria Faluközösségi Egyesület, Egyházközség, Hegyközösségi Egyesület, Nyugdíjasklub, Ifjúsági Klub, Sportegyesület, Polgárõrség)
mûködnek, hozzájárulnak a falu önkormányzatának hatékonyabb mûködéséhez.
A közterületek és intézmények karbantartására létrehozott 100 %-os önkormányzati tulajdonú Településgazdálkodási Közhasznú Társaság 5 éve mûködik.
A helyi tájékoztatást szolgálja a Vértesszõlõsi Hírmondó és a kísérleti TV stúdió.
Az egészségügyi és szociális ellátást segíti a falugondnok.
A kulturális tevékenység része a nemzetiségi hagyományõrzõ Zimozeleny
kórus és a Fialka táncegyüttes. Hagyományos rendezvényeink: a Tavaszi Sportfesztivál, Augusztus 20-i falunapi ünnepségek, a Szüreti felvonulás, Idõsek Napja,
Falu karácsonya.
Nemzetközi kapcsolataink: a szlovák Turany és Udvard, valamint a német Muhr
am See településekkel elsõsorban a fiatalok csereüdültetését és nyelvtanulását
szolgálják.
Belföldi Együttmûködéseink fõ területe a Tatabánya és környéke kistérségi
társulás, valamint az egyre bõvülõ céltársulások rendszere a környékbeli településekkel.
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II. Fõbb célok
1. A létrehozott intézmények színvonalas mûködtetése, fejlesztése:
a) Óvoda
• Az EU követelményeknek megfelelõ minõségû szakmai
munka biztosítása, fenntartása,
• rendszeres évi karbantartási, kisebb felújítási munkák
elvégzése,
• az udvari játszótér folyamatos fejlesztése.
b) Általános Iskola
• A szakmai követelmények biztosítása, kiemelt feladat
a számítástechnika és nyelvoktatás személyi és tárgyi
feltételeinek fejlesztése,
• a biztonságos mûködtetéshez szükséges karbantartási,
felújítási munkák rendszeres elvégzése különös tekintettel
az öreg iskolaépület felújítására.
c) Idõsek Napközi Otthona
• A szakmai munka javítása, szervezeti rendszer fejlesztése,
• az idõsek parkjának felújítása, csapadékvíz-elvezetési problémák
megoldása.
d) Mûvelõdési Ház
• A szakmai munka javítása, a szükséges szervezeti rendszer fejlesztése,
• a mûvelõdési ház felújításának megtervezése, pályázati lehetõségek
kihasználásával a legszükségesebb felújítási munkák elvégzése.
e) Tájház
• Az összegyûjtött tárgyi emlékek, bemutatott eszközök rendszeres
karbantartása,
• a Mûvelõdési Ház irányításával a nyári nyitva tartás megszervezése,
• a szõlõhegyi bemutatóterem színvonalas kialakítása.
f) Sportközpont
• A létrehozott létesítmény színvonalának biztosítása a szükséges
karbantartásokkal,
• a lakosság szélesebb körû bevonása a sportlehetõségek biztosításával,
sportnapok szervezésével.
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g) Egészségház, Gyógyszertár
• Az egészségügyi intézmények továbbra is vállalkozásba adással
mûködnek, e szervezeti forma változtatása nem indokolt,
• az évi karbantartási feladatokat a költségvetésben meghatározott
mértékben kell megvalósítani.
h) Temetõ
• Az utóbbi évek jelentõs beruházásai után elsõsorban a területrendezés,
fásítás révén szükséges a magas színvonalú szolgáltatások feltételeit
megteremteni,
• a Múzeum utca felé esõ homlokzati kerítés kiépítése mielõbbi feladat.
i) Polgármesteri Hivatal
• A munkavégzés feltételeit korszerûbb számítógépekkel és
programokkal folyamatosan javítani szükséges,
• a jobb ügyfélszolgálat érdekében célszerû megtervezni és kivitelezni
az irodák jobb, kultúráltabb kialakítását, az ügyfélvárót.
j) Vértesszõlõsi Közösségi TV
• a stúdiót alkalmassá kell tenni a helyi igények színvonalas kielégítésére.
k) Településgazdálkodási KHT
• A KHT mûködését, esetleges fejlesztési lehetõségeit elemezni
szükséges és a szükséges szervezeti, vezetési változásokkal segíteni
kell a hatékonyabb, gazdaságosabb mûködést.
2. A község infrastruktúrájának, közüzemi szolgáltatásainak
mûködtetése, fejlesztése
a) Utak, csapadékvíz-elvezetõk
• Az önkormányzati hatáskörû belterületi utakat szilárd burkolattal
(aszfalt) kell ellátni, melynek ütemezésében meghatározó a lakossági
hozzájárulás,
• a község teljes belterületére vonatkozó csapadékvíz-elvezetési terveket
elkészíteni, aktualizálni szükséges, a meglévõ vízelvezetõk folyamatos
karbantartása, felújítása szükséges, az egyes területek vízelvezetését
biztonságosabbá kell tenni,
• az Által-ér csapadékvíz befogadó képességének javítására hatékony
intézkedéseket kell kezdeményezni,
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• az útépítési, felújítási munkáknál nagyobb szerepet kell biztosítani a
lakossági közremûködésnek,
• külterületi út-karbantartásokat a közlekedhetõség biztosításával,
felújításokat az érintett telektulajdonosok közremûködésével tervezzük,
• a járdák építését a lakossági kezdeményezések és együttmûködések
sorolják.
b)

A szennyvízelvezetõ hálózat kiépült, karbantartására, felújítására az
amortizációs alap a forrás. A tatabányai szennyvíztisztító kapacitása
hosszú távra is megoldja akár a növekedés gondjait is.
A teljes körû bekötést figyelemmel kell kísérni.

c)

A hulladékszállítás rendszere az RWE-vel mûködõképes, a hulladékelhelyezés a tatabányai regionális telepen megoldott. A következõ
években lehetõvé kell tenni a teljes körû szelektív hulladékgyûjtést és
bevezetni a zártkertek szervezett hulladékgyûjtését és elszállítását.

d)

Az ivóvízellátás biztonságosan megoldott. A szolgáltatóval el kell érni a
stabil minõség és víznyomás biztosítását.

e)

Az elektromos-, telefon-, kábel TV hálózatok felújításainál szorgalmazni
kell a földkábelek alkalmazását.

f)

Az 1. sz. fõút belterületi szakaszán folyamatosan szorgalmazni kell
az elkerülõ út építését.
3. Közterületek, környezetvédelem
• Következetesen érvényesíteni szükséges azt az elvet, hogy a közterület
szépítése, karbantartása minden lakó érdeke, de kisajátítani,
kizárólagosan használni nem szabad. A közterület használatával
kapcsolatos önkormányzati rendeletet szigorúbban be kell tartatni.
• Meg kell õrizni, sõt a lehetõségek határáig növelni szükséges a parkok
zöldterületét.
• Folyamatosan fel kell újítani a parkokban lévõ emlékmûveket.
• A környezetszennyezõ tevékenységeket fel kell tárni, lakossági
összefogással jelentõs mértékben csökkenteni szükséges az illegális
hulladéklerakókat.
• A szolgáltatóval minden évben felül kell vizsgálni a szennyvízcsatornarendszer használatának szabályszerûségét.
• Fel kell számolni a forgalomból kivont jármûvek közterületi tárolását.
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4. Kultúra, sport, idegenforgalom
a)

A Nemzetiségi és Kulturális Bizottság irányításával felül kell vizsgálni a
Mûvelõdési Ház mûködtetésének hatékonyabb módját, a következõ évek
fõbb tennivalóit, feladatait.
A Mûvelõdési Ház saját programjainak bõvítése mellett helyet kell adjon
a helyi civil szervezeteknek, összhangba kell hozni a sokrétû rendezvényeket. A hagyományõrzõ rendezvények, a nemzetiségi kultúra ápolása
és az ifjúság kultúrált szórakozása kell hogy a mûvelõdési tevékenység fõ
iránya legyen.

b)

Fel kell venni ismét a kapcsolatot a Nemzeti Múzeum vezetõivel és
javítani szükséges az információt, látványosabb érdekesebb
rendezvényeket, bemutatókat kell kezdeményezni.

c)

Tovább kell fejleszteni a helyi tájékoztatást:
• a helyi Hírmondó szerkesztésébe rendszeresen be kell vonni a
civil szervezeteket is,
• a helyi kábel TV programot áttekinthetõvé és rendszeresebbé kell tenni,
• meg kell oldani a közterületi hirdetõtáblák cseréjét, ha szükséges,
növelését is,
• a kölcsönös elõnyök alapján célszerû együttmûködni a környezõ
önkormányzatokkal az idegenforgalmi programok összehangolásában.

d)

A külföldi testvér-települési kapcsolatokat olyan módon kell alakítani,
hogy segítsék:
• a fiatalok nyelvtanulását,
• a nemzetiségi kultúra õrzését,
• az EU kapcsolatok harmonikus fejlõdését.

e)

A községi sport szervezõje és irányítója a helyi sportegyesület (VSE).
• El kell érni, hogy a sportegyesület vezetésében nagyobb számban
vegyenek részt pedagógusok,
• az önkormányzati képviselõk és/vagy külsõ bizottsági tagok
rendszeresen vegyenek részt a helyi sportrendezvények szervezésében
és a sportszervezet önkormányzati támogatásának ellenõrzésében,
• az önkormányzat a létesítmények biztosításával és anyagi
támogatással segíti a helyi fiatalok és a lakók sportolási
tevékenységét, szórakozását.

f)

Tovább kell bõvíteni a helyi kiállítások szervezésének hagyományait.
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5. Egészségügy és szociális gondoskodás
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság vezetésével célszerû áttekinteni a
helyi finanszírozás és gondoskodás rendszerét annak érdekében, hogy
• az ellátás reálértéke ne csökkenjen,
• a rendelkezésre álló erõforrások a legjobban rászorultaknak,
differenciáltan jussanak,
• a házi szociális gondoskodás rendszeres és áttekinthetõ legyen,
• az idõsek napközi otthona a nyugdíjas klub együttmûködésével
vonzóbb programokat, szolgáltatásokat nyújtson,
• tovább kell bõvíteni a természetben nyújtható ellátás, segítés
különbözõ formáit,
• folytatni kell a bevált ételkihordás, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés,
stb.módszerét a falugondnok bevonásával. Az ehhez szükséges
alapvetõ technikai feltételeket biztosítani kell.

III. Feltételek
1. Pénzügyi-finanszírozási feltételek
A tervezés során abból indultunk ki, hogy
• a normatív állami támogatások reálértéke nem csökken,
az intézmények mûködési költségeinek 60-70 %-át állami
támogatásból finanszírozhatjuk,
• a tervezési idõszakban a helyi adók bevételei nem csökkennek,
• a közfeladatok ellátásában számíthatunk a helyi lakosság és
vállalkozók anyagi és egyéb támogatására,
• pályázatokkal és egyéb támogatásokkal kiegészíthetjük helyiforrásainkat
2. Tárgyi feltételek
A tervidõszak során az intézmények ingatlanai és az infrastruktúra a
mûködés alapvetõ feltételeit kielégítik. A folyamatos karbantartási és a
mértéktartó felújítási tevékenység biztosítja a megfogalmazott célok
elérését.
A közterületek esztétikus fenntartásához bõvíteni kell a kerti gépek körét,
javítani minõségét.
3. Személyi feltételek
Az intézmények és a hivatal személyi feltételei összességében
rendelkezésre állnak. Létszámbõvítés nem várható, létszámcsökkentés
csak meghatározott feladat-átruházás vagy társulás esetén kerül szóba.
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Az intézmények létszámváltozásai során azonban körültekintõen a
minõségi követelmények érvényesítésére kell törekedni.
A munkanélküliek számottevõ növekedésére nem számítunk, de államilag
támogatott alkalmazásukat továbbra is figyelembe kell venni.
4. Szervezeti feltételek
Az intézmények mûködtetésének szervezeti feltételei alapvetõen adottak.
Az intézményvezetõk jogait és felelõsségét, valamint a hatékonyságot
növelõ szervezeti változtatások lehetõségét az Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság folyamatosan, rendszeresen tekintse át és ha szükséges,
javasolja a változtatásokat.
A KHT-ban rejlõ lehetõségeket jobban ki kell használni.
A közérdekû döntéselõkésztésekbe a civil szervezeteket jobban be kell
vonni, biztosítva a véleményezés, a konzultációk lehetõségét.

IV. Módszerek
Az önkormányzat mûködésében következetesen érvényesíteni kell azt az
általános módszert, hogy a testület és az intézmények feladatorientáltan,
demokratikusan és fegyelmezetten végzik vállalt munkájukat, politikai
szélsõségek nem torzítják sem a döntéselõkészítõ, sem a végrehajtó,
sem az ellenõrzõ munkát.
A testületi és bizottsági tagok körültekintõen és következetesen betartják
az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.
1. Tervezés és ellenõrzés
A tervezés meghatározó eleme a költségvetés.
Készítésekor a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság koordinálásával a
bizottságok és az intézmények javaslatait a Testület több fordulóban
vizsgálja, sorolja, a célok és a feltételek meghatározásában dönt.
Az ellenõrzés többlépcsõs. A hivatal és a könyvvizsgáló folyamatos
ellenõrzésén kívül a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság negyedévenként
elemzi a gazdálkodás fõbb elemeit és javaslatokat tesz az intézményeknek,
a hivatalnak és a testületnek.
A TÁH folyamatos, az ÁSZ idõszakos vizsgálatokat végez. A megyei
Közigazgatási Hivatal az önkormányzat törvényességi ellenõrzését végzi.
2. Adópolitika
A központilag meghatározott adókon kívül a helyi adók hozzájárulnak
az intézményi mûködési kiadásokhoz, de jellemzõen ezek a községi
fejlesztések forrásai.
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A testület a helyi adók mértékének megállapításánál a mindenkori
fizetõképesség megõrzésének és a szükséges fejlesztési igények
kielégítésének egyensúlyát tartja szem elõtt.
Az aktív adóellenõrzés és intézkedés a helyi adópolitika szerves része.
3. Ingatlan-forgalmazás, értékesítés
Az önkormányzat viszonylag kevés forgalomképes ingatlannal
rendelkezik, így ezek értékesítése a bevételi tervünket alapvetõen
nem befolyásolja.
4. Hitelpolitika
Az önkormányzat hitelpolitikáját az a szigorú elv vezérli, hogy e tervezési
idõszakban a célszerûség, a külsõ támogatások elõsegítése és a
biztonságfigyelembevételével az önkormányzati vagyon növelésére
vegyen fel hitelt.
5. Bizottsági munka
A képviselõ-testület tagjai, valamint külsõ, választott együttmûködõk
4 bizottságban fogják át az önkormányzati munka teljes skáláját.
A lehetõségek szerint növelni kell a bizottságok jogkörét, döntési
kompetenciáját.
Az önkormányzati ciklus egyúttal az EU csatlakozás idõszaka is. A kistérségi
szerepvállalás növelésével, a bizottságok és az intézmények fokozott szerepvállalásával eredményesen ki kell használni az EU forrásokat és tapasztalatokat.
Vida István
polgármester
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Beszámoló az 1. sz. fõútvonal
Vértesszõlõst érintõ dolgairól
A „Vértesszõlõsi Hírmondó”
2003. februári és áprilisi számában részletesen beszámoltunk
az 1. sz. fõútvonal községünket
érintõ problémáiról, tárgyalásaink eredményérõl.

honban, ahol a szakemberek bevonásával ismertettük a három
variáció elõnyeit - hátrányait.
A megjelenteknek módjuk volt
elmondani javaslataikat, észrevételeiket.
2003. július 17-én megtartott
képviselõ-testületi ülésen – a lakosság véleményét is figyelembe
véve – olyan döntés született,
amely a jelenleg érvényes rendezési tervünkkel nagyban hasonló.
Az úgynevezett „B” variáció lényege, hogy Tatabánya felõl a
Skála térséget elhagyva (a mûszakilag megoldható legrövidebb távolságban) egy felüljáró épüljön
(hasonló felüljáró van a Tata felõli
oldalon) a vasút fölött, amely átviszi a forgalmat a vasút és az Általér közé. A vasúti töltéssel párhuzamosan haladó út Tatán a
Vértesszõlõsi útba csatlakozna (a
Derítõ tó magasságában).
Kérés fogalmazódott meg a tervezõk felé, hogy a konkrét tervek
kidolgozása elõtt egyeztetés szükséges.

A kérdés nagyon összetett, hiszen két nagyváros között helyezkedünk el, az 1. sz. fõútvonal köldökzsinórként köti össze a településeket, és a városok véleménye
nagyban befolyásolja a megoldást.
Bizonyára örömmel tapasztalta
a tisztelt Olvasó, hogy többszöri
határidõ módosítás után végre bevezetésre került 2003. május végétõl a 12,5 t megengedett legnagyobb össztömegû gépjármûvek
forgalmának kitiltása. A lakossági
visszajelzések pozitívak, a rendõrség fokozottan ellenõriz.
A teherforgalom – amit most kitiltottak – az összforgalom 8-10 %a, így érezhetõen a falu terhelése
nem csökkent.
Az elkerülõ út megoldásaira a
szakemberek több variációt dolgoztak ki a szomszédos városok
véleményét is figyelembe véve. Tatán egyeztetésen vettünk részt,
minden érdekelt bevonásával.
Az ügy fontosságára való tekintettel 2003. június 26-án közmeghallgatást tartottunk a Kultúrott-

Mezõfi Tibor
alpolgármester
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ÓVODAI HÍREK
Óvodánk élményekben gazdag évet zárt 2003. májusában. A gondjainkra bízott 79 kisgyermek esztétikus környezetben, jól felszerelt csoportszobákban nevelõdött.
Az intézményen belül igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az egészséges életmódot biztosítsuk. Sok gyümölcsöt és zöldségfélét fogyasztottunk, sokat kirándultunk, mozogtunk
a szabadban. Részt vettünk különbözõ rendezvényeken, erdei óvodában ismerkedtünk az erdõ növény és állatvilágával. Volt légvár,
úszásoktatás, bábszínház.
Munkánkat ebben a nevelési évben is segítette gyógytornász, logopédus, fejlesztõ pedagógus. Az arra
rászoruló gyermekek helyben kapták meg a szükséges ellátásokat.
A szlovák nemzetiségi munka is
sokat változott. Óvodánk adott otthont megyei szlovák továbbképzéseknek, gyermekeink és óvodánk
dolgozói is sikerrel szerepeltek a megyei szlovák rendezvényeken. Ezúton is szeretném megköszönni
Csordásné Kutenics Szilvia évekig tartó színvonalas munkáját az óvodában.
A 2003/2004-es nevelési évtõl az intézmény óvodapedagógusai látják el a nyelvi nevelési feladatokat, de Szilvi nénit mindig szeretettel
látjuk az óvodában, hiszen fontos a kapcsolattartás az óvodai és az
iskolai nyelvoktatók között. A két intézmény munkája minden területen összekapcsolódik, egymásra épül, hiszen gyermekeink egykét kivétellel általában a helyi Általános Iskola tanulói lesznek.
Az óvoda életében jelentõs esemény volt az idei nevelési évben
az óvodavezetõi pályázat kiírása. A Közoktatási Törvény értelmében az intézményvezetõi megbízatást 5 évre kapják az óvodavezetõk, ezután nyilvános pályázatot kell kiírni a munkakör betöltésére.
A mi óvodánkban 2003. július 17-én volt az óvodavezetõi pályázat
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elbírálása. Újabb 5 évre megbízást kaptam a vezetõi munka végzésére. Az elmúlt idõszak megkezdett munkáját folytatva arra törekszem, hogy óvodánk tovább fejlõdjön szakmai, és tárgyi feltételek
tekintetében egyaránt. Szeretném megköszönni minden támogatásukat, amit az eddigi munkavégzésemhez kaptam, és továbbra is
számítok segítõ együttmûködésükre.
Nyáron az óvoda egy csoporttal összevontan mûködik.
Pályázati pénzbõl (180.000 Ft) és a jótékonysági báli bevételbõl
(107.078 Ft), valamint a Pátria Faluközösségi Egyesület támogatásából (70.000 Ft) a nyáron az óvoda udvarában telepítésre kerül
egy Filagória (fedett asztal padokkal), valamint egy babaház.
Az egyik csoport elavult világítótesteinek cseréje is megtörtént a
„Tiszta Udvar, Virágos Ház” c. pályázat nyerteseinek adományából.
Két csoportszoba és a mellékhelyiségek, a konyha festése is elkészül õszig 420.000 Ft értékben önkormányzati beruházásból.
Minden támogatónknak és segítõ szándékú embernek szeretném
megköszönni, hogy segítettek, ismét szépülhetett, gazdagodhatott
óvodánk a gyermekek örömére.

2003. augusztus 11–31-ig az intézmény
takarítási szünet miatt ZÁRVA tart!
Szeptember 1-jétõl várjuk újra óvodásainkat megújult
környezetben nagy szeretettel!
Szeptember 10-én szülõi
értekezletet tartunk 16.30tól az új, óvodát kezdõ gyermekek szüleinek, 17 órától
pedig csoportszülõi értekezletek lesznek minden
óvodai csoportban.
Mindenkit szeretettel várunka
szülõi értekezletekre, a nyár hátralévõ részére pedig jó pihenést
kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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TART MÁR A VAKÁCIÓ!
Beszámoló az Általános Iskola
2002/2003-as nevelési évérõl
Kiváló teljesítmények tanulmányi
és sportversenyeken, szemléken

A szép eredményekre a nagy hõségben is kellemes emlékezni. A gondokról eleget beszélünk a mindennapokban, most emlékezzünk meg azokról,
amire, akikre büszkék lehetünk!

Iskolai szintû versenyek gyõztesei:
Matematika: Schlepp Fanni, Kolev
Katalin, Maczkó Daniella, Török Bence.
Helyesírás: Borbély Bence, Kolev
Katalin, Bajczik Boglárka, Török Bence
és Nagy Zsófia.
Szlovák nyelv: Tóth Árpád
Daimond, Kolev Katalin, Badár Lídia,
Szalai Regina, Bogár Bence, Zulik Ákos,
Harmann Dániel, Muk Eszter.
Német nyelv: Török Bence, Sopow
Péter, Zulik Ákos.
Síverseny: Ökrös Krisztián, Bogár
Bence, Kulcsár Georgina, Schöffer Dorottya, Török Bence, Sípos Eszter.
Egészségnevelõ csapatverseny:
Déri Henrietta, Hajler Erzsébet, Tassi Szilvia, Varga Natasa, Vizslóczki Erzsébet.
Olimpiai ötpróba futóverseny:
Dávid Ágota, Török Bence, Simon
Tímea, Bogár Péter.

Az iskola éves statisztikájában
elsõk lettek:
Tanulmányi munkában:
alsó tagozatban a 3. b.
felsõ tagozatban az 5. osztály.
Magatartásban:
alsó tagozatban a 3. a.
felsõ tagozatban a 6. osztály.
Szorgalomban:
alsó tagozatban az 1. osztály
felsõ tagozatban az 5. osztály.
Az iskola kiváló közössége címét
nyerte el:
alsó tagozatban a 4. b.
felsõ tagozatban a 6. osztály.
Legkevesebbet hiányzott:
a 3. a
és a 8.osztály.
A környezetért legtöbbet dolgozott:
a 7. b osztály.

Területi versenyek döntõi:
Bolyai matematika: 6. helyezett
Török Bence. Döntõsök: Santavecz Ferenc, Badár Lídia, Szádeczky Anetta,
Csizmazia Krisztián.
Kölcsey magyar nyelv és irodalom:
Döntõsök: Erbeszkorn Kitti és Kiss Péter.
Diákolimpia:
Labdarúgás: 3. helyezett: 5-6. o.
fiúk, 4. helyezett: 3-4. o. fiúk, 3. helyezett: 7-8. o. lányok.

A végzett 8. osztályosok
továbbtanulási arányai:
Beiskolázás: 100 %.
Gimnázium: 6 osztályos = 19 %,
4 osztályos = 14 %, szakközépiskola
= 38 %, szakiskola = 29 %.
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Kézilabda: 3. helyezett: fiúcsapat, 3.
helyezett: lánycsapat.

rök Alexandra, Kalocsai Csaba, Guzmics
Gellért, Török Zsolt, Budap Csilla.
Elsõ felében: Schlepp Fanni, Tulkán
Márk, Faggyas Eszter, Anderla Anett,
Guzmics Flóra, Bodnár Boglárka,
Gombkötõ Ferenc, Gyenes Tünde,
Csizmazia Krisztián, Zách Dániel,
Santavecz Ferenc, Szádeczky Anetta,
Badár Lídia, Busch Alexandra, Sajtos
Viktória, Sipos Eszter, Török Zsolt, Zulik
Ákos, Jung Anita, Eszlári Mónika.

Megyei döntõk: (többszáz résztvevõvel)
Zrínyi Ilona matematika verseny: az
elsõ 10 %-ban végzett: Bogár Péter, a
mezõny elsõ felében: Gombás Péter,
Sopow Kornél, Mátyás Norbert, Sajtos
Viktória, Jung Anita, Sajtos István, Budai Csilla, Bogár Bence.
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: az elsõ 10 %-ban: Török Zsolt.
Bendegúz anyanyelvi verseny: a
mezõny elsõ felében végzett Lizánec
Márta.
Úszó diákolimpia: IV. helyezett:
Dávid Ágota, döntõsök: Schlepp Fanni
és Nagy Zsófia.
Országos versenyek
Suli-hód matematika:
I. Tallián Zsombor.
Kis Vakond környezetismeret:
I. Ökrös Krisztián.
Alma Mater matematika:
I. Kocsis Bence.
Segít Elek:
matematika, természetismeret,
nyelvtan: Faggyas Eszter – mindhárom
tárgyból arany minõsítést kapott.
Nyomozz velünk matematika:
III. helyezett: Török Bence.

A Jonatán könyvmolyképzõben
A könyvmolyok kiváló mestere:
Zách Dániel és Bogár Péter.
A könyvmolyok mestere: Budai
Csilla, Szádeczky Anetta, Csizmazia
Krisztián, Sárközi Ferenc, Gyenes Tünde, Tuboly Barbara, Gebauer Anett,
Gombás Péter, Török Bence.
Tiszteletbeli könyvmoly: Santavecz
Ferenc.
Gratulálunk a sikerekhez a
tanulóknak, szüleiknek
és tanáraiknak.

A fenti és más országos versenyeken
az ezer fölötti résztvevõk közül a
mezõny
Elsõ 5 %-ában végzett: Sopow Péter és Török Zsolt.
Elsõ 10 %-ában: Igaz István, Ökrös
Krisztián, Kutenics Tímea, Erbeszkorn
Kitti, Sárközi Ferenc és Varga Viktor.
Elsõ 25 %-ában: Maczkó Dávid, Tö-

Kellemes nyarat kívánok
mindenkinek!
Vértesszõlõs, 2003. július 09.
Krenner Antalné
igazgató
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Kedves Szülõk!
Tisztelt Érdeklõdõk!
A Hang- Szín- Tér Mûvészeti Iskola Vértesszõlõsön
a következõ tanszakokon indít képzést elegendõ jelentkezõ
esetén a 2003/04-es tanévben:

képzõ- és iparmûvészet
(rajz, festés, grafika, kézmûvesség)
ÖNMAGUNKRÓL
A Hang- Szín- Tér Mûvészeti Iskola 1995-ben alakult Bodajkon.
Mára a Közép-Dunántúli Régió 17 településén mûködõ intézménnyé bõvült. Fenntartója a „Mûvészetért” közalapítvány.

A KÉPZÉSRÕL
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a 6 és 22 év közötti fiatalokat igyekszünk bevezetni és kalauzolni a hang (zene), a
szín (képzõ- és iparmûvészet), valamint a tér (tánc, színház) világában. A tanítás délutánonként zajlik. Célja: megalapozni a mûvészi kifejezõkészséget, illetve elõkészíteni, felkészíteni a tanulót
a szakirányú továbbtanulásra. Az intézményben 12 évfolyamon,
törvényben elõírt követelmények alapján folyik az oktatás; 2 évig
elõképzõben, azután 6 évig alapfokon, majd további 4 évig továbbképzõben tanulhatnak a diákok. Tanév végén tanulóink vizsgát tesznek, eredményükrõl államilag elismert bizonyítványt kapnak.
A tanulók térítési díjat fizetnek, összegét a fenntartó határozza
meg, azonban az igazgató jogosult kedvezmény megállapítására. Az összeg befizetése csekken történik.
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Célunk, hogy a különbözõ településeken/telephelyeken mûködõ csoportok megismerkedjenek egymással, egymás munkájával: az iskola közös rendezvények, iskolai pályázatok, színpadképes produkciók utaztatásának megszervezésével törekszik erre.
Ösztönzõ. Az iskola valamennyi tanulójának lehetõséget adó
ösztöndíj pályázat, amelyet a fenntartó hirdet meg, egész évben
valamennyi tanszakon zajlik. Színvonalas egyéni vagy csoportos
produkció felmutatása esetén ösztöndíj nyerhetõ. A pályázati mûveket meghívott szakmai zsûri értékeli.
Kerti parti. Minden esztendõben május végének valamelyik
hétvégéjén Bodajkon iskolai szintû összmûvészeti fesztivált rendezünk, amelyre várjuk iskolánk valamennyi tanulóját és családjukat. Meghívott mûvészek, színvonalas produkciók jó szórakozást
ígérnek mindenkinek.
Nyári táborok. Az iskola mûvésztanárai a nyári szünetben alkotó-, edzõtábort szerveznek diákjainknak. Festõi környezet, jó buli…
Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltése, aláírása után annak az
általános iskolába való eljuttatásával lehet.
Határidõ: 2003. augusztus 15.

A térítési díjak összege:
– egy tanszak esetén:
– második tanszak után:
– harmadik tanszak után:
Tandíj összege (22 éven felülieknek);
– csoportos tanszak esetén:
– egyéni tanszak esetén:
Befizetési határidõ:

4.000 Ft/félév
+ 5.000 Ft/félév
+6.000 Ft/félév
15.000 Ft/félév
20.000 Ft/félév

I. félév – október 10.
II. félév – február 15.

Ha bármilyen további információra van szüksége, hívjon
bizalommal bennünket a 06-22/410-955-ös telefonszámon,
írjon e-mailt: info@hangszinter.hu,
vagy látogasson el honlapunkra: www.hangszinter.hu
16

A „Tiszta udvar, virágos ház”
pályázat eredményhirdetése
A Vértesszõlõs község Önkormányzatának Képviselõ Testülete által alakított
bíráló bizottság 2003. június 27-ei pályázatértékelõ bejárása után meghozta döntését a kihirdetett kategóriákban. A maximálisan elérhetõ pontszám 50 volt.

A bírálati szempontok:

A
A
A
A

Az ingatlant határoló közterület rendezettsége
Az udvar rendezettsége
Növényzet, virágosítás
Az esetleges állattartásra szolgáló létesítmények tisztasága voltak.

Az 1990 után épült házak kategóriája
1. Katonáné dr. Fejes Irén
2. Dobrotka Pál
3. Gáli Sándorné

Homok u. 7.
Sport u. 30.
Kertalja u. 3.

47,67 pont
46,67 pont
41,33 pont

Az 1990 elõtt épült házak kategóriája
1. Rosemarie és Werner Baron
2. Zsigó Lászlóné
3. Fekete Zoltánné
További eredmények:

Vértes L. u. 24.
Vértes L. u. 9.
Tanács u. 31.

46,67 pont
42,00 pont
40,33 pont

Dr. Patakiné Muk Klára
Póta László
Dudás Zoltán
Egri Benjámin
Kaiser Ildikó
Keresztes Tamás
Díjazás:

Arany J. u. 1/A
Kánya u. 2.
Vértes L. u. 14.
Kánya u. 11.
József A. u. 2.
Rózsa u. 28.

33,00 pont
32,67 pont
30,67 pont
30,00 pont
30,00 pont
29,33 pont

A pályázók a Garten Bauer kertészeti áruház vásárlási utalványait kapják.
Összdíjazás: 210 000 Ft
Kategóriánként:

1. díj: 30.000 Ft • 2. díj: 25.000 Ft • 3. díj: 20.000 Ft
A többi pályázó jutalma egyenként 10.000 Ft értékû
vásárlási utalvány.
A díjazottak ünnepélyes keretek között vehetik át okleveleiket és jutalmukat
augusztus 20-án a Múzeum alatti területen az eredményhirdetések idõpontjában. A díjakat Vida István Vértesszõlõs polgármestere adja át.
Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ
a bíráló bizottság tagja
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Felhívás a temetõ
kápolna felújítására
Vértesszõlõs önkormányzata 2001-jétõl folyamatos felújítással teszi kultúráltabbá a község temetõjét.
Ennek kapcsán megtörtént a kerítést körülvevõ zöldövezet rendezése, a ravatalozó komplett felújítása, a belsõ
közlekedési út bitumenezése, majdan tervbe van véve a
Múzeum utcai kerítés és kapuzat kicserélése. A temetõ kápolnája, ami a község belterületi magaslati pontján helyezkedik el, 100 éves jubileumához érkezett teljes felújítása
halaszthatatlan. A kápolnát Kubinger József helybéli gazdálkodó adománya és földterület felajánlása alapján építették meg 1903-ban. Felszentelésére 1905-ben került sor
a község számára közkedvelt és helytörténeti kutatásai
miatt is híres Klotz Ignác plébános idõszakában, Mohl Adolf
tatai esperes concelebrálásával.
A felújítás költségei igényelnék a falu civilszervezeteinek és állampolgárainak anyagi áldozatvállalását is, mivel az önkormányzati pénzeszközök és az egyházi adományok nem fedeznék a teljes kivitelezést. Ezért kérjük,
hogy adományaikat a Vértesszõlõsi Településgazdálkodási Kht OTP: 11740009-20059697 számlájára fizessék
be. Az érvényes adójogszabályok szerint a vállalkozók és
az szja alá tartozó Iakosok élhetnek a kiemelten közhasznú szervezetnek minõsített Kht befizetés-igazolása alapján adójáváírási Iehetõségükkel.
Vértesszõlõs Önkormányzat Képviselõ testülete
Egyházközség Vértesszõlõs
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A kultúrotthon programjaiból
Kedves gyerekek!
Szeptembertõl újra indulnak a kedvelt sakk, valamint fazekas szakkörök a mûvelõdési házban. Részvételi díj: 800 Ft/
hónap Várható kezdés szeptember 12. (péntek) 15 óra
* * *
A játszóházi foglalkozások is újra indulnak.
* * *
2003. szeptember 20-án (szombaton) „GYÛJTÖGETÕ” KIRÁNDULÁST
szervezünk az erdõbe kicsiknek – nagyoknak. Velünk tarthat minden kirándulni szeretõ barátunk. A pontos idõpontról az iskolában és a falutévében adunk tájékoztatást.
* * *
Szeptembertõl terveink között szerepel egy
„ASSZONYKLUB” szervezése. Szeretettel várjuk azoknak a lányoknak, asszonyoknak a jelentkezését,
korhatár nélkül, akikszeretnének beszélgetni, kézimunkázni, barkácsolni és mindenféle hasznos és
„haszontalan”dolgot mûvelni a klub keretein belül.
FÉRFIAK CSAK MEGHÍVÁSRA JÖHETNEK!
* * *
A szalontánc-tanfolyam még szervezés alatt, de jelentkezni
folyamatosan lehet. Várható kezdés szeptemberben.
* * *

MESTERKEZEK

KIÁLLÍTÁS
Mindenkit sok szeretettel meghívunk a „Mesterkezek”
kiállítás megnyitójára.
Helye: Mûvelõdési Ház – 2003. augusztus 15. 18.00 óra
Nyitva tartás: Hétfõ–Péntek: 8.00–10.00, 14.00–18.00 óra,
Szombat–Vasárnap: 14.00–18.00 óra
A kiállítás augusztus 15–22-ig látható.
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2003. AUGUSZTUS 20. PROGRAM
Augusztus. 15. 18.00 óra
• Mesterkezek kiállítás megnyitása a mûvelõdési otthonban.
A kiállítást megnyitja: Bartal Vilmosné a Nemz. és Kult. Biz. elnöke
Augusztus 20. 9.00-10.00 óra
• Ünnepi mise a templomban
10.00 órától
• Kenyérszentelõ a templom elõtti téren.
Köszöntõt mond: Vida István polgármester
Közremûködõk: Asszonykórus, iskolások

Augusztus 20. MÚZEUM TÉR – DÉLUTÁNI PROGRAM
13.00 óra
• Kerékpárverseny • Fõzõverseny
15.00-16,00 • Samu Party mûsora
16.00-16.30 • Mazsorettek
16.30-17.00 • Nyugdíjas Klub mûsora
18.00-18.30 • Iskolások mûsora
18.30-20.00 • Családi versenyek • „Erõs ember” vetélkedõ
• Aszfaltrajz-verseny
21.00-21.20 • Keleti tánc bemutató
20.00-24.00 • Zábraczky Gyula és zenekara
22.00 • Tûzijáték • Tábortûz
A téren 15 órától üvegfestés, játszósátor, arcfestés várja az
érdeklõdõket. Büfé, sörsátor gondoskodik ételrõl, italról.
Kerékpárversenyre jelentkezés : Szabó Mária 06 (30) 365-1388
telefonon vagy a verseny helyszínén lehet.
Családi és erõs ember vetélkedõre nevezés a helyszínen vagy
Dobsa Attilánál 579-082-es telefonon.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk.

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