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Választási
információk
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot, a HVB pedig első ülésén a bizottság elnökét és elnökhelyettesét.
A Helyi Választási Bizottság elnöke Magyar Istvánné,
elnök-helyettese Simon Jánosné,
tagja: Bajczik Lajos, póttagok Boda Ferencné és Kormány Anita.
A Helyi Választási Iroda vezetője: Baudentisztl Péter
A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Vértesszőlős, Tanács u. 59. • E-mail címe: polg.hivatal@vertesszolos.hu
Telefon száma: 379 091, 379 674 • Fax száma: 379 091/11-es mellék.
Vértesszőlős településen megválasztható képviselők száma: 6 fő
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.
Polgármester-jelölt az, akit a település választópolgárainak
legalább 3 százaléka (76 fő),
képviselőjelölt az, akit a választópolgárok
legalább 1 százaléka (26 fő) jelöltnek ajánlott.
A választással kapcsolatos információk a www.vertesszolos.hu honlapon is
megtekinthetőek, valamint a Helyi Választási Iroda is készséggel áll rendelkezésükre.
Vértesszőlős, 2010. augusztus 23.
Baudentisztl Péter
HVI vezető

Kisboldogasszony és a búcsú
A vértesszőlősi Kisboldogasszony
Plébániatemplom katolikus templom
védőszentje Szűz Mária, s az ő születésének tiszteletére lett felszentelve
az épület (a főoltárképen is ezt a pillanatot láthatjuk!) – ez a nap tehát a
templom búcsúja, vagyis a templom
címének ünnepe.
A búcsú ma már többet jelent a vallási ünnepnél, céllövölde, dodzsem,
műanyagkacsa-halászat és búcsús
lagzizene a hangszórókból – ezek szintén „elhagyhatatlan” kellékek manapság
– bár az utóbbi években jócskán csökkenőben a búcsú ezen része.
Elsősorban a búcsú azért mégiscsak
vallási fogalom. Az „indulgentia” bűnbánatot jelent – azaz búcsút a bűnöktől.

Önkormányzati hírek, információk

Ezen a napon lehet teljes búcsút nyerni
Természetesen, mint minden ünnepre, erre is épültek néphagyományok.
Aki Kisboldogasszony napján megnézi
a napfelkeltét, megláthatja benne Szűz
Máriát és a nap körüli rózsákat. A hit
szerint ezen a napon a fecskék sem kelnek még útra, bármilyen szép is az idő,
csak eztán indulnak Afrikába. Régebben
ekkor fogtak a dióveréshez. Göcsejben
a Kisasszony napjára virradó éjszakán
ponyvára terítették a búza magját, hogy
a harmat jobb kelésre fogja.
A templomi búcsú különleges ünnep,
az egyházi és a világi „szertartások” furcsa, elsőre talán össze nem illő, mégis
az évek során egymás mellé szépen
épülő keveréke.
Pataki Gábor

SZÜRETI FELVONULÁS
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

a 2010. szeptember 25-én 15 órakor kezdődő
hagyományos SZÜRETI FELVONULÁSUNKRA!
(Az útvonal a következő Hírmondóban, honlapunkon, illetve a plakátokon lesz olvasható!)

A SZÜRETI BÁL 19 óra 30 perckor kezdődik a Sportcsarnokban.
Rövid műsorral fellép a VSE Mazsorett csoportja.
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat!
A hajnalig tartó jókedvről a SCHÜTZ KAPELLE gondoskodik.
Étel- és ital-szolgáltatás a büfében.
A bálra jegyek ELŐVÉTELBEN 1500 Ft-ért kaphatók a Művelődési Házban
szeptember 13-tól 17-ig (hétfőtől péntekig) 17–18 óra között.
A helyszínen csak az esetleg fennmaradó helyekre tudunk jegyeket biztosítani.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kulturális- és Nemzetiségi Bizottság
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Útátadás
Augusztus 20-án ünnepélyesen átadásra került a felújított Múzeum – Petőfi
Sándor – Arany János utca.
Az útépítési tervek 2007-ben készültek.
2008-ban az önkormányzat az elkészült
tervek alapján pályázatot nyújtott be, a
Múzeum – Vértes László – Arany János
– Petőfi Sándor utcák komplett felújítására, de a pályázat elutasításra került.
Később derült ki, hogy az elutasítás oka
a bíráló részéről értelmezési hiba volt,
azonban ezt már nem tudták orvosolni.
2009-ben a Belterületi utak fejlesztése
(KDOP-2009-4.2.1/B) pályázat keretében
ismét benyújtásra került a projekt, azzal
a módosítással, hogy a Vértes László
utca már nem szerepelt benne.
A pályázatban 144 millió forint támogatást kért az önkormányzat, de a bírálat
eredményeként csak 115 millió forintot
ítéltek meg. Több munkafázist (térköves
kapubejárók, illetve számos parkolóhely
kialakítását) sajnos nem támogattak. A
munkálatok teljes költsége meghaladja
a 180 millió forintot, így a támogatáson
felüli részt az önkormányzatnak saját erőként kell biztosítania. Ehhez a saját erőhöz
szükség volt 30 millió forint hitel felvételére,
mely most van folyamatban.
A kivitelezésre 2009-ben kiírt közbeszerzési eljárást a Switelsky Kft. nyerte meg,
az elkészült építményekre 10 év garanciát vállalt. A beruházást elkészült, a forgalomba helyezési eljárás megkezdődött, az
időközben feltárt hibák kijavítása és a hiányosságok pótlása folyamatban van.
A hitelfelvételre szintén közbeszerzési
eljárást indított az önkormányzat, ahol a
nyertessel a szerződéskötés jelenleg is
folyamatban van. Az MFB refinanszírozású
támogatott hitelt az önkormányzat kedvező
feltételekkel tudja felvenni. A hitel összege

30 millió forint, futamideje 3 év, a törlesztési türelmi idő pedig 1 év. A törlesztésre
negyedévente kerül sor, az önkormányzat
bármikor külön díj nélkül előtörleszthet.
A forint alapú hitel kamatait az MFB terméktájékoztató alapján állapította meg a
pénzintézet, a kamat mértéke az ajánlat
szerint évi 3,691 százalék, ami a jelenlegi
betéti kamatoknál is alacsonyabb.

Szelektív hulladéktároló
Szeretnénk felhívni a lakók figyelmét,
hogy a szelektív hulladéktárolóknak két
bedobó nyílása van. Sok esetben nem
telnek meg az edények, mert egy oldalról
vannak beleerőltetve a hulladékok, holott
a másik nyílás felől még férne szemét.
Sajnos ilyenkor a tartályok mellé helyezik
el a lakók a hulladékot. Kérjük, ha az út felőli nyílás telítettséget mutat, szíveskedjenek megkerülni a tartályokat, mert a hátsó
bedobó felől még üresek lehetnek.

Locsolás
Megkérjük a Tanács, a Múzeum, a Petőfi S., az Arany J., Valusek utcai Lakókat, hogy lakóházaik előtt a frissen telepített füvet, bokrokat, fákat lehetőségük
szerint szíveskedjenek öntözni, ezzel is
segítve az Önkormányzat törekvését, a
szép rendezett környezetért.
3

Óvodai információk
Kedves Szülők!
Tanévnyitó szülői
értekezletek ideje:
Összevont szülői értekezlet:
2010. szeptember 14. (kedd)
16.30 óra – Maci csoport
Csoportszülői értekezlet:
2010. szeptember 14. (kedd)
17.00 óra – minden csoport a saját
termében tartja
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde
Cím:
Vértesszőlős, Múzeum utca 43.
Telefon: 06 34 379 305
Fax.: 06 34 379 305
Weblap:
ovi.vertesszolos.hu
E-mail:
samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu

Iskolai hírek, információk
Tanév rendje

Az iskola bővítése

Az iskolában folyó bontási munkálatok
miatt a tanév rendje megváltozik.
A tanévnyitó ünnepség új időpontja 2010. szeptember 3. (péntek) 17.00
óra, helye a Művelődési ház.
Az első tanítási nap, szeptember 6-a,
hétfő, gyülekezés 7.45 óra.
A pótvizsga napja nem változik (augusztus 26-a és 27-e). A tankönyv vásárlás és az étkezési díjak időpontja nem
változik (augusztus 30-31).
Az időpontok és a tankönyvárak a
honlapon megtekinthetők.
Megértésüket köszönjük!

Az iskola építésére meghirdetett közbeszerzési pályázatot, helyi vállalkozó
nyerte meg, az IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Iskolavezetés

Cím:
2837 Vértesszőlős, Tanács út. 43.
Telefon/fax: 06 34 379 271
Mobil: 06 30 57 88 981
E-mail: altalanos.iskola@vertesszolos.hu
Weblap: http://www.szolosiskola.hu
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A munkálatok előkészítése augusztus
utolsó hetében, a szerződés megkötése
után, majd a régi elavult tanári épület és
az udvari vizesblokk lebontásával kezdődnek a munkaterület biztonságos elkerítése mellett. Az új épületszárny földszintjén kiszolgáló helyiségek, öltözők,
mosdók, zuhanyozók, wc-k kerülnek kialakításra. Az emeleti szinten tanári szoba, igazgatói iroda, kiszolgáló helyiségek
épülnek. Fentiek a bővítés első ütemét
jelentik, a kialakítás lehetővé teszi a második ütem építését.
A kivitelezési munkákat az északi oldalról (Múzeum u.) végzi a vállalkozó. A tanítási szünet alatt fogják elvégezni a teljes
belső udvar átépítését, térkövezését és
parkosítását. A kivitelező kötelezettsége
lesz az épület használatbavételi engedélyének a beszerzése is.

TÁMOP pályázat
A TÁMOP-3.1.4-08/2.-2008-0076 „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat
megvalósulása Vértesszőlősön
Az Európai Unió 2000-ben elfogadott
lisszaboni határozatában követelményként fogalmazták meg a tagállamok oktatási és képzési rendszerének
átalakítását.
Hazánkban a szakmai fejlesztőmunka
Uniós támogatással 2002 nyarán indult.
A programkészítők az elmúlt időszak kutatási és mérési eredményeire valamint a
magyar közoktatás alapdokumentumaira, sikereire, hagyományaira alapoztak.
Munkájuk eredményeként megszületett kompetencia alapú oktatási programcsomagokat 2005 óta folyamatosan
bekapcsolódva több ezer intézményben
próbálták ki, és építették be helyi nevelési – oktatási rendszerükbe.

(Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba
helyező nevelést, oktatást értjük)
Vértesszőlős község két intézménye
(óvoda, iskola) 2009/2010-es tanévben
kapott lehetőséget arra, hogy a TÁMOP
3.1.4 operatív program keretén belül
csatlakozzék az újítók táborához, s megkezdhesse a kompetencia alapú oktatási
programok bevezetését.
Mottó:
„Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes
reagálni a változásokra.” Charles Darwin
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde a
2009/2010-es nevelési évben kezdte
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meg a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetését.
Két csoportban kezdődött meg a nehéz, sok kihívást tartalmazó munka
(Maci csoportban – Seregélyes Erzsébet,
és Nyuszi csoportban Borbélyné Paxy
Erika bevezető óvodapedagógusok irányításával).
Célunk volt a módszertani megújulás, a
képességfejlesztéshez, a használható tudás megszerzéséhez vezető új módszertani kultúra elsajátítása, olyan innovatív
intézmény létrehozása, amely megfelel a
kor követelményeinek, kihívásainak.
Az év során legfontosabb feladatunknak
tekintettük a ránk bízott gyermekek személyiségének minél hatékonyabb megismerését, egészséges formálását, képességeik fejlesztését a Kompetencia alapú óvodai
programcsomag iránymutatásával.
Most így, a projekt végéhez közeledvén vissza tekintve nehéz, de eredményes évet tudhatunk magunk mögött.
Mi minden történt az elmúlt egy évben:
– Nevelőtestületünk valamennyi tagja
számos akkreditált pedagógus-továbbképzésen vehetett részt, amelyek segítségével fel tudtunk készülni a programcsomag sikeres alkalmazására.
• A témahetek megvalósítása során
óvodásainkat nagyon sok újszerű tevékenységgel, játékkal ismertettük meg.
• Munkánkat mindvégig jól felkészült
mentor, és szaktanácsadó segítette, támogatta. • Pedagógiai gyakorlatunkat a
Bevezető kolléganőink sikeres innovációs

munkája gazdagította a hagyományőrzés, a mozgás, az óvoda-iskola átmenet
körében. • Betekintést nyerhettünk más
óvoda „Jó gyakorlatába” • Gazdagodott a nevelőmunkát segítő eszköztárunk • Elkészült honlapunk http://ovi.
vertesszolos.hu, mely nagyobb nyilvánosságot biztosít számunkra • Újjászületett a Helyi Nevelési Programunk is.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósítása során mindannyian nyertünk. A gyerekek érdekes tevékenységeket, mi pedig új
módszereket, még inkább összekovácsolódott, egymást segítő kollektívát, és reményeink szerint egyre több elégedett szülőt.
A projekt hamarosan zárul, azonban
nem jelenti annak befejezését, hiszen az
elkövetkező években fenntarthatóságáról gondoskodnunk kell.
Reméljük és bízunk abban, hogy az
elsajátított új módszerek további alkalmazásával hozzájárulunk ahhoz, hogy
óvodásaink önmagukhoz mérten fejlődjenek, alkalmazható tudás birtokosai legyenek.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat szakmai megvalósulását hatalmas háttérmunka kísérte (szervezés, pénzügy, adminisztráció)
A nyilvánosság e fórumán is szeretnék
megköszönni a projektmenedzsment
tagjainak: Zoltánfi Zsuzsanna projektmenedzsernek; Virág Pálné pénzügyi munkatársnak; és különösen intézményvezetőnk
Törökné Pátrovics Erikának projektasszisztensnek – fáradhatatlan munkáját.
Köszönjük segítő, támogató munkáját
intézményi szaktanácsadónknak, Fehérvári Krisztinának, és mentorunknak
Glückné Márton Gyöngyinek.
Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik támogatásukról biztosítottak
bennünket, aktívan részt vettek programjainkon egész családjukkal együtt.
Zsidek Judit
óvodapedagógus,
szakmai vezető
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Kompetencia alapú oktatás
bevezetése
– innovatív intézményekben
A TÁMOP-3.1.4-08/2.-2008-0076 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat
keretében iskolánkban a 2009/2010-es
tanévben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás. Mit is jelent ez? Néhány
évvel ezelőtt az oktatási szakembereket
hideg zuhanyként érte a PISA felmérés
lehangoló eredménye. Ebből a felmérésből is kitűnt, hogy a magyar gyermekek
matematikai gondolkodása, szövegértése
elmarad az elvárhatótól. Tehát át kellett
gondolni a nevelés–oktatás ezen kérdéseit. Így előtérbe kerültek új kompetencia
területek, a régiek kibővültek. A legjelentősebb lépés az volt, hogy gyermekeinket a
mindennapi élethez nélkülözhetetlen, korszerű tudás birtokosává kell tenni. Ehhez
szükség van a pedagógusok módszertani
megújulására, eddig kevésbé használt, de
az ismeretek elsajátításához elengedhetetlen módszerek bevezetésére.
Iskolánk karöltve az óvodával elsőként
lépett. Így vezettük be 6 pedagógussal, 4
tanulócsoportban, 6 kompetencia területen ezt az új nevelési–oktatási formát. Ezek
a kompetencia területek a következők:
matematika, szövegértés–szövegalkotás,
német nyelv, életpálya építés, szociális–
környezeti kulcskompetencia. Kollégáink
120-120 órában sajátították el az ehhez
szükséges ismereteket, de a tantestület
többi tagja sem maradt ki a képzésekből.
Voltak, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez kaptak nagy segítséget és van olyan kolléganő, aki a majdani
eredmények feldolgozásának módszereit
tanulta meg. Tantestületünk minden tagja
egy olyan – sajnos a mai világunkban egyre gyakrabban fellelhető – agressziónak a
kezeléséhez szükséges tréningen vettek
részt, ahol a problémák hatékony kezeléséhez kaptak hasznos útmutatásokat.

A képzések miatt időnként sokat kellett a pedagógusainkat helyettesíteni, ez
nagy terhet rótt az itthon maradottakra
is. Ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy se
a szülők, se a gyerekek ne érezzék meg
a tanár nénik, tanár bácsi hiányát.
Elmondható, hogy az előadások színvonalasak voltak, a jól felkészült előadóktól rengeteg új elméleti ismeretre
tettünk szert, gyakorlati tapasztalatokat
gyűjtöttünk.
Új színt jelentett iskolánkban a „Három
hetet meghaladó projekt” az egészséges
élet témakörében, valamint a „Témahét”,
ami a környezetvédelem aktuális kérdéseit járta körül. Ezek a projektek nem feltétlen az eredményekről, hanem az oda
vezető útról, a gyerekek összefogásáról,
az együttdolgozásról, a felelősség vállalásról szóltak.
Összességében elmondható, hogy kemény év áll mögöttünk. Ebben a munkában tantestületünk kiválóan helyt állt és
helyt fog állni, hiszen a program 5 éves
fenntarthatóságot követel meg. Reméljük, hogy tanulóink, a szülők és kollégáink legnagyobb megelégedésére.
Kornéli Ilona
igazgató helyettes
szakmai vezető
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Az idei augusztus 20-ai
ünnep községünkben
A programok hagyományosan a
kenyérszenteléssel kezdődtek a
templomban, ünnepi szentmise keretében.
Örömünkre szolgált, hogy a helyi református gyülekezet lelkésze és tagjai
elfogadták az egyházközség meghívását, s részt vettek az államalapító
királyunk tiszteletére tartott ünnepen.
A ceremónia végén az új kenyérből
mindenki kóstolhatott egy szeletkét.
A kerékpárversenyre idén is sokan
neveztek, minden korosztályból akadt
jelentkező. Köszönjük azok munkáját,
akik a szervezésben és lebonyolításban segítették Zoltánfi Zsuzsát és a
Környe és Bokod Takarékszövetkezet
támogatását!
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Délután érkeztek meg a vendégek:
ifj. Vértes László és lánya, valamint
Dr. Dobosi Viola, a Nemzeti Múzeum vezetői, hogy a hivatalos program előtt ismerkedjenek falunkkal. Megtekintették
a templomot, a tájházat, beszélgettek a
polgármester úrral, Turany testvértelepülésünk vezetőivel és a képviselőkkel.

Az esti programot a VSE Mazsorett
szakosztályának bemutatója nyitotta.
Ezt követően kerültek átadásra a Tiszta
udvar, virágos ház pályázat díjai. Átadtuk a kerékpárverseny helyezettjeinek
ajándékait, majd a főzőverseny díjazottjainak köszöntük meg a finom ételeket. Első helyezést a Potocska Baráti
Kör által főzött csülkös-babos káposzta ért el.

Hat órakor Dr. Nagy Sándor polgármester lépett a mikrofon elé, hogy
átadja a díszpolgári címet, melyet
posztumusz Dr. Vértes László régész,

az előember megtalálója és a bemutatóhely megálmodója nyert el. A kitüntetést fia vette át. Vértesszőlősért
emléklapot Kutenics Mária kapott, aki
tevékenyen vesz részt a falu kulturális programjainak szervezésében, a
testvérkapcsolatok ápolásában. Nevéhez fűződik a Tájház létrehozása, a
bemutatott tárgyak gyűjtése. Krenner
Antalné nyugalmazott iskolaigazgató,
községünk első szabadon választott
polgármestere a testvérkapcsolatok
ápolásáért kapott elismerést ezen az
ünnepen.
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A díjak átadása után Rezi-Kató Gábor, a Nemzeti Múzeum főigazgatóhelyettese és Dr. Nagy Sándor írták alá
azt a szerződést, melynek keretében
elindulhat a bemutatóhely fejlesztése,
lehetővé téve, hogy a múzeum és községünk együtt pályázhasson Európai
Uniós támogatásért.

10

Ezt követően került sor a Vértes László parkban Dr. Vértes
László emléktáblájának
felavatására, ahol jómagam idéztem könyve
lapjairól a híres régészt,
aki briliáns stílusban,
közérthetően szólt tudományos munkáiról. Kavicsösvény című műve
évtizedeken át még antikváriumokban is nehezen volt fellelhető, de sikerült egy-két példányt
találnunk. Önkormányzatunk újra kiadatta, fia előszavával, és
Dr. Dobosi Viola, a régésztárs ajánlásával. Mivel Leader pályázat keretében
nyertük hozzá az anyagi fedezetet, lehetőség van rá, hogy a szőlősi családok ingyen jussanak hozzá. Erről a későbbiekben értesítjük önöket. Ezután
a résztvevők a Múzeum utca végéhez

sétáltak, ahol Dr. Nagy
Sándor – egy szalag
átvágásával – jelképesen átadta a forgalomnak a Múzeum – Petőfi
– Arany János utcákat,
melyeket teljesen felújított az önkormányzat.
Vértes László szellemét az általános iskola
5. osztályos tanulói is
felidézték, kis színdarabot adtak elő a lelet
megtalálásáról. Ezután
a Zimozeleny Asszonykórus adott elő egy dalcsokrot a számos egybegyűltnek. A Kékbab ír-skót
együttes igencsak megváratta érkezésével és a beszereléssel a nézőket, de
rövid műsoruk tetszést aratott. A tatabányai Dolce Vita zenekar igazi bulihangulatot varázsolt a nagy rendezvénysátorba, ahol a kisgyerekektől
az idősekig mindenki ropta a táncot a
régi, jól ismert számokra. A gyönyörű
tűzijáték után diszkózenével folyta-

tódott a jó hangulat, amiről Zachara
Norbert gondoskodott.
Reméljük, ezen a napon minden korosztály megtalálta azt a programot,
ami érdeklődésének megfelelt. Minden
vendégünknek köszönjük a részvételt,
akik megtisztelték jelenlétükkel programjainkat.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság
elnöke
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Mesterkezek kiállítás
Az idén immár XVIII. alkalommal került
sor községünkben a SZŐLŐSI MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS megrendezésére.
A 2010. augusztus 16-27 között látogatható kiállításon olyan ügyes kezű alkotók vettek részt, akik közvetlen környezetünkben velünk együtt élnek.
Az ünnepélyes megnyitón, a vendégek
köszöntése után Dr. Nagy Sándor polgármester úr mondott néhány nagyon szép
gondolatot a kiállításhoz kapcsolódóan.
Az ünnepség folytatásaként Horváth
Sándor és Csanálosi László zenés műsora következett. Előadásukban három
zeneszám csendült fel,melyek mindegyike kapcsolódott a kiállítás mondanivalójához. A dalok elhangzása után
az Önkormányzat és a Művelődési Ház
nevében polgármester úr egy-egy szál
virággal köszöntötte az alkotókat.

A rendezvény zárásaként a jelenlévő
vendégek a ház kistermében állófogadáson vehettek részt.
Most pedig következzék azok névsora,
akik elhozták alkotásaikat és megtiszteltek bennünket azzal, hogy ez a kiállítás
továbbra is szép színfoltja legyen a falu
kulturális életének.
Anderla Jenőné, Áprily Margit, Bajczik
Lajosné, Bajczik Éva, Blaschek Judit,
Csaba Emma, Csémy Károly, Dávid
Jánosné, Dibusz Péter Pál, Fábiánné
Ekési Zsuzsanna, Ferenczy Sándorné,
Gombás Ferencné, Görög Erzsébet,
Handa Ferencné, Hartmann Ilona,
Horváth Sándor, Hörömpöli Tiborné,
Jablonszky Éva, Katonáné Tóth Judit,
Keresztély Piroska, Kukuda Jánosné,
Mach Márti, Makó György, Mucháné
Lepkó Zsuzsanna, Petlánovics Mária,
Pomázi-Schäffer Dominika, Póta László,
Slezák Ferencné, Sulyok Teréz, ifj. Száraz Jánosné, ifj. Száraz János, Szeidler
Józsefné, Tóth Antalné, Töltési László,
Weimer Erzsébet, Zoltánfi Ibolya.

Felhívás

Itt van az ősz, itt van újra

Óvodások és kisiskolás
gyermekek számára

Lassan véget ér a nyár és beköszönt
az ősz. A nyári vakáció után ismét benépesül az iskola, az emberek elkezdik
betakarítani a nyár terméseit. Ebben az
időszakban a természet rengeteg olyan
termést nyújt számunkra,amiből érdekesebbnél érdekesebb alkotásokat tudunk létrehozni. Ehhez kapcsolódóan
őszi játszóházat szervezek az óvodás és
kisiskolás gyermekek számára.

angol nyelvi klub
indul a Művelődési Házban
szeptember közepétől.
Feliratkozás:
2010. szeptember 13-án
15.00–19.00 óra között
a Művelődési Ház nyitva tartása
alatt, illetve ugyanebben
az időpontban a 06 30 640 8934es telefonon.
A feliratkozott gyermekek szüleinek a klubbal kapcsolatos megbeszélés 2010. szeptember 15-én (szerdán) 17.00 órakor lesz
a Művelődési Házban.
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A foglalkozás helye: Művelődési Ház
A foglalkozás ideje: 2010. szeptember
17. (péntek) 16.00 óra
Gyertek gyerekek készítsük el együtt
őszi munkadarabjainkat!
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Visszatekintés egy nagyszerű táborra…

Véradás
2010. augusztus 9-én a Magyar Vöröskereszt- idén már második alkalommalvéradást szervezet a Művelődési Házban. A Vöröskereszt helyi szervezetének
két tagja Bajczik Lajosné, Éva néni és Zigó Jana segítségével került sor erre az
alkalomra.
„AZ ADJ VÉRT,MENTS MEG
HÁROM ÉLETET” elnevezésű
programhoz most 19 vértesszőlősi lakos csatlakozott. Valamen�nyi véradónknak köszönjük azt a
segítségnyújtást, mellyel bajban
lévő embertársainknak segítettek.
Véradóink, akiknek köszönettel tartozunk: Tóth Katalin,
Erbeszkorn József, Vendégh Zoltán, Dr. Nagy Sándor, Gillichné
Federics Éva, Gombás Lajosné, Nagy József, Zách László,
Scsibrán Jánosné, Varga Tamás,
Tóth Kálmán, Klupács Alfrédné, Dr. Hajba Tamás, Magyar Józsefné, Tomasik József,
Fazekas János, Popovics József, Makó György, Seper Árpád.

A nyár elteltével szeretném felhívni
figyelmüket a Művelődési Házban
működő szakkörökre, foglalkozásokra.

• Aikidó tanfolyam óvodásoknak és
iskoláskorú gyermekeknek
• Asztalitenisz fiataloknak,
középkorúaknak és
fiatalos idősebbeknek
• Jógatanfolyam hölgyeknek
• Ügyes kezek szakkör lányoknak,
asszonyoknak
• Angol nyelvklub óvodásoknak,
kisiskolásoknak
• Hastánc lányoknak, asszonyoknak
• Foltvarró kör varrást szerető
hölgyeknek
Ha valamelyik foglalkozás
felkeltette érdeklődésüket jöjjenek
el és vegyenek részt rajta!
Mindenkit várunk sok szeretettel.
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Vértesszőlős – Gyimesbükk
Amikor belefogtam a gyermeküdültetési program szervezésébe tudtam,
hogy maradandó élményt szeretnék
nyújtani a résztvevő gyermekeknek.
Végig erre törekedtem és amikor vis�szatekintek, látom, hogy sikerült!
Hatalmas mennyiségű munka lett benne, miután az erre irányuló pályázatunkat érvénytelenítették. Rengeteg levelezés, kérés eredménye lett az a mintegy
1 200 000 Ft, ami szükséges volt a programhoz. Bevallom sokszor feladtam egy
kicsit, amikor nagyon nem gyűlt a pénz,
de mindig volt mellettem valaki, aki bátorított, új erőt adott. Köszönet érte Bartal
Marikának és feleségemnek, Erikának.
A megérkezés után a gyimesi és
szőlősi gyerekek egyaránt egy kicsit
megszeppenve, de érdeklődve mustrálgatták egymást. Az első nap ugyan kellő
tartózkodást hozott még, a második napi

közös társasjáték már egymás mellé hasaltatta a pokrócon őket. Az ismerkedési
est már a barátság jegyében telt. Ekkor
jegyezte meg figyelemre méltó előrelátással buszsofőrünk Süket Zsolt: „Már
látom, hogy mekkora sírás-rívás lesz,
amikor két hét múlva becsukom a busz
ajtaját Gyimesbükkön…”
Igaza lett….

Nagy-Galaczi Hajnal tanítónő
tollából az ideút során:
„Nagy izgalommal és kíváncsisággal vártuk azt a pillanatot, amikor felszállhatunk
arra az autóbuszra amely Vértesszőlősre
szállított bennünket: 16 gyereket és három
kísérőt . Már nagyon régtől érlelődött ennek
a kirándulásnak a gondolata. A Pátria Egyesület kemény munkájának , szervezésnek, és
a kirándulás anyagi alapjainak a megszerzésének köszönhetően egy csodálatos hetet
tölthetnek itt Vértesszőlősön a gyimesbükki

Indul a jógatanfolyam
Az augusztusi Hírmondóban meghirdetett jógatanfolyamra szép számmal
jelentkeztek a vértesszőlősi hölgyek,
ezért örömmel tudatjuk Önökkel,
hogy a tanfolyam Fazekas Andrea jógaoktató vezetésével elindul.

Az első foglalkozásra
2010. szeptember 6-án
17.30-kor kerül sor.
Ekkor a további részletek megbeszélése mellett már lehetőség nyílik némi
gyakorlásra is.

Várjuk további érdeklődők jelentkezését is!
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gyerekek. Ez olyan akár a mesében, a mesehős keményen harcol, hogy elérje célját, de
a végén a jó mindig győz. És érdemes, mert
a jutalom a sok-sok csillogó gyermekszem és
vidám mosolyuk, s ennél nagyobb fizetést el
sem lehet képzelni.
Gyimesbükk Erdély legkeletibb pontján, a
történelmi Magyarország ezeréves határánál
fekszik . A Gyimesi szoros biztosítja a Keleti-Kárpátokon az átjárást Erdély és Moldva
között. Itt élnek a gyimesi csángók, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok és Gyimesbükk
községeket foglalva magába. Az 1950-es
években Gyimesbükköt elszakították Hargi-

ta megyétől, a csángó embert testvéreitől és
egy román megyéhez, Bakóhoz csatolták. Ez
maga után vonta a magyar tannyelvű iskola
megszűnését is. Szerencséjük az volt, hogy
imáikat mondhatták továbbra is magyarul,
és a szentmiséket hallgathatták anyanyelvükön, ezért megőrizhették identitásukat az
1989-es fordulatokig, amikor is sikerült újra
indítani a magyar tannyelvű oktatást, majd
2006-ban az iskola felvehette a Dani Gergely
Általános Iskola nevét. Ennek az iskolának
a tanulói tartózkodnak Vértesszőlősön, látogatják majd meg a falu nevezetességeit és
környékét.
Reméljük, hogy sok-sok élménnyel és új
baráttal gazdagodva térünk majd haza, hogy
majd mi is bizonyítani tudjuk, hogy a magyar ember vendégszerető, éljen határon innen vagy túl: ugyanolyan szeretettel fogadja
vendégeit, legyen az paprikás krumpli vagy
»pityókatokány«.”
A magyarországi programot – hála
támogatóinknak – igen sokszínűre sikerült szervezni. Jártunk a Balatonon,
ahol strandoltunk, sétahajóztunk. Voltunk Esztergomban a bazilikában és
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Visegrádon a Mátyás palotában és a
fellegvárban. Volt mozizás a plázában
és élményfürdőzés. Kisvonattal utazva
ismerkedtünk Tata nevezetességeivel és
túráztunk a Turul emlékműnél, a Bányász
kilátónál.
Sütöttünk kemencés lángost, táncoltunk népzenészekkel, játékokat készítettünk Samu jegyében. Megismertettük
a falut vendégeinkkel, sőt a vendégségbe érkező Málnási Demeter tisztelendő úr magával ragadó misét tartott
vasárnap és szerdán a vértesszőlősi
Kisboldogasszony templomban. Hamar
elszaladt…
Erdély… Gyönyörű szépsége nem elmondható! Magával ragad minden szívet, s a szem nem tud betelni az élmén�nyel! Bizony nem jártak másként a mi
gyermekeink sem, mikor feltárult a reggellel a táj. Először még ösztökélni kellett
őket, hogy húzzák el a busz függönyeit
az éjszakai alvást és videózást követően,
de aztán mély lett a csend, s mindenki az
ablakhoz tapadt.
A Gyimesek hágóján átlépve a feszült
várakozást még egy kisebb műszaki
hiba is tetézte. De azután szerencsésen
megérkeztünk.!
Rengeteg olyan dolgot megélhettünk
az elkövetkező napokban, melyet a hétköznapi turista csak nagy ritkán tapasztalhat: Kenyeret sütöttünk kemencében,
jártunk havasi legelőn – eszténán, s ott

túrót, majd túrós puliszkát készítettünk.
Süthettünk háznál kürtös kalácsot is, s
megtapasztalhattuk a mentából készült
hűsítőt is.
Jártunk a Gyilkos tónál, a Békás szorosban, Parajdon a sóbányában, Korondon és Kézdivásárhelyen. Megtekintettük
a Nyerges tetőn álló 48-as emlékművet
és hősi temetőt, és Gyergyószárhegyen
a Lázár kastélyt.
És valóban volt sírás-rívás a végén.
No nem az autóbusznál, hanem a búcsúesten. S igazából az én szemem lett
először könnyes, mikor az est végén a
gyerekek összeölelkezve körém gyűltek
és együtt énekeltük el a székely, majd a
magyar himnuszt!

Fényképgaléria:
patria.szolos.hu internetes oldalon
a galéria menüpontban!
Kutenics Katinka tollából:
„A Pátria Faluközösségi Egyesület szervezésében egy kéthetes programnak lehettünk részesei. Nem mindennapi események
vártak ránk. Hiszen nagyon kedves vendégek érkeztek hozzánk az erdélyi Gyimesbükkből. Jó volt hallani, hogy megőrizve
közös anyanyelvünket, jókat tudtunk beszélgetni velük. Az első héten országunk
néhány nevezetességét mutattuk meg.
Többek között az esztergomi Bazilikát,
Visegrádot, Tatát. Természetesen a fürdés
sem maradhatott ki, hiszen a kánikulában
már nagyon vártunk rá. Először Balatonfüreden hűsítettük magunkat, majd a tatabányai élményfürdőt látogattuk meg. A
búcsúesten a tábortűznél már sokan barátokként ültek egymás mellé. A rengeteg itteni élmény után elindultunk felfedezni egy
másik ország kultúráját és szépségeit. Jó érzés volt, hogy ugyanolyan szeretettel vártak
bennünket, mint mi Őket. Miután kipihentük magunkat, elkezdődtek az ottani programok. Mivel Erdély gyönyörű természeti
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szépségeiről nevezetes, sok kirándulásra
volt lehetőségünk. Ellátogatunk egy közeli
városba Korondra, ahol megcsodálhattuk
a helyiek kézműves alkotásait, melyből
vásárolhattunk is. Kirándulásaink során
megtekintettük a Szent Anna tó, a Gyilkos tó és a Békás szoros egyedi természeti csodáit. Sokat beszélgettünk, nevettünk
ezeken a túrákon. Olyan gyorsan teltek a
napok, hogy észre sem vettük mindjárt búcsúznunk kell. A zenés, táncos búcsúest

után a tábortűznél melegedtünk. Sokan
elhatároztuk, hogy továbbra is tartjuk egymással a kapcsolatot. Mivel mindannyiunk
számára felejthetetlen élményeket és emlékeket nyújtott ez a két hét. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak akik
lehetővé tették adományaikkal, munkájukkal, szabadidejük feláldozásával ezt a
csereüdültetést. Külön köszönettel a Pátria
Faluközösségi Egyesületnek és vezetőjének
Török Csabának.”

A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya

2010. szeptember 5-én

kezdő csoportot
indít korhatár nélkül.

Várunk minden olyan jelentkezőt, aki kedvet érez
egy kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
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09.06. - 09.12.

ifj. Vértes László látogatása

Makó György
Muravcsik József
Nagy Béla és felesége
Nyírádi N. Lászlóné
Ocskay Józsefné
Oláh Gáborné
Pátrovics Miklósné
Rendi János
Safranek László
Skrován Józsefné
Stróbl István és neje
Szabó Istvánné
Szakálné Murányi Éva
Szentkutiné Hegedűs Anna
Tomasik Tiborné
Tóth Mihályné
Török Csaba és családja
Valusek Klára
Zoltánfi Tibor
Zsidek Judit
Köszönjük a szülőknek a sok
finom süteményt, amivel a
gyermekeknek kedveskedtek
a tábor ideje alatt!
Minden támogatónknak
köszönjük adományát,
mellyel hozzájárultak
programunk sikeréhez!

09.13. - 09.19.

További információ: Bedei Sarolta
06 30 411 5799 telefonszámon
vagy a www.vsemazsorett.gportal.hu
oldalon.

Szeptemberi

akció!

Nyárvégi bőrregeneráló,
vitaminizáló, tápláló

KArottA kezelés

ajándék szemöldök szedéssel!

Vízhiányos, napozástól
szárazzá, hámlás után
fakóvá vált bőrökre.
A sárgarépa (karotta) értékes hatóanyagai, valamint
a kukoricacsíra-, citromcirok olajok hatására a bőr
megnyugszik, értékes vitaminokkal töltődik, feszessé, élettelivé válik. A kényeztető kezelés időtartama 70 perc, ára 4000 Ft.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Balázs Zsuzsanna
Bartal Vilmosné
Basa Csaba
Busch Andrea
Busch Józsefné
Cimmer Józsefné
Csémy Károlyné
Dallos Istvánné
Dávid János és felesége
Dr. Bogár István
Dr. Sopow Tamás
Egri Benjamin
Egri István és felesége
Gödri László
Hansági Jánosné
Horváth Irén
Ispán Ferencné
Kiss Lajos
Kovács Lajosné
Kozicz Istvánné
Krupánszki Gyuláné
Krupánszki Istvánné
Kurdi Gábor
Kutenics Miklósné
Kutenics Péterné
Kutenicsné Mészáros Ágnes
Mágerné Cs. Anna
Magyar Istvánné
Magyar Mátyásné

08.30. – 09.05.

Mesterkezek 2010

A Gyimesbükk-Vértesszőlős gyermek csereüdültetés
támogatói voltak:
Vértesszőlős Község
Önkormányzata
Vértesszőlősért Alapítvány
Környe-Bokod Takarék
Lipóti Pékség
Nábob Lovarda
Jenei Cukrászda
Magyar Nemzeti Múzeum
CBA Vértesszőlős
Mc Donalds
Palace Mozi Tatabánya
Gyémánt Élményfürdő
Tatabánya
Balatoni Hajózási Zrt.
Pötörke Néptánccsoport
Tata
Református Misszió
Egyházközösség
Vértesszőlős
Csémy Könyvkötészet
Hotel Azúr Siófok
Agricola Zrt.
Aqvapol
Általános Iskola
dolgozói kollektíva
Anderla Miklósné
AWS Stréli József
Badár János
Bajczik Lajosné

A
Samu TV
műsorai

*Az akció ideje 2010. szeptember 1–szeptember 30.

s:
További információk, időpont egyezteté

06 20 80 283 08

Fehér-K ali ildiKó kozmetikus • hokalildi@citromail.hu

Cím: Vértesszőlős, Akácfa u. 15.
(Mérő Éva fodrászata)

Augusztus 20.
09.20. - 09.26.

Júniusi jótékonysági
rendezvény

Hirdessen
!
a Hírmondóban
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.

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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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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