Borverseny eredményei
1998. március 28.
Vegyes fehér
Aranyérem:	Ezüstérem:	Bronzérem:
Anderla Lukács
		
Kocsis Gyula
		
Muk Béla
		
ifj.Muk Lukács
		
Polgárfi István
		
Száraz János
		
Tafota Sándor
Fajtiszta fehér
Aranyérem:	Ezüstérem:
Szilágyvári Kálmán
		
Tafota Sándor
Bronzérem:
Herczeg Ferenc
		
Kocsis Gyula
		
ifj.Muk Lukács
		
Orcsik Imre
		
Sovány János

Aranyérem:
Ezüstérem:
		
Bronzérem:
		
		
		
		

Vegyes vörös
Szilágyvári Kálmán
Kutenics Mihály
Zigó Károly
Anderla István
Huzl János
Jenei Gyula
Szabó Istvánné
Száraz János

Fajtiszta vörös
Aranyérem:
Szilágyvári Kálmán
		
Zigó Károly
Ezüstérem:
Mudróczki László
Bronzérem:
Huzl János
		
Jenei Ferenc
		
Muk István
		
Szabó Istvánné
		
Szamos László
		
Száraz János

* * *
Augusztus 20-i ünnepségről
Ez évben is augusztus 20-án
ünnepséget szervezünk.

Program:
Délelőtt a mise után kb. 9.30 -kor:
Ünnepélyes zászlófelvonás
a Zászló téren
Kenyér szentelés
Délután a Múzeum parkolójában és a
játszótéren kb. 14.00 órától:
Gyermekvetélkedők, játékok
15.00 - 18.00

Nemzetiségi program:
amatőr együttesek fesztiválja
zene, tánc, ének
18.00 - 21.00
Utcabál a Vértes L. utcában
és a játszótéren.
21.00 Tűzijáték
21.15 - Tábortűz, diszkó
Részletes és pontos programot a hirdető
táblákon és a kábeltévén közlünk.
Kulturális Bizottság

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
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A Vértesszőlősi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1998. június IV. évfolyam 2. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
A Tavaszi Fesztivál, a Nemzetiségi Napok után a ballagó diákok éne
ke jelzi, itt a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás ideje.
Az önkormányzat számára a nyári szünidő az intézmények felújításá
nak, karbantartásának kényszerű lehetősége, de ez időben végezzük el
az útfelújításokat, járda- és ároképítéseket is. Sajnos nem eleget. Még
a pályázati támogatásokkal együtt sem tudunk minden utat felújítani,
ez több éves feladat.
Elkeserítően sok pénzt igényel a felelőtlen károkozások helyreállítá
sa és a község határába kiszórt hulladékok elszállítása.
Jó hír, hogy csökken a munkanélküliek szá
ma, a jogos szociális igényeket ki tudjuk elé
gíteni. Az önkormányzat és intézményeinek
gazdálkodása kiegyensúlyozott.
Mindenkinek kellemes nyarat és
jó pihenést kívánok!
Vida Ist

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 1998-ban

Alapítványok Vértesszőlősön

Az éves költségvetési terv készítésének minden évben nagy dilemmája, hogy az
intézményi és településtisztasági feladatok költségeinek döntése után mennyi pénz
marad a fejlesztésekre.

1. Vértesszőlős Képviselő-testületének tagjai – mint alapítók – alapítvány
létrehozását kezdeményezték.

A bevételi oldalon a felhalmozási kiadásokra összesen 21,2 millió Ft a tervezett
összeg, melyből a kötelezettségek (lakásépítési támogatás, kórház rekonstrukció
hozzájárulás, hiteltörlesztések, társulási kötelezettségvállalás stb.) teljesítése után
13,8 mill. a fejlesztési forrás, de ennek egy része is elnyert ill. folyamatban lévő
pályázatokhoz kapcsolódik.
Fejlesztési cél		
			
1) Intézmények fűtéskorsz.
(gázra átállás)			

Saját forrás
E Ft

Külső támog.
E Ft

Megj.

2.000

3.000 		

kész

2) Temető bekerítése		

400		

–		

kész

3) Tájház-helyiség és Polg.h.
belső folyosó burkolás		

120		

–		

kész

4) Sporttelep kerítés befejezése

100		

–		

kész

5) Kábel TV új fogadó helyiség
kialakítása			

100		

–		

kész

6) Hangosító berendezés intézményeknek			

250		

200		

kész

7) ÖNO Park befejezés		

100		

–		

kész

8) Tájház tetőjavítás udvar
kialakítása			

Célja:		
		
		
		
		

„VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY”
A nemzetiségi és kulturális hagyományok ápolása, 			
támogatása, a település régészeti emlékeinek megóvása, 		
hagyományőrző ünnepségek támogatása, környezeti 			
kultúráltság javítása, a környezet védelme, az egészséges 		
életmód feltételeinek segítése.

Alapítói vagyon: 100.000 Ft.
Az alapítvány nyílt, a vagyon növeléséhez bárki hozzájárulhat.
Bejegyzés a megyei bíróságon folyamatban.
Számlavezetés, befizetés a Takarékszövetkezet vértesszőlősi kirendeltségénél.
A kuratórium tagjai:
dr. Szamos György elnök
			
dr. Bahurek György titkár
			
Jenei Mihály
			
Paxy Éva
			
Zoltánfi Tibor
2. Vértesszőlősi sportbarátok
„VÉRTESSZŐLŐS SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
létrehozását kezdeményezték.
Célja:		
		
		
		

Vértesszőlős község sportlétesítményeinek fejlesztése, 		
korszerűsítése, a labdarúgópálya minőségi javítása. A pályák 		
karbantartásának fejlesztése, az ifjúsági, a szabadidősport, az 		
utánpótlás-nevelés működési feltételeinek javítása.

Alapítói vagyon: 200.000 Ft.
500		

9) Külterületi útjavítások		
(makadám)

300

10) Belterületi útjavítások
(kátyúzás)

300

11) Vörösmarty u. felszíni vízelv. 1.500
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Elnevezése:

–

Az alapítvány nyílt, a vagyon növeléséhez bárki hozzájárulhat.
Bejegyzés a megyei bíróságon folyamatban.
Számlavezetés, befizetés a Takarékszövetkezet Vértesszőlősi Kirendeltségénél.
A kuratórium tagjai:
Balogh Gyula		
elnök
			
Tóth Mihály		
titkár
			
Urbanics Vilmos		
			
Kanalas Sándorné
			
Sipos József
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A Településgazdálkodási Közhasznú Társaság
(KHT hírei)
Ez év január 1-jétől a község önkormányzati feladatainak egy részét a KHT végzi.
Így:

– intézmények karbantartási munkáit,
– közterületek karbantartását (fűnyírás, tereprendezés),
– intézményi felújítások szervezését,
– csapadék-vízelvezető árkok karbantartását,
– településtisztasági munkák szervezését,
(lomtalanítások, rendkívüli hulladékgyűjtések, stb.)
– út karbantartási munkák szervezését, ellenőrzését stb.

A KHT lakossági igényre és térítésre ingatlanok előtti karbantartási munkákat is
felvállalhat.
A KHT jelenleg kizárólag községi munkanélkülieket alkalmaz:
3 fő női munkaerőt intézményi takarításra,
3 fő női munkaerőt közterületi növényzet gondozására,
3 fő férfi munkaerőt intézményi karbantartásra,
2 fő férfi munkaerőt közterületi fűkaszálásra,
2 fő férfi munkaerőt út-árok karbantartásra,
1 fő férfi munkaerőt éjjeliőrnek.
A jövedelempótló támogatásban részesülők közül mindenkinek felajánlunk
munkát a község területén. Az alkalmazott dolgozók között sajnos elég nagy a fluk
tuáció, a behívott munkanélküliek egy része nem áll munkába, ezért ez esetben a
támogatásokat megszüntetjük.

Felhívás parlagfű irtására
Vértesszőlős község területére kiter
jedően felhívjuk a tisztelt állampolgár
ok figyelmét, hogy a közegészségügyi
szempontból igen nagy mértékű allergi
ás megbetegedést okozó parlagfű irtása
kötelező!
Vértesszőlős község képviselő-testü
lete a parlagfű visszaszorításáról szóló
15/1997. (VI. 12.) sz. rendelete értelmé
ben az ingatlantulajdonos vagy haszná
lója az ingatlanán köteles gondoskodni
a gaztalanítási munkákról.
A parlagfű (Ambrosia elaitor) 20-150
cm magas, terebélyes, egyéves nyárutói
gyom. Legnagyobb tömegben a szántó
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földeken, parlagokon, de kertekben és
egyéb területeken is előfordul. Virágzá
sa augusztus közepe – szeptember eleje,
így ebben az időszakban fő kiváltója
a pollen-allergiának. Irtása rendszeres
munkát igényel. Magterméssel szaporo
dik, ezért az erre alkalmas területeken a
leghatásosabb módszer a terület rendsze
res kaszálása, ezzel megakadályozzuk
a szaporodását. Vegyszeres védekezés
is jól alkalmazható, mivel a felszívódó
gyomirtókra érzékeny.
A parlagfű az allergiás betegségek fő
okozója, ezért mindannyiunk érdekében
irtsuk ki a környezetünkből, mert bárki
túlérzékennyé válhat!
Polgármesteri Hivatal

12) Jókai u. vízelvezető árok, kial. 200		

–

13) Jókai u. részleges burkolatjav.
(aszfaltréteg)			
1.300		

–

14) Petőfi u., Arany J. u.
járdaépítés 450 m hosszon
1,5 m szélességben
aszfaltburkolattal		

–		

1.000		

1.800

15) Petőfi S. u. felső szakasz				
(SAMU ABC környéke)
útburkolat javítás, szélesítés,
vízelvezetés			
1.000		
–
16) Szabadság telep		
aszfalt-út építés,
vízelvezetés			

1.000		

300

17) Óvoda konyhabővítés		
és rekonstrukció I. szakasz
2.500		
2.713		
			
				
18) KRESZ táblák pótlása,
újak elhelyezése

200		

19) Csatorna fedelek illesztése

200

20) Valusek u. ivóvíz ellátás
kiegészítése			

				
Fejl. tartalék:		

1.500		
Ált. tart. terhére

–

250				
_____________________________
13.320		

		

8.013

500

Látható, hogy a fejlesztési tartalék kevés, a program bővítése csak akkor lehet
séges, ha az adó bevételek kedvezőbben alakulnak és újabb pályázati támogatással
egészíthetjük ki saját forrásainkat.
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Környezetvédelemről, településtisztaságról
Településünk belterülete a szervezett
hulladékgyűjtés, szállítás, valamint az
érezhetően javuló szemlélet hatására
viszonylag tiszta, rendezett. Nem javult
ugyanakkor a zártkertek és a külterület
tisztasága. A falu körüli szemlék eredmé
nye lehangoló. Lomok, építési törmelék,
sőt környezetkárosító anyagok, hulladé
kok „tarkítják” a határt. Titokban, lovas
kocsikkal, teherautókkal fuvarozzák új
szeméttelepekre a hulladékot.
A nyár folyamán a zártkerteknél is
bevezetjük a rendszeres hulladékgyűj
tést és szállítást. A költségeket természe
tesen az ingatlan tulajdonosoknak kell
viselni. Ha a zártkertek körül ezután
is nő a hulladékmennyiség, növeljük
a szállítási gyakoriságot, a költség is
növekszik.
Külterületeken az önkormányzati
intézkedéseken túl nem kerülhetjük meg
a telektulajdonosok felelősségét, együtt
működését. Júniusban a község 3 pont
ján (SAMU ABC előtt, Tanács úti ABC
előtt és a Valusek út 17. sz. alatti ABC
udvarán) üvegpalack-gyűjtő konténere
ket helyezünk el. Elszállítását szükség
szerint a REM végzi az önkormányzat
tal kötött megállapodás alapján.
Veszélyes hulladékgyűjtő (sárga) kon
téner mintegy egy éve az iskola hátsó
udvarában található. Az elhelyezése óta
még nem kellett elszállítani.
A dögkúttal kapcsolatos problémák
miatt ezt a kritikus szennyező forrást
felszámoltuk. A Fehérjefeldolgozó Vál
lalattal kötött szerződésünk alapján a
Polgármesteri Hivatalban kell az elhul
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lott állatokat bejelenteni, az elszállítás
és megsemmisítés zárt konténerben tör
ténik.
A csatornabekötések száma lassan
növekszik. Eddig hivatalosan 540 ingat
lan kötött rá a közcsatornára, az összes
ingatlan kb. 60 %-a. A nyár folyamán
ismét ellenőrzést végez a hivatal és a
Vízmű. Őszig a 80 %-os bekötési ará
nyt el kell érni. A büntetések veszélyén
kívül így elérhető, hogy a csatornadíjak
a jövő évben sem növekedjenek.
A közterületek fűnyírása folyamato
san halad. Az ingatlanok előtti rész
– melynek karbantartása az ingatlantu
lajdonos feladata – kb. 50 %-ban rende
zetlen marad. Az összkép így felemás.
A két közmunkás a gépi kaszákkal az
intézmények területeit, tereket tudja kar
bantartani, a lakossági együttműködés
feltétlenül szükséges.
Nem lehet szó nélkül elmenni a folya
matosan szemetelő, kárt okozó fiata
lok mellett. Közintézményeink ajtaján,
falán ismét festéknyomok éktelenked
nek, a világítótesteket kiszedik, kidob
ják, a parkokat rongálják. Kérjük a szü
lők segítségét abban, hogy az esténként
22-24 óra között kószáló fiatalokkal
próbálják megértetni: saját településünk
rendjét, költségvetését veszélyeztetik. A
nyár különösen csábító, de esti séták és
beszélgetések nem törvényszerűen kár
okozáshoz kell hogy vezessenek!
A településtisztaság, a környezetvé
delem elsősorban szemlélet és az ebből
következő állandó munka, együttműkö
dés. Várjuk a véleményeket javaslatokat.

Ügyeletet július 3-án és augusztus 3-án, augusztus 24-től minden nap tartanak
a vezetők. Egyébként minden nyári napon de. 10-12 óráig felkereshető az iskolatit
kár.
A tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én (hétfőn) 17.00 órakor
tartjuk az iskolában.
Kellemes, szép nyarat kívánok minden gyermeknek.

Krenner Antalné
igazgató

Végzős, 8. osztályos tanulók színielőadása
Szép hagyománnyá vált az általános iskola
8. osztályos tanulóinak búcsúzó színielőadása.
Ez évben

Szigligeti Ede: Liliomfi

című vígjátékában gyönyörködhettünk.
Jó hangulatú, színvonalas előadást láthattunk.

Köszönet érte!

A kellemes vígjáték szereplői, segítői
nagyobb nyilvánosságot érdemeltek volna.

Szereposztás:
Kamilla:		
Liliomfi:
Mariska:		
Szilvai:		
Fogadós:
Erzsike:		
Gyuri:		
Legény:		
Uracs:		
Vendégek:
		
		
		
		

Hansági Edit
Paréj Diána
Póta Brigitta
Kürti Klaudia
Dobsa Attila
Szokolai Brigitta
Szabó Alíz
Kanis Dániel
Tomasik Tibor
Nyírádi Rita
Fekete Csilla
Szamos László
Szabó Gergő
Csákvári István

Szomszédasszony:
Schwarz:
Adolf:		
Szolgáló:
Szellemfi:
Narrátor:

Basa Gyöngyi
Szand Gergő
Szőgyényi Péter
Ferge Zsanett
Pintér Anita
Mátyás Nikola

Díszlet:		
		

Szamos László,
Szabó Gergő

Hangosítás:

Skrován József

Rendezte:

Krenner Antalné
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A szlovák nemzetiségi iskolák országos futball-tornáján az iskolaválogatott:
Dobsa Attila, Kanis Dániel, Szabó Gergely, Szamos László, Szand Gergely,
Szőgyényi Péter, Tomasik Tibor, Anderla Gergely II. helyezést ért el.
(Felkészítő tanár: Urbanics Vilmos)
A városi leány kézilabda-bajnokságon az iskolaválogatott:
Jenei Hajnalka, Basa Gyöngyi, Fekete Csilla, Ferge Zsanett, Hansági Edit, Kürti
Klaudia, Nyírádi N. Rita, Pintér Anita, Póta Brigitta, Szabó Alíz, Szokolai Brigitta
III. helyezést ért el.
(Felkészítő tanár: Hatrapál Attiláné)
A Bolyai megyei matematika versenyen több száz résztvevő közül
Hansági Edit 8. o. az első 20-ban,
Kalocsai Diána 5. o. az első 10-ben végeztek.
(Felkészítő tanár: Paxy Éva)
5-6. osztályosaink 2 csapattal vettek részt a megyei környezetvédelmi vetélke
dőn, amelyre mindössze 7 iskola nevezett.
Végzős 8. osztályosaink (20 fő) közül mindenkit felvettek valamely középfokú
iskolába, s a 70 %-ukat gimnáziumba, illetve szakközépiskolába (az országos átlag:
55 %).
Iskolánk tanulóinak minden tevékenységét aprólékosan értékeljük.
A piros és zöld szív mozgalomban nyújtott teljesítményeik alapján jelentős anyagi
támogatást kaptak a tanulók, amelyet a sítáborra, osztálykirándulásokra vagy a nyá
ri táborokra használhattak fel.
Az Önkormányzat 200 E Ft-tal és a szlovákiai 300 E Ft-os jutalomkirándulással
támogatta a legjobbakat.
A papírgyűjtés igen sikeres volt idén. Az észak-dunántúli versenyen iskolánk 9.
helyezést ért el, 10 E Ft jutalmat kapott a diákönkormányzat. A gyűjtött papír árát
a gyerekek megkapták.
A nyári szünetre több programot kínál iskolánk:
29 fő táborozhat a szőcei kézműves táborban,
17 fő a barlangászok táborában,
20 fő a néptánctáborban.
Minden hétfőn délelőtt várjuk a tanulókat:
– zöld szíves munkákra,
– felzárkóztató programokra,
– sportprogramokra.
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Nemzetiségi napok
Vértesszőlősön
A XII. Komárom-Esztergom megyei
Nemzetiségi napok ünnepségsorozata
Vértesszőlősön 1998. május 22-én kez
dődött a „Fialka” iskolai néptánc együt
tes táncház műsorával. Egy jó hangulatú,
vidám táncos délután részesei lehettek a
szórakozni vágyók a kultúrotthonban.
A sorozat folytatódott, május 26-án
Dobrotka Csilla keramikus, egyetemi
tanár kiállításával. Páratlanul szép ízlé
ses munkáit tekinthették meg a kiállítás
látogatói. Büszkélkedhetünk azzal, hogy
ilyen tehetséges fiatal alkotó munkáinak
adhatunk helyet a Művelődési Házban.
Reméljük, hogy munkáit a jövőben is
bemutathatjuk.
Június 1-jén falunkban rendeztük
meg a Nemzetiségi Napok találkozó
ját. Elmondhatjuk, hogy egy jóhangu
latú, színvonalas délutánnal kedvesked
hettünk falunk lakóinak. Több vendé
gegyüttes tisztelte meg falunkat szerep

TAVASZI
FESZTIVÁLRÓL

lésével. Pl. a komárnoi Dunaj néptánc
együttes, akik igen színvonalas műsort
adtak. A tarjáni Fesztivál 95 zenekar, a
bánhidai Rozmaring gyermek táncegyüt
tes, és nem utolsó sorban a vértesszőlősi
együttesek, ill. a zeneiskola tanulói.
Büszkén mondhatjuk, hogy a „Fialka”
néptáncosok és a zeneiskolások szereplé
sében dinamikus fejlődés tapasztalható.
Gratulálunk eredményeikhez, és további
sikereket kívánunk.
A rendezvénysorozat június 6án zárult Csolnokon, ahol megyei
szintű gálaműsor résztvevője volt a
„Zimozelen” kórus. Közel 54 nemzetisé
gi együttes ünnepi műsorára került sor.
Egy nagy szabású, jó hangulatú rendez
vénynek lehettünk részesei. Örülünk,
hogy csoportjainkat megyei szinten is
számon tartják, és számítanak részvétel
ükre. Ez azt jelenti, hogy műsorukkal
büszkén képviselhetik falunkat.
Kulturális Bizottság

*  *  *

Április 25-én és 26-án harmadik
alkalommal került megrendezésre a
Sportközpontban a Vértesszőlősi Tava
szi Fesztivál és Vásár. A megnyitáskor
Vida István polgármester 10 környező
település polgármesterét és a megyei
vezetőket üdvözölte, jelezve, hogy a ren
dezvény túlnőtte községünk határát. A
megnyitó után az iskolások adtak színes
műsort. A kedvező időjárást kihasználva

a helyi lovasklub bemutatója után a sza
bad téren sportversenyek, karate-, mazsorett-bemutatók színesítették a feszti
vált. A csarnokban 24 kiállító mutatta be
termékeit és a hagyományos közönség
díjas borverseny sem maradt el. A lab
darúgópályán ifjúsági és felnőtt csapa
tunk gólfesztivált tartott. A fesztiválon
testvértelepülésünk, a szlovák Turany
kisváros delegációja is részt vett Dusan
Novysedlák polgármester vezetésével.
Köszönet a kiállítás, a fesztivál, a
műsorok szervezőinek, résztvevőinek!
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ÓVODAI HÍREK

TANÉVZÁRÁS AZ ISKOLÁBAN

Óvodánk élményekben gazdag évet zárt 1998 májusában. A gondjainkra bízott
101 kisgyermek már kényelmesebb körülmények között, négy csoportban nevelő
dött. óvodásaink sokat mozogtak, játszottak a szabadban egyre rendezettebb, kultú
ráltabb környezetben. Az udvar szépítése, karbantartása a jövőben is fontos felada
tunk marad. A szülők segítségnyújtását és társadalmi munkáját ezúton is köszönjük.
A jótékonysági bál bevételéből megvásárlásra került egy komplex mozgásfejlesztő
mászóka, hinta, sportszerek és egy automata mosógép is. A Pátria faluközösségi
egyesület a polgárok felajánlott személyi jövedelemadójának 1 %-ából Mini-Hifi
tornyot és magnókat vásárolt az óvoda számára, melyet nagyon köszönünk.
Az intézményen belül is mindent megtettünk az egészséges életmód biztosításá
ért, nagycsoportos gyermekeink Önkormányzati támogatással úszni jártak, lehető
ség volt gyógytornára és népitánc tanulására is.
Sokat kirándultunk a közeli erdőbe, a nagyok Legó kiállításon is voltak Tata
bányán, valamint ellátogattak egy tésztagyárba, egy péküzembe, hajókáztunk a
tatai tavon, vendégül láttuk a tatabányai óvodásokat. Az egész óvoda ellátogatott a
Lapatári malomhoz, ahol megnéztük az ott nevelt állatokat. Gyermekeink többször
jártak bábszínházban, koncerten. Több játszóházat is szerveztünk, melyen a szülők
és gyermekeik nagy számban vettek részt.
Munkánkat áthatotta a szlovák nyelv megszerettetése, ettől az évtől kezdve egy
óraadó szlovák pedagógus is segítette a nyelvoktató óvónő munkáját. A falu nemze
tiségi rendezvényein mindig részt vettünk.
Különös gondot fordítottunk az iskolába menő gyermekeink fejlesztésére, isko
laérettségi vizsgálatára. Ősztől 26 kisgyermek kezdi meg tanulmányait a helyi Álta
lános Iskolában. Mivel az iskolában gyakran vendégeskedtünk, nem kezdik idegen
helyen a tanulást, jól ismerik a nevelőket és az iskola épületét is.
Hagyományként jelentkezett az óvodai életben a télapó, karácsony, farsang, hús
vét, anyák napja, évzáró és a gyermeknap megünneplése is.
Az évet a gyermeknapi rendezvény keretében megtartott családi sportbemuta
tóval kezdődött. sportnap zárta, melyet a sportcsarnokban tartottunk. A program
gyógytorna bemutatóval kezdődött, majd versenyjátékok következtek. Jó hangulat
ban vetélkedtek a csapatok. Szülők, gyermekek és az óvoda dolgozói. Lehetőség
volt lovaglásra, lehetett kötelet húzni, focizni, célba dobni, kosárlabdázni.
Nyáron az óvoda két csoporttal működik, majd augusztus 3-tól 23-ig takarítási
szünet miatt zárva tart. Augusztus 24-től várjuk újra a gyermekeket.
A nyár munkával telik a nevelőtestület számára, hiszen mint az ország valameny
nyi óvodájában, nálunk is el kell készíteni a helyi nevelési programunkat, melyben
ötvözni szeretnénk a kisgyermekek szükségleteit a faluközösség hagyományaival és
a megújuló gyermekbarát óvodai programokkal.
A következő tanévben tovább gyarapodik óvodánk várhatóan egy gyönyörű, kor
szerűen felszerelt konyhával, melynek munkálatai folyamatban vannak.

Az 1997/98-as tanév a mi iskolánk számára is a Pedagógiai program- és helyitan
terv-írás éve volt.
A szülői és gyermekigények többszöri felmérése és a fenntartó Önkormányzat
iránymutatásai alapján egy egész évet igénybe vevő tervezőmunka végére került
pont azzal, hogy az Önkormányzat novemberben elfogadta az iskola legjelentősebb
dokumentumát: a megyében az elsők között, a külső szakértői vélemény szerint
kiválóan tervezett, gazdag kínálatú program minőségét emeli az országosan is ritka
– fenntartói gondoskodás: az önkormányzati finanszírozású többletóra-keret (heti
17 óra), amellyel a NAT szerinti órakeret-csökkenést kompenzálhatjuk, s így meg
marad a szakkörökre, a korrepetálásokra ma meglévő időkeret.
Az oktató-nevelő munkában a gyermekek képességeihez, haladásához igazodó
foglalkoztatás idén is hangsúlyos feladatunk volt.
A felzárkóztató órák mennyiségében túl is léptük a hivatalos (fizetett) órakereteket:
lehetőséget biztosítva arra is, hogy a hiányzók fel tudjanak készülni az elmaradt dol
gozatírásra vagy a gyenge jegy kijavítására.
A tehetséggondozás feladatát tanórán, szakkörökön és ezeken kívüli időben is
végeztük. A 175 tanuló több, mint fele kapcsolódott be a különféle tanulmányi verse
nyekbe. Ha munkájuk nem is érlelt dobogós helyezéseket, tudásukat mindenképpen
gyarapította.
Az iskolai háziversenyekről továbbjutott diákok közül a következők értek el szép
helyezéseket:

A nyár folyamán kellemes pihenést kívánunk mindenkinek.				
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Teleky Pál megyei földrajz
verseny
Szita Balázs 7. o. és
Mátyás Nikola 8. o. VIII. helyezés.
(Felkészítő tanár: Magyar Istvánné)

Egészségnevelők városi verseny
Dobsa Attila 8. o.
Hansági Edit 8. o.
Paréj Diána 8. o. V. helyezés.
(Felkészítő tanár: Hatrapál Attiláné)

Nyelvünkben élünk megyei
verseny
Hansági Edit 8. o. IV. helyezés.
(Felkészítő tanár: Krenner Antalné)

Csecsemőgondozók városi verseny
Basa Gyöngyi 8. o.
Pintér Anita 8. o.
Szokolai Brigitta 8. o. IV. helyezés.
(Felkészítő: Bajczik Lajosné védőnő)

Elsősegély-nyújtók városi verseny
Kaizer Ákos 7. o.
Dobsa Attila 8. o.
Hansági Edit 8. o.
Paréj Diána 8. o.
Szand Gergő 8. o. III. helyezés.
(Felkészítő tanár: Kutenics Szilvia)

Német nyelvi megyei verseny
Mátyás Nikola 8. o. II. helyezés.
(Felkészítő tanár: Szórád Csabáné)
Stróbl Katinka IV.
Szádeczky Dóra V. helyezés.
(Felkészítő tanár: Szabó Mária)
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