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Népi férjfogó tippek adventre
Ezen az éghajlaton furcsa volt az utóbbi
hetekben a kinti 20 fokról betérni a nagyobb üzletekbe, ahol éppen a karácsonyi díszítést szerelték a korlátokra – ám
immár a naptár is megerősíti az üzletközpontok üzenetét, közeledik a karácsony.
Az adventről természetesen a karácsonyt megelőző négy hetet jelöli, neve
a latin „adventus Domini”, azaz az „Úr eljöveteléből” származik. Ám e hasábokon
a kevésbé ismert érdekességre koncentrálunk, így ezúton két dolgot emelnék ki
ezen időszakból: az adventi koszorú négy
gyertyáját és az András-napot.
A kezdetekben még 23 (egyes források
szerint 24) gyertya díszítette a koszorút, s
története mindössze a XIX. századig nyúlik
vissza. Mára négy gyertya „maradt” rajta,
a négy vasárnapot, illetve egy-egy fogalmat és személyt (illetve közösséget) szimbolizálják. Az első gyertya Ádámot és Évát,
hiszen nekik ígérte meg elsőként Isten a
megváltást (hit), a második a zsidó népet,
mert az ígéret szerint közülük származik a
Messiás (remény), a harmadik Keresztelő
Szent Jánost, aki hirdette Jézus érkeztét,
s felkészítette az emberek szívét (szeretet),
a negyedik pedig maga Szűz Máriát, aki
megszülte a Megváltót (öröm).
Az advent kezdetét nem csak számolgatással találhatjuk ki, hanem elég megke-

resni a Szent András napjához (november
30.) legközelebb eső vasárnapot. Főként
házasságot kereső hölgyeknek ajánlom
a következő népszokásokat, ugyanis
Andrást házasságszerző szentnek tartják. Annak a lánynak, aki meg akarja
látni, hogy ki lesz a jövendőbelije, András napján böjtölnie kell, és este tegyen
a feje alá férfiruhát, akkor álmában eljön
a leendő kedvese. Vagy állítson András
estéjén vízbe gyümölcsfaágat. Ha az karácsonyig kizöldül, akkor bízhat a farsangi
lakodalomban. Esetleg két variáció piros
almákra: András napja előtt piros almát
kell egy csupor vízbe, majd ezt követően
a lánynak saját ágya alá tennie, András
nap reggelén meg meginnia azt. Ha ekkor
gyorsan kiszalad a házból, akkor az első
megpillantott legény lesz a férje. Illetve ha
ez az ötlet nem tetszik, íme az utolsó: a leány András napján tegyen titokban piros
almát a ház ereszaljába. Borbála napján
– ugyancsak titokban – fordítsa meg,
majd karácsony éjszakáján vigye magával az éjféli misére. Az első legény, aki
megszólítja, az lesz a jövendőbelije.
Hölgyeim, íme hát a négy népi recept.
Az uraknak meg annyit ajánlok, hogy érdemes minél előbb ráköszönni a titkos
kiszemeltre az éjféli misén, hátha van
nála mágikus alma…
Pataki Gábor

Idősek napja községünkben
Minden év októberében
köszönti önkormányzatunk a falu 70 évnél idősebb lakóit. Az idei rendezvény október 29-én
került megrendezésre a
Művelődési Házban.
Dr. Nagy Sándor bevezető szavai után egy
érdekes és elgondolkodtató vetítést nézhettek
meg a résztvevők. A polgármester
köszöntötte
a Zimozelenˇ Asszonykórust és vezetőjüket,
Urbanics Vilmost abból
az alkalomból, hogy a
magyarországi szlovák kórusok országos versenyén arany minősítést kaptak.
A kórus be is mutatta azt a dalcsokrot,
amellyel a neves szakemberekből álló
zsűri előtt ilyen jól szerepelt. A közönség nagy tapssal jutalmazta a nívós előadást.
Az ízletes vacsorát az óvoda konyhájában készítették az ott dolgozók,
és a polgármesteri hivatal munkatársai
és a képviselők szolgáltak fel a ven-

dégeknek. Ezután elkezdődhetett a
bál! A dunaszentmiklósi Schwäbische
Freunde zenekar fergeteges hangulatot teremtett, nem lehetett ülve hallgatni őket, mindenki táncra perdült. Az
est vidámságát a tatai Rodeo Dancer's
Country & Linedance Club country táncosai is színesítették produkciójukkal.
Köszönjük vezetőjüknek, Tóth Katalinnak, hogy ingyen vállalták a fellépést.
Mint minden évben, ezúttal is köszöntöttük falunk legidősebb polgárait. A 99
éves Ocskay Rudolfné Annus néni
és a 89 esztendős
Raáb József nem
tudtak megjelenni
a rendezvényen,
így otthonukban
kereste fel őket
Dr. Nagy Sándor
és Zoltánfi Zsuzsanna. Ezúton is
jó egészséget kívánunk nekik!
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság
elnöke
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Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
A Vértesszőlősi Általános Iskola tanulói és pedagógusai október 22-én emlékeztek meg az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról.
A Művelődési Ház színpadán a 8. osztályosok fényés hangeffektusokban gazdag, igen magával ragadó
előadást mutattak be. Felkészítőjük, Kulcsár Nóra tanárnő egy mai gyerek szemével láttatta az akkori történéseket, így mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte
a műsort.
Október 23-án délelőtt az 56-os emlékműnél gyülekeztek falunk polgárai, hogy megemlékezzenek
az ünnepről. Dr. Nagy Sándor polgármester beszédében a történelmi visszatekintés
után az egyén és közösség felelősségét hangsúlyozta napjaink társadalmában.
Az iskolások műsora után az önkormányzati képviselők megkoszorúzták az emlékművet, s egy-egy mécsest gyújtottak a hősök emlékének adózva.
Szabó Mária

Pályázati felhívás!
Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázatot hirdet nem
nyereségérdekelt közösségi televízió (Samu TV) működtetésére,
az Országos Rádió és Televízió Testület 1357/2006. (VI.14.) számú
ORTT határozattal módosított 1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT
határozatában foglaltak szerint.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaink:
• Élő felvételek készítése a község rendezvényeiről.
• A felvett anyag utómunkálatainak elvégzése és archiválása.
• Képújság üzemeltetése, hírek aktualizálásával.
• Heti egy film vetítése az archívumból, hétvégi váltással.
• Testületi ülések, lakossági fórumok felvétele igény esetén.
• A rendelkezésre álló eszközökről információ
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármestertől kérhető. (06 30 817 3969)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Számlaképes vállalkozás
A pályázatokat árajánlattal kérjük Vértesszőlős Község Polgármestere részére benyújtani.
Dr. Nagy Sándor, 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59.
A pályázat beadási határideje: 2010. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.
A feladat ellátásának kezdete: 2011. január 3.
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Árok és hóeltakarítás
Tisztelt Lakosság!
Az egész országban komoly gondokat okozott az idei évben a rendkívül
csapadékos időjárás. A tél során ez
méginkább problémás lehet, ezért
szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosságot, hogy fordítson fokozott figyelmet az ingatlanokon és az ingatlanok
előtt a keletkező csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítására, ami
a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2009. (IX. 11)
Kt. rendelet 9. § (3) bekezdése szerint:
„Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról (ideértve a hó és
jégmentesítést is), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, valamint
a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) gondoskodni.”
Amennyiben fentiekről az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik, ugyanezen

rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
szabálysértést követ el, és 30 000 forint
pénzbírsággal sújtható.
Kérjük, ellenőrizzék, hogy az ingatlanok előtt található nyílt árok, illetve
ennek műtárgyai (átereszek, hidak) biztosítják-e a csapadékvíz zavartalan lefolyását. Amennyiben hiányosságokat
észlelnek, szíveskedjenek gondoskodni
a rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséről (árok, áteresz, híd takarítás).
Ugyanígy szíveskedjenek a tél folyamán
gondoskodni a hó és jégmentesítésről
is, mert amennyiben az önkormányzat
tapasztalja az ilyen jellegű hiányosságokat, a település többi lakójának érdekében szabálysértési eljárás megindítását
kezdeményezi.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy
szíveskedjen az ingatlana előtti terület
tisztántartásáról (ideértve a hó és jégmentesítést is) gondoskodni.
Mindezzel párhuzamosan alkalmazottaink is fokozott figyelmet fordítanak
közterületeinkre, bízva abban, hogy közös munkák eredményeként községünk
még tisztább, ápoltabb és élhetőbb
lesz.
Baudentisztl Péter jegyző

Tisztelt Vértesszőlősi Vállalkozók!
Szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani a honlapunkon található, helyi vállalkozók számára felkínált ingyenes megjelenési lehetőséget. Az adatbázisba való bekerüléshez, a
„Letöltések” menüpont alatt „pdf” és „doc” formátumban tölthető le a Vállalkozói adatlap.
A „doc” kiterjesztésű fájl kitölthető számítógéppel. Képek feltöltésére is van lehetőség
(max. 3 db), ezeket e-mailen szintén fogadjuk. A fenti munka elősegítése érdekében kérjük, szíveskedjenek a kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatal 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. postacímünkre, vagy elektronikus formában a polg.hivatal@vertesszolos.hu
e-mail címre eljuttatni.
Ezzel a lehetőséggel szeretné az Önkormányzat továbbra is segíteni vállalkozóink és
a lakosság, illetve az Önkormányzat közötti rugalmasabb kapcsolattartást valamint a
kereslet-kínálat egymásra találását.
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Közterület burkolás
Tisztelt Lakosság!
A közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2009. (IX. 11) Kt. rendelet (továbbiakban: Kr.) 3. § (7) bekezdése szerint a közterület leburkolása, a
burkolat megváltoztatása, illetve évelő
és fásszárú növények elhelyezése, csak
végleges közterület-használati engedéllyel lehetséges. A (8)-(10) bekezdések tartalmazzák a gépkocsi és gyalogosbejárókra vonatkozó szabályokat,
miszerint ingatlanonként legfeljebb két
gépkocsi- és egy gyalogosbejáró létesíthető, saroktelek esetén utcánkként. A
gépkocsi bejárók maximális szélessége
3,5 méter, míg a gyalogosbejáró maximális szélessége pedig 1,5 méter lehet.
Mivel közterületeink nagy részén közművek húzódnak, és településfejlesztési szempontból is elkerülhetetlen az önkormányzat,
mint tulajdonos hozzájárulása, mindenképp szükséges az előzetes egyeztetés az
esetleges burkolások megkezdése előtt.
Sajnálatos módon az elmúlt évben több
olyan közterület burkolás történt, ami nem
illeszkedik a fenti szabályozáshoz, illetve
hozzájárulás nélkül készült el.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Kr.
9. § (1)-(2) bekezdése szerint a közterület engedély nélküli használata esetén
a használó, a polgármester felhívására
köteles a használatot megszüntetni és a
közterületet eredeti állapotában – saját
költségén, kártalanítás nélkül – helyreállítani. Ha a használó az (1) bekezdésben
előírt kötelezettségének a polgármester
felhívásában foglaltak szerint nem tesz
eleget, úgy az önkormányzat a használó terhére, veszélyére és költségére
gondoskodik a közterület-használat
megszüntetéséről és az eredeti állapot
helyreállításáról. A Kr. 10. § (1) bekezdése szerint szabálysértést követ el, és
30 000 forint pénzbírsággal sújtható az,
aki a közterületet engedély nélkül használja, a közterület használatot követően
az eredeti állapotot nem állítja helyre, a
közterületet engedély nélkül leburkolja,
felbontja.
Az Önkormányzat a jövőben nagyobb
hangsúlyt kíván fordítani fentiek ellenőrzésére, és a szabályok betartatására,
ezért kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a
jövőben az ide vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul tartsa be.
Baudentisztl Péter jegyző

Vértesszőlős Község Önkormányzata közmeghallgatást tart
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. december 3-án (pénteken) 17.00 órakor közmeghallgatást
tart a helyi Művelődési Házban (Vértesszőlős, Tanács u. 79.).
Programelőzetes:

Falukarácsony – 2010. december 18.
Általános Iskola új épület, udvar

Falusi disznóvágás – 2011. január 29. – Tájház
Farsangi bál – 2011. február 19. – Sportcsarnok
Zenél: a dunaszentmiklósi Schwäbische Freunde zenekar
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Iskolai hírek
Honismereti vetélkedő Tatán

Márton-nap
Idén is megrendezte iskolánk a hagyományos Márton-napi ünnepséget. Igaz,
a Mártonok 11-én ünneplik névnapjukat,
mi 12-én, pénteken emlékeztünk meg
Szent Mártonról.

Az őszi szünetet megelőző utolsó napon 15 vértesszőlősi diák utazott Tatára,
hogy részt vegyen azon a vetélkedőn,
melyen a török időket, a várháborúk korát idézték meg a szervezők. Először
szakszerű vezetés mellett tekintettük
meg a várat és a Vármúzeumot. Ezekben
a napokban Érsekújvárról érkező szlovák vendégeket látott vendégül a város,
így velük is összemérhettük erőinket.
A verseny két részből állt, először elméleti megmérettetés került sorra – melyen
volt korabeli ostromot ábrázoló puzzle,
fegyverfelismerés, villámkérdések – majd
jöttek az ügyességi játékok a vár udvarán.

A számok között akadt tojásvetés, korabeli kordé vontatása, varázsszőnyeg
húzása. A feladatok külön „varázsát” jelentette, hogy korhű jelmezeket ölthettek
a versengő diákok. A vetélkedőt a szintén korabeli ruhába öltözött „Pálffy Miklós” kapitány vezényelte. Nagy élményt
jelenthetett diákjaink számára, hogy – ha
csak néhány órára is – bepillanthattak a
végvári vitézek mindennapjaiba.
Szűcs Imre
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Jóval az ünnep előtt a gyerekek lámpásokat festettek, dalokat tanultak.
Pénteken az esti órákban vidám felvonulás indult harmonikaszóval – Goór
Józsefné ének-zene tanárnő segítségével – a Művelődési Háztól az iskoláig,
érintve az óvodát is. A jó idő kedvezett a
programnak, sok gyerek jött el szüleivel,
tanáraival. Az iskolánál Paxy Éva igazgatónő beszéde után az első osztályosok,
és Egri Mátyás 2. osztályos tanuló elevenítették fel Szent Márton legendáját, s
a jeles naphoz fűződő hagyományokat,
hiedelmeket. Énekekkel, népi gyermekjátékokkal színesítették a műsort. A gyerekeket Gombásné Bartal Zsuzsanna és
Iványi Beáta készítette fel.

gyerekek a kézműves foglalkozáson kis
töklámpást készíthettek és szendvicset,
üdítőt fogyaszthattak. A tanulók jó hangulatban, kellemes élményekkel tértek
haza.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Krajczárné Száraz Erzsébet

A cipóosztást követően a szülői munkaközösség finom libazsíros kenyérrel
és teával látta vendégül a gyerekeket,
felnőtteket.
Gombásné Bartal Zsuzsanna

Szlovák szavalóverseny Tardoson
A Komárom-Esztergom megyében
szlovák nemzetiségi nyelvet tanulók
versmondó versenyen vettek részt,
amelyet Tardoson az általános iskolában tartottak meg október 28-án.
A verseny célja a szlovák identitástudat
erősítése, valamint a többi gyerekkel
való találkozás során megtapasztalni,
hogy érdemes tanulni a nyelvet. Iskolánkból harmadik és negyedik osztályos diákok vettek részt: Borbély Lilla,
Pankaczi Petra, Scsibrán Péter, Szabó
Bianka, Csizmadia Lili, Jenei Lilla és
Magyar Vivien, akik színvonalasan szerepeltek. Az iskolák harmadik osztályos
kategóriájában első helyezést Pankaczi
Petra és a harmadik helyezést Borbély
Lilla érte el. Szlovákiából a Tardoskeddi
Általános Iskola igazgatónője, Micsinai
Jana adta át a gyerekeknek az oklevelet
és a könyveket. Amíg a zsűri értékelt, a

Rajzpályázati sikereink
Az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség által meghirdetett „Magyar
Takarék – a hazai bank” rajzpályázatra 125 szép és ötletes munka érkezett
környékünk általános iskoláiból a Környe-Bokod Takarékszövetkezethez. Iskolánkból 19 gyermek különféle technikákkal készített alkotása nevezett be a
vetélkedésbe.
Büszkék vagyunk arra, hogy három diákunk az élmezőnyben végzett, s mindhárman különdíjat is kaptak. Borbély Lilla
3. osztályos tanuló a 13., Velencei Virág
4. osztályos tanuló pedig a 12. helyen áll
a rangsorban. Jutalmuk egy-egy fényképezőgép és a takarékszövetkezetek
emblémája, egy-egy méhecske lesz.
Besenyei Gábor 3. osztályos diákunk
a tizedik helyen áll, így pályamunkája
továbbjutott az országos megmérettetésre. Ő szintén fényképezőgépet
nyert, a többi 16 résztvevő ajándékcsomagot kap.
Gratulálunk tanulóinknak! A pályamunkák a helyi takarékszövetkezetben kiállításra kerültek.
Iskolavezetés

Sikeres pályázat
A Vértesszőlősi Általános Iskola sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében. A megnyert 8 999 131 Ft intézményünk két pedagógusa számára nyújt lehetőséget a pedagógusképzésben való részvételre. Pályázatunk címe: „Községi iskola jobb szakos ellátottságáért”, melynek keretében Mátyási Piroska biológia tanár
mesterképzésben, Kutenics Szilvia könyvtárpedagógia tanárképzésben vesz részt.
Kocsisné Jenei Erika
projektmenedzser
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Adventi vásár

Kedves Gyerekek!

Szeretnénk megkönnyíteni Önöknek
a karácsonyi ajándékvásárlást, ezért
a Művelődési Házban 2010. december 6–10 között minden délután 15.0019.00 óráig saját készítésű ajándéktárgyakból adventi vásárt szervezünk.

Hamarosan elérkezik az év egyik
legszebb ünnepe a karácsony. Minden kisgyermek nagy izgalommal
várja a karácsony estét, hogy megkapja azokat a játékokat, könyveket,
kifestőket amiket már nagyon régen
szeretett volna magáénak tudni.

Terveink szerint a vásárra bármely
ügyes kezű hölgy és úr elhozhatja saját
készítésű alkotását, amit el szeretne adni
karácsonyi ajándékként.
A vásár során viszonylag alacsony árakon szeretnénk kínálni olyan kézműves
termékeket, amelyek nem „tömegcikkek” és mégis szép, egyedi ajándékként
kerülnének a feldíszített fenyő alá.
A részletekről érdeklődni lehet személyesen a kultúrházban hétköznap
délutánonként 15.00–19.00 között vagy
a 30 640 89 34-es telefonon.

A várakozást megelőző adventi időszakban a Művelődési Ház adventi
játszóházat szervez számotokra,
ahol közösen készíthetünk sok kis
apró karácsonyhoz kapcsolódó
munkadarabot.
A foglalkozás ideje:
2010. december 14. 16 óra
Ízelítő a készítendő tárgyakból:
• Tobozkarácsonyfa
• Gipszkiöntők díszítése
• Képeslapkészítés
• Karácsonyi asztali
		 dísz gyertyával
Gyertek! Várunk Benneteket!

Folytatódik a főzőklub
Szeretettel várunk minden kedves
hölgyet és urat 2010. december 14én 17.00 órától a főzőklub következő foglalkozására.
A foglalkozás alkalmával zöldséges tésztasalátát készítünk, melyet az
összejövetel végén közösen elfogyasztunk. Az
elfogyasztott ételek
receptjeit természetesen mindenki hazaviheti.
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Kiállítás
Pappné Kosztelnik Edit

foltvarró alkotásaiból
nyílik kiállítás a Művelődési Házban

2010. december 3-án
16.30 órakor a kisteremben.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Elindult a Folytassa,Nagyi!
A kultúrházban tavasszal indult Kattints rá, Nagyi! folytatásaként november 5-én elindult a Folytassa,
Nagyi! számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak.
A foglalkozáson az
alapismeretek bővítésével foglalkozunk. Azok
az idősebb vértesszőlősi lakosok, akik az előző
tanfolyam során megismerkedtek a számítógép használatával, az
internetezéssel, a levelezéssel, most
elsajátítják a szövegszerkesztő program használatát. Mivel ezen a tanfolyamon nincs olyan szoros „tananyag”,
mint a tavaszin, lehetőség van a felmerülő kérdések alaposabb tisztázására,
többszöri gyakorlására.
Nagy örömet jelent, hogy a tavasszal
végzett tizenkét nagymama és nagypapa közül hatan jelentkeztek a tanfolyam folytatására. Kívánok Nekik jó
egészséget és kitartást az új ismeretek
megszerzéséhez.

Hogyan komposztáljunk helyesen?
2010. október 26-án mezőgazdasági
témájú előadást hallgathattak meg az
érdeklődők a Művelődési házban.
Az előadás címe: Hogyan komposztáljunk helyesen? A téma kapcsolódott
a bennünket körülvevő környezetünk
védelméhez. Részletesebben megismerkedhettek a hallgatók a helyes komposztálási módszerekkel. Az előadást
Dr. Nagy Sándor községünk polgármestere tartotta, mint mezőgazdasági szakember.
Projektoros vetítéssel egybekötött
előadásában a résztvevők hallhattak a
környezetbarát és természetes hulladék
kezeléséről illetve a talaj számára fontos
tápanyag-utánpótlás előállításáról.
A történelmi visszatekintésből az is
kiderült, hogy már az ókorban is foglalkoztak a komposztálással. Már az
akkor élő emberek is felismerték, hogy
a komposztnak rengeteg előnyös tulajdonsága van. Fényképekkel illusztrálva
tekinthették meg az téma iránt érdeklődők a komposztálás szakszerű lépéseit,
folyamatát.

„A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi
a fejünket valami jobbra használjuk.” (Szent-Györgyi Albert)

Könyvtári hírek
Örömmel állapítottam meg, hogy a Könyvtár látogatottsága kismértékben
emelkedett, amióta ellátom a könyvtárosi teendőket. Augusztus 9-től a mai napig
22 új belépő tag van.
December elsején és másodikán a legkisebbeket, az óvodásokat várom a
Könyvtárba. Ezúton szeretném ismételten felhívni a tisztelt könyvtártagok figyelmét arra, hogy akinél lejárt határidővel van könyv – szerencsére kevesen vannak
– szíveskedjenek haladéktalanul visszahozni, mert ellenkező esetben a késedelmi pótlék megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Az érintettek névre szóló felszólító levelet is kapnak.
Zsigó Lászlóné könyvtáros
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Bölcsődei és óvodai hírek
Intézményünkben 2007 szeptemberétől működik a bölcsődei csoport annak
érdekében, hogy a kisgyermeket nevelő
édesanyák is munkát tudjanak vállalni,
amennyiben szükséges.
Bölcsődénk két éves kortól fogadja a dolgozó
szülők gyermekeit. Gondozásukról, nevelésükről a jól felszerelt bölcsődei csoportban szakképzett óvodapedagógus-gondozónő, valamint
csecsemő- és kisgyermekgondozó gondoskodik. A bölcsőde iránt nem csak falunkból,
hanem a környező városokból, településekről
is nagy az érdeklődés. Fő célunk elsősorban a
helyi igények kielégítése, de a szabad kapacitásunk terhére más településekről is fogadunk
gyermekeket. A bölcsőde engedélyezett férőhelye 14 fő, jelenleg teljes létszámú gyermekcsoporttal működünk. Azért, hogy a helyi igényeket
maradéktalanul ki tudjuk elégíteni, kérem, hogy
idejében jegyeztessék elő gyermekeiket a bölcsődei ellátásra.
Baba-Mama Klub keretében lehetőség van
az itt folyó munkába való betekintésre, a dolgozókkal való ismerkedésre. Minden hónapban
két alkalom áll az érdeklődők rendelkezésére, a
részvétel ingyenes. A pontos időpontokról a
hirdetőtáblákról, illetve az intézményben érdeklődhetnek, valamint weblapunkon is minden fontos információt megtalálhatnak. (Weblap: ovi.vertesszolos.hu)
Óvodánkban 3 csoportban, vegyes korosztályú gyermekeket nevelünk együtt családias
légkörben. Engedélyezett férőhelyünk 70 fő,
a jelenlegi is ennyi óvodást gondozunk, nevelünk. Mindhárom óvodai csoportban a kompetencia alapú oktatási program alapján folyik a
nevelőmunka. A csoportszobák tágasak, jól
felszereltek, biztonságosak a korosztály számára. Udvarunk az EU szabványoknak megfelelően berendezett, a szabadban való hasznos
időtöltésre alkalmas. Saját konyhán, helyben
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készül a sok finomság gyermekeink részére,
köszönet érte a konyhai dolgozóknak.
Pedagógusaink, valamint az intézmény minden dolgozója szakmáját magas színvonalon
művelő, a gyermekek nevelésére elkötelezett
szakember. Fontos számunkra a családokkal
való jó kapcsolat kiépítése, az együttnevelés.
Sok családi rendezvény és közös program segíti a kapcsolatépítést. Szívesen látjuk intézményünkben a faluba beköltözőket éppúgy, mint a
„régi” óvodásainkat, valamint az idősebb falusi
embereket. Nyitottak vagyunk, és a vendégvárás öröme gyermekeinknek is jó példa.
Különösen karácsony közeledtével tárjuk ki a
szívünket, apró ajándékokat készítünk, feldíszítünk minden épületrészt, még jobban figyelünk
egymásra, a kis bölcsődésekre. Azt tanítjuk, hogy
adni jó – nem drága ajándékot – hanem egy szép
mesét, egy közös éneklést, egy kicsit nagyobb
figyelmet. A közösség erejét, a közös élményt, az
ünnep melegét. Készülni a nagymamákhoz betlehemezni az Idősek Klubjába, apró ajándékokkal
kedveskedni, könnyeket csalni az ott lévő nagyik
szemébe. Így készülődünk mi együtt a közelgő
ünnepekre, és a következő programjainkra várjuk
szeretettel az érdeklődőket:
• December 6. Mikulás nap – Művelődési Ház 10.00 óra • December 9. Látogatás a
Mikulásnál – Autóbuszos kirándulás Nagykarácsonyba, ahol egész napos programon vesznek
részt gyermekeink. Az utaztatást támogatja Vértesszőlős Község Önkormányzata és a Szülői
Munkaközösség. • December 10. Karácsonyi
ének – Művelődési Ház 14.00 óra • December
14. Karácsonyi játszóház a szülőkkel együtt
16.00–17.30 óráig. • December 17. Bölcsődei
és óvodai karácsony 10.00–11.00 óráig • December 18. Falukarácsony • December 27–január 2-ig az intézmény nem üzemel.
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

Roland Fitzner, testvértelepülésünk polgármestere
német állami kitüntetésben részesült
Roland Fitzner, Muhr am See testvértelepülésünk polgármestere a Német
Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztje kitüntetésben részesült, melyet a bajor Belügyminiszter Joachim
Hermann tűzött ki a polgármester mellére az Ansbach-i kastélyban adott fogadáson.
Roland Fitzner 1969–1988. között községi képviselő volt. 1988 óta társadalmi
megbízatású polgármester, a Polgármester Egyesület pénztárosa, 2002 óta
a CSU járási szövetségének elöljárósági tagja, a járási közgyűlés tagja, a
Büchelberger-csoport víziközmű társulásának tagja és elnöke, a Muhr am See-i
általános iskolai társulás elnöke.
Polgármestersége alatt került felépítésre Muhr am See-ben az Altmühl folyó hídja, kerültek ipari és építési telkek
kialakításra. Nevéhez fűződik az Általános Iskola sportcsarnokának felépítése,
az iskola általános felújítása, a főtér újjáépítése, a kialakításra került községi
gondnoki szolgálat és még sok más
intézkedés.
Tevékenységének egyik legnagyobb
eredménye az Altmühlsee Információs
Centrum létrehozása, mely idegenforgalmi, kulturális és természeti témák
bemutatásával foglalkozik. Az Információs Centrum 2003-ban került átadásra,
melynek épülete a német faipari építészeti díj országos harmadik helyezését
érte el.
A sokoldalú községi tevékenységeknek és a példaértékűen létrehozott
turisztikai infrastruktúrának köszönhetően 2004-ben Muhr am See község
elnyerte az „Államilag Elismert Pihenőhely” címet. Ennek keretei között kerültek megrendezésre először 2004-ben

az Altmühlsee Ünnepi Játékok, mely
rendezvény a frank tóvidék kulturális
csúcspontjává vált. Ezekkel a tevékenységekkel Roland Fitzner rendkívül
eredményes polgármesteri tevékenységet mutatott fel, melynek teljesítménye
mindenütt elismert. Évtizedek óta tölt be
különböző pozíciókat – helyitől tartományi szintekig – a lótenyésztés, különösen a Trakehn-i lófajta támogatásában
és fenntartásában. Magasan képzett és
sikeres a postagalamb tenyésztésben
is. 2009-ben szervezője volt a 31. Nemzetközi Postagalamb Olimpiának Dortmundban és a mai napig tiszteletbeli
tanácsadója a Shanghai-postagalamb
Egyesületnek.
Roland Fitzner ezen kívül jelentős szerepet vállalt a vértesszőlősi testvérkapcsolat kialakításában és mindent megtesz azóta is, hogy az élő barátságként
működjön, ami több, mint egy kétoldalúan aláírt oklevél.
A Weissenburg-i tartományi gyűlés
képviselője, Gerhard Wägemann szintén köszönetet mondott a kitüntetettnek
szenvedélyes és elkötelezett munkásságáért, melyet községi és magasabb szinteken végzett.
Német sajtóhír fordítása
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Vértesszőlős Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Beszámoló az Önkormányzat munkájáról
Önkormányzatunk ebben az évben is
igyekezett mindent megtenni azért, hogy
a helyi szlovák kisebbségi lakosság érezze, számítunk rájuk, kíváncsiak vagyunk
a véleményükre, képviseljük érdekeiket.
A 2010-es költségvetési évben 565 730
forint központi költségvetés által biztosított,
valamint 256 096 feladatalapú támogatási
bevétellel rendelkeztünk. Arra törekedtünk,
hogy a bevételi forrásunkat ne lépjük túl, illetve pályázatok által növelni tudjuk. Pályázati
támogatást kaptunk a Komárom-Esztergom
Megyei Szlovák Önkormányzattól, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványtól, valamint a Régiós Szlovák
Kulturális Központtól. Ezeket a támogatási
összegeket rendezvényeinkre használtuk
fel, melyek sikeres lebonyolítása növelte
Vértesszőlős elismerését szűkebb és tágabb
környezetünkben.
2010 évben nálunk került megrendezésre a
Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Óvodai
Szakmai Nap, a Körbe- Karikába Megyei Népi
Gyermekjáték Fesztivál is.
Részt vettünk több nemzetiségi rendezvényen, képviseltük Vértesszőlőst a helyi
csoportokkal együtt megyénk határain túl is.
Hirdettük, illetve bemutattuk, hogy falunkban
a hagyományok ápolása és őrzése példás,
nagy gondot fordítunk értékeink védelmére.
Hazánkban és külföldön is bemutattuk falunkat, testvérkapcsolatok kiépítésére, illetve a
meglévők megerősítésére törekedtünk.
Önkormányzatunk életében a következő
jelentős események voltak: Hagyományőrző
szándékkal megrendezésre került disznóvágáson való részvétel, valamint a rendezvény
anyagi támogatása Bánhidai „SISKA BÁL” –
Szlovák Farsangi Esten való részvétel
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Színházlátogatás a Zimozeleň Asszonykórus
megyei rendezvényeken való részvételének
támogatása (autóbusszal való szállítás költségeinek átvállalása) Körbe-Karikába Megyei Népi
Gyermekjáték Fesztivál szervezése, lebonyolítása Komárom-Esztergom Megyei Óvodai Szakmai nap rendezése Augusztus 20-ai ünnepségen való részvétel Buszkirándulás Szlovákiába,
Rozsnyó, Kassa megtekintése Szüreti felvonulás
és bál (szervezésben való részvétel, valamint a
rendezvény anyagi támogatása) Asszonykórus
köszöntése, Választási előkészületek
A szlovák önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében támogatott minden olyan
célkitűzést, mely falunk értékeinek megőrzésére, a hagyományápolásra irányult. Támogattuk többek között a helyi általános iskolai,
valamint az óvodai nyelvoktatást, valamint a
templom pünkösdi misére való feldíszítéséhez
is hozzájárultunk. A Tájház értékeinek megőrzése érdekében a leltározás elkészítését és a
működés anyagi támogatását is felvállaltuk.
A felsorolásból is jól látszik, hogy igyekeztünk
aktívan bekapcsolódni a falu életébe.
Köszönjük a Zimozeleň asszonykórusnak,
a Vértesszőlősi Általános Iskola diákjainak
és felkészítő tanáraiknak, a Samufalvi Óvoda
gyermekeinek és nemzetiségi óvodapedagógusaiknak, hogy képviselték falunkat a
nemzetiségi rendezvényeken.
Köszönetünket fejezzük ki minden vértesszőlősi lakosnak, aki támogatott minket és
megtisztelte rendezvényeinket részvételével.
A választások után a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat is megválasztotta tisztségviselőit és elkezdte munkáját. Köszönjük
a bizalmat válasz tópolgárainknak! Önkormányzatunk tagjai munkájukért eddig
sem részesültek anyagi juttatásban, – és a
jövőben sem vesznek fel tiszteletdíjat. Arra

törekednek, hogy Vértesszőlős nemzetiségi
életét színesítsék, a rendezvények programjait
gazdagítsák, pályázati források megkeresésével a működéshez szükséges pénzforrásokat
előteremtsék. Köszönöm, hogy vannak még
falunkban olyan emberek, akik szabadidejüket
is feláldozva vállalják ezt a sok elfoglaltsággal
járó munkát!
Kis közösség a mienk falunkon belül, ezért is
fontos az összefogás, a sok-sok közös élmény, a
fiatalabb generációk megismertetése múltunkkal.
Sok a tennivalónk, de mi igyekszünk minden
kihívásnak megfelelni és eleget tenni a jövőben is.
Törökné Pátrovics Erika
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Közmeghallgatás: Művelődési Ház
2010. november 30. 17.00 óra

Programajánló
Szeretettel hívjuk a vértesszőlősi szülőket
a Művelődési Házban tartandó Szülők iskolája című interaktív foglalkozás-sorozatunkra.
A beszélgetéseket vezeti Sebestyén Katalin
mentálhigiénés szakember, református lelkész. Az első alkalom időpontja: december 1.
(szerda). Jelentkezni a katalinlelkesz/kukac/
szolosgyulekezet.hu internetes címen lehet.

Adventi szöszmötölő játszóház
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
illetve a vértesszőlősi református gyülekezet
adventi szöszmötölő játszóházat szervez a
vértesszőlősi gyerekeknek és szüleiknek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt december
10-én, pénteken fél 5-re a Művelődési Házba.

Mottóm: szép testben ép lélek, mert a szépség nem az arcnál végződik!

Megnyílt!

Harmonikus, csendes környezetben, halk meditációs zenével, rugalmas nyitva tartással, telefonos vagy e-mailes bejelentkezés alapján
várom a pihenésre, feltöltõdésre, arc- és lélekszépülésre vágyó kedves vendégeket! Bio- és antiallergén termékek, személyre szabott
tanácsadás, kezelések, bõrmegújító eljárások a legmodernebb
gépekkel! Gyémántfejes mikrodermabrázió, hydroabrázió, tû nélküli
mezoterápia, ultrahangos kezelések, arcvasalás!

Decemberi akciók!*

Fahéjas-, narancsos-, sütõtökös-, mézes relaxáló Ünnepváró
kényeztetés. Köszöntse Ön is békével, szép bõrrel a Karácsonyt, Új Évet!

A kezelés során az ultrahanggal bõrbe vitt hatóanyagok után egy harmóniateremtõ fûszeres fahéjas- mézes masszázs következik, mely misztikus hangulatot teremtve segít eltávolodni a rohanó hétköznapokból egy
varázslatos világba. Ajánlott száraztapintású, vízhiányos, ugyanakkor tágpórusú bõrre. Fantasztikus bõrfeltöltõ, összehúzó, hidratáló hatással bír.
A kezelés idõtartama 70 perc, ára 4000 Ft.

*Az akció ideje 2010. december 1–december 31.

Szilveszteri smink akció: fogadja profi sminkkel az Új Esztendõt! Tartós
(Dior, Estee Lauder, Il Makiage, Pupa , M.A.C) termékek. Kedvezményes ár:
alkalmi szilveszteri smink 4000 Ft.

Vértesszőlős, Árpád u. 10. (a Samufalvi óvoda hátsó utcája)
Bejelentkezés, időpont egyeztetés:
Fehér-Kali Ildikó kozmetikus 06 20 80 283 08 • okidli@feherszalon.eu

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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ZIMOZELEŇ asszonykórus köszöntése
Asszonykórusunk több éve képviseli falunkat határainkon innen és túl
nagy sikerrel. Fennállásuk óta szívükön viselik a nemzetiségi hagyományok ápolását,
őrzését, a szlovák dalkincs
minél szélesebb körben
való megismertetését.
Vezetőjük Urbanics Vilmos
mindent megtesz annak érdekében, hogy az énekkar a
régi szlovák dalokat hitelesen
és színvonalasan adja elő.
Többször is megmérettették már magukat, az idei évben a
„Slovenský škovránok” Országos
Területi Minősítő Versenyen arany
minősítést kaptak, melyhez ezúton is szívből gratulálunk!
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a minősítésen elért eredményt egy kis vendéglátással
köszönte meg az Asszonykórus
tagjainak, akik azonnal dalra is fakadtak. Jó hangulatú énekkari pró-
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ba következet ezután, ahol szívet melengető szlovák énekek hangzottak el.
Ezen a kis házi ünnepségen köszöntük meg Skrován Józsefné
Márika néni Tájházban végzett áldozatos munkáját is.
Ő is sokat tett és tesz annak
érdekében, hogy a Tájházban a fiatalabb generáció is
megismerje elődeink életét,
szokásait. Teszi ezt végtelen
egyszerűséggel,
hatalmas
szívvel és segítőkészséggel.
Köszönet érte!
Törökné Pátrovics Erika
SZKÖ elnök

Hirdessen
!
a Hírmondóban

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

2010. július 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal:
3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal:
2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
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Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676 • Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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