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Mindenhol karácsony
Miközben ezeket a sorokat írom, szép, kövér pelyhekben szállingózik a hó. Jó pár éve már, hogy Szenteste fekete volt, utána bezzeg szilveszterkor, meg az új évben sokszor előkerültek
a lapátok… –, így némi gyermeki reménykedéssel figyelem, vajon fehéredik-e a táj.
A válasz most még „nem”, de talán karácsonykor… Mert a karácsonyhoz szerintem hozzátartozik. Akárcsak a fenyőgyanta illata a
szobában, a diós bejgli a konyhában, a pompás fények, a csillagszóró, az éjféli mise, a szeretet. Ebenezer Scrooge-nak szerencséje volt. Meglátogatta három szellem – az Elmúlt, a Mostani és az Eljövendő Karácsonyok Szelleme. Talán az utolsó pillanatban eszmélt
rá a karácsony üzenetére, a szeretetre.
Charles Dickens klasszikusának három szelleme a mi életünkben
az advent lehet. Sohasem késő, hogy feldíszítsük a lelkünket, s előkészítsük a helyet a kis Jézusnak.
A szeretet furcsa dolog. Minél többet adunk belőle másoknak, annál több lesz nekünk is. Ez karácsonykor hatványozottan igaz. Az év
legszebb ünnepe már itt van a küszöbön, s csak arra vár, hogy kitárjuk az ajtót. S akkor ott lesz mindenhol: a fenyőgyanta illatában, a
diós bejgliben, a pompás fényekben, a csillagszóróban, az éjféli misében, a szeretetben.
Illetve a szeretet … a szeretet maga a karácsony.
Pataki Gábor

„Az advent négy angyala”

Karácsonyváró koncert volt a templomban
December 6-án, vasárnap igazi karácsonyi hangulatban tölthette az estét, aki meghallgatta a Vértesszőlősi
Általános Iskola és a római katolikus
egyházközség fiataljainak közös műsorát a Kisboldogasszony Plébániatemplomban.

Az iskolai sítábor szervezési
előkészületei
A tavalyi év pozitív tapasztalataira
építve idén is Ausztriába szervezzük
sítáborunkat.

A koncerten az adventi vasárnapokon az emberek közé érkező négy angyal is megelevenedett, megajándékozva az érdeklődőket ezzel a nagyon
szép műsorral. A mintegy félszáz közreműködő gyermek és fiatal ismert dallamok és csodálatos versek segítségével ébresztette fel a szeretet sugarait a
hallgatóság szívében.
Az est nem jöhetett volna létre az
egyházközség ifjainak valamint az iskola pedagógusainak és diákjainak
összefogása nélkül.
Szívből remélem, hogy a közös karácsonyvárás hagyománnyá válik a faluban.
Feketsné Kisvarga Anita

Már ez év tavaszán előfoglalásba helyeztünk az utazási irodánál egy nagyon kedvező csomagajánlatot Lachtalba. Szeptember elején megtörtént az
igényfelmérés az iskolás gyerekek körében, 21 tanuló jelezte részvételi szándékát. A csoportkedvezmény igénybevételéhez szükséges fennmaradó üres helyeket szülőkkel, ismerősökkel, volt tanítványokkal töltöttük fel. Külön hangsúlyozom, hogy egyetlen iskolai tanuló
sem maradt ki a táborból, aki jönni szeretett volna és szülei a részvételi díjat fizetni tudták. Alapítványi támogatásra két
diák szülei jelezték igényüket, a Kurató-

rium döntése alapján Kotormann Stella
8.o tanuló teljes támogatásban részesül.
Önkormányzatunk
kizárólag iskolánk jelenlegi tanulóit részesítette
15 000 Ft/fő támogatásban, ezzel az
összeggel tudtuk az ő részvételi díjukat csökkenteni. A többi résztvevő teljes
áron vesz részt a táborban. Iskolánk tanulói részére ingyenesen biztosítjuk továbbá a felszerelés kölcsönzését és az
oktatást.
Tájékoztatnám az érdeklődőket, hogy
az egész síszezonban szabad kapacitásunk függvényében nagyon kedvezményesen (léc+bot 1000 Ft/nap, bakancs
500 Ft/nap ) tudunk kölcsönözni felszerelést. Érdeklődni ez ügyben: 70 458
5405 számon lehet.
Mátyási Piroska

Ír zene a Művelődési Házban
December 5-én, a Művelődési Házban ír népzenétől és tánczenétől volt
hangos a nagyterem. Az immár második alkalommal Szőlősön szereplő Kék Bab zenekar az Irish
Fairies Tánckar tűzről pattant lányait kísérte.
A szép dallamokat, a jó
hangszerelést és a vidám előadásmódot a közönség hamarosan lelkes tapssal jutalmazta. A koncertet követő táncházon mindenki ott maradt, és
igyekezett elsajátítani a tánckar „tündéreitől” az alaplépéseket.
Feketsné Kisvarga Anita
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Karácsony szent napján

Nyugdíjas karácsony
December 12-én került megrendezésre a Művelődési Házban az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hagyományos karácsonyi ünnepsége.
Elsőként Busch Józsefné klubvezető
köszöntötte klubtársait és a megjelent
vendégeket, az önkormányzat és a képviselő-testület tagjait.
Szabó Mária, a Kulturális Bizottság elnöke az önkormányzat nevében szólt
az ünneplőkhöz. Beszédében az adventi várakozás meghittségének, nyugalmának, ünnepélyességének, a szeretet fontosságának hangsúlyozásával kívánt a
nyugdíjas klub vezetőségének és minden kedves tagjának kegyelemteljes és
áldott karácsonyi ünnepeket, s eredményekben gazdag új esztendőt.
Az ünnepség a Zimozeleny Asszonykórus műsorával folytatódott. A népszerű szlovák és magyar karácsonyi dallamok igazán kellemes hangulatot teremtettek, Kutenics Miklósné saját versének
elszavalása pedig még inkább emelte az
ünnepvárás fényét.
A műsor után Busch Józsefné megemlékezett azokról a klubtársakról, akik már
nem lehettek jelen a karácsonyi ünnepségen, köztük az idén Vértesszőlősért Emlékplakettel kitüntetett Szeiler Mihályról is.
Szabó Mária megköszönte a nyugdíjas klub tagjainak a falu közösségi életé-

ben betöltött aktív, lelkes és odaadó szerepvállalását, munkáját. Külön kiemelte Dr. Patakiné Muk Klára érdemeit, és
Vértesszőlős Díszpolgárának, Urbanics
Vilmosnak a Zimozeleny Asszonykórus
élén végzett művészeti tevékenységét.
Külön köszönet illeti az Ábrahám családot is, akik többször is támogatták a klub
működését.
Az ünnepség finom vacsorával folytatódott, melyet a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde konyhai dolgozói biztosítottak. Jó borral kedveskedett Kutenics Miklósné Marika
néni, Kutenics Mária és Bajczik Lajos.
A nyugdíjas karácsonyt vidám táncos
mulattság zárta, melyhez a zenét a Szeptember Duó szolgáltatta.
Feketsné Kisvarga Anita

Karácsony szent napján megnyugszik a lélek
Égen és földön is angyalok zenélnek
Gyertyák gyúlnak sorra, mécsesek lobognak
Nyoma sincs bánatnak, szívünk összedobban.
Minden ember békés, otthonában készül
Fő a finom leves, karácsonyfa szépül.
Terített asztalon épp már készülőben
Friss kalács illata száll a levegőben.
A fenyő új ruhát ölt, fény-fűzér a karja
Tetejét ezüstös kristálydísz takarja
Csillagszóró szikrák csillannak az ágán
Piros gömbök lógnak meseszép palástján.
Gyermeki kezecskék izgatottan várják
Mit hozott Jézuska, s vidáman csodálják
Mit rejt a fa alja, van-e még ajándék
Azon nyomban kezdődhet az önfeledt játék.
Adventi koszorú pihen az asztalon
Gyertya lángja lobban, nézem, és csak hagyom
Töltse be a szobát arany sugarával
Tele van a szívem meleg boldogsággal.
Karácsony éjjelén én csak azt kívánom
Szeretet és béke legyen a világon
Lehulló hópelyhek vigyázzák az álmunk
Minden beteljesül amit csak kívánunk.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk
az Idősek Klubja dolgozói és tagjai.
Tóthné Magdi

Karácsonyi csomagok
Az önkormányzat idén is
karácsonyi csomaggal kedveskedik
a 70 évnél idősebb lakóknak.
Körülbelül 230 főt ajándékoz
meg az önkormányzat.
A csomagokat a képviselő-testület
tagjai és a szociális ellátó szolgálat
az érintettek otthonában nyújtják át.
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Karácsonyi tippek, trükkök a webről
Fenyőfadíszítés spirálisan
A karácsonyfát sokféleképpen feldíszíthetjük. Az egyik ilyen érdekes megoldás, ha nem mindenhova teszünk díszeket, hanem egy spirálban helyezzük el őket a fán. Induljunk el a fa csúcsától és haladjunk spirálban lefelé először egy fajta dísszel. Mikor elértünk a
fa aljáig, kezdjük újra fentről egy másik dísszel. Olyan messzire rakjuk egymás alá a díszeket amilyen vastag spirált szeretnénk. Lehetőleg egy vagy 2
fajta színt használjunk csak, és abból is
hasonló árnyalatokat. Végül az égőket
is spirálba helyezzük el a díszek közé.
Ebben az esetben legjobb a színtelen
vagy az egyszínű égősor.

deszkára és erre terítsük ki a narancsszeleteket, majd tegyük a radiátorra. Itt
3-4 napig hagyjuk száradni őket, közben néha forgassuk meg, nehogy bepenészedjenek.
Ha a szeletek megaszalódtak, szúrjuk át őket és fűzzünk át a lyukon egyegy aranyszálat, majd akasszuk fel a
fára. Narancs helyett vagy mellé használhatunk grapefruitot vagy citromot is.

Alaktartó Mézeskalács

Hozzávalók:
a tésztához:
50 dkg finom liszt
25 dkg porcukor
15 dkg méz
3 tojás
1 evőkanálnyi őrölt fahéj
1 kávéskanálnyi kakaópor
a díszítéshez:
25 dkg porcukor
1 tojásfehérje

Karácsonyfadísz aszalt gyümölcsből
Fogjunk egy narancsot és mossuk,
majd töröljük meg. Ezután vágjuk fel
kb. 3 mm-es szeletekre. Ha van otthon aszalógépünk, akkor a szeleteket terítsük a gép tálcájára, kapcsoljuk 2 órán át magas fokozatra, majd 12 órán át közepes fokozatra. Ha nincs
otthon aszalógépünk, tegyük egy zsírpapírt egy
6

A mézet (vízfürdőben) melegítsük fel,
dolgozzuk bele az átszitált porcukrot
és lisztet, majd a kakaót és fahéjat, végül az elhabart tojásokat. Addig gyúrjuk, dagasszuk, amíg a tészta el nem
válik az edénytől, illetve a kezünktől.
Tegyük hűtőszekrénybe, s érleljük legalább öt napig. A sütés előtt a tésztát
nyújtsuk ki fél centi vastagra, s késsel
vagy lisztezett kiszúróformákkal vágjuk ki a kívánt figurákat. A mézeskalá-

csokat tegyük megvajazott, kilisztezett
tepsibe, s előmelegített sütőben közepes tűznél süssük meg.
A különálló tojásfehérjéből verjünk
habot, s azt apránként keverjük hozzá
az átszitált porcukorhoz. A masszát jól
keverjük ki, s ha a tészta már kihűlt ezzel díszítsük (pld. egy nyomózsákból)
a mézeskalácsokat. (A kikapcsolt, de
még langyos sütő segíthet a dekoráció
gyors megszárításában.)
FIGYELEM! Az így készült mézeskalács is ehető, de – mivel nincs benne
sütőpor vagy hasonló, amely miatt a
tészta sütés közben megváltoztatná az
alakját – ez egy díszítésre optimalizált
verzió. Tari Márta (mézesművész) szerint ez a tészta (nyersen) jégszekrényben akár egy hónapig is eltartható.
A mézeskalácsok felületi dekorálásában jó hasznát lehet venni a különféle (félig beléjük nyomott) magoknak, szárazfűszereknek is. Ha a kalács
felfüggesztendő dísznek készül (például karácsonyfára), akkor célszerű még
a sütés előtt egy-egy megtisztított gyufaszálat is beléjük állítani, hogy legyen
helye a majdani kötöző zsinórnak.
(http://karacsony.freebase.hu,
www.bobemama2.gportal.hu)
Az ötleteket csokorba szedte:
Feketsné Kisvarga Anita

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
Kányádi Sándor

Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
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Pályázati felhívás

Új DVD-k kölcsönözhetők
a könyvtárban

Vértesszőlős Község Képviselő-testülete 2010. évre meghirdeti a „Tiszta
udvar, virágos ház” pályázatot. A Kulturális- és Nemzetiségi Bizottsággal
együttműködve kerül kiírásra a pályázat.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre,
és szeretnének benevezni a versenyre

A pályázat kiírása
• Azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket a
megadott határidőig.
• A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában a ház virágosítása és a
környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés, beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő korokban épült házaknál figyelembe vegye a környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
• A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak egyszer fogja
a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját, hanem több alkalommal is.
• A bíráló bizottság legalább 3 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről előzetes értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a pályázók – saját ingatlanukról – külön kérésre megtekinthetnek.
• A jelentkezési határidő: 2010. január 15.
• Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta udvar, virágos ház” feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
• Az önkormányzat felajánlott keretösszege a díjazásokra: 200 000 Ft.

A bírálat szempontjai
•
•
•
•

A ház karbantartottsága és a kert rendezettsége.
A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága
Az udvar rendezettsége, tisztasága
Növényzet, virágosítás

A pályázókat egy – a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből álló – bíráló bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni. Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és a
költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondó-ban is ismertetésre kerül,
valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény, valamint a nyertes porták. Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat augusztus 20-án a Falunapon, kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint
letölthető honlapunkról (www. vertesszolos.hu), illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés. Minden jelentkezést visszaigazolunk.

A jelentkezési határidő: 2010. január 15.
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Kedves régi és leendő
könyvtárlátogatók!
Felhívom figyelmüket, hogy ebben
az évben a könyvtári állomány bővítésére fordítható összeg 20 százalékát DVD-k beszerzésére fordítottuk.
A DVD-k kölcsönzésével természetesen csak könyvtári tagok élhetnek. Aki
még nincs beiratkozva, szeretettel várom a könyvtárban!

Íme a lista a kölcsönözhető filmekről:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ábel a rengetegben (MOKÉP)
Állatolimpia (Fantasy Film)
Bánk bán (MOKÉP)
Bors néni (MOKÉP)
Dörmögőék kalandjai (MOKÉP)
A dzsungel könyve (Fantasy Film)
Az egri csillagok (MOKÉP)
Egy forradalom hétköznapjai
(MOKÉP)
Az ember tragédiája (MOKÉP)
Az erdő kapitánya (MOKÉP)
Frakk – Macskabál (MOKÉP)
Frakk – Kolbászkiállítás (MOKÉP)
A Futrinka utca (MOKÉP)
A hetedik testvér (MOKÉP)
Hugó, a víziló (MOKÉP)
János vitéz (MOKÉP)
A kőszívű ember fiai (MOKÉP)
Kukori és Kotkoda 1-2. (MOKÉP)
Lúdas Matyi (MOKÉP)
Macskafogó 1. (MOKÉP)
Magyar népmesék 1.,4. (MOKÉP)
Mazsola – Hol az a Tádé (MOKÉP)
Mazsola – Volt egyszer egy kismalac
(MOKÉP)
A négyszögletű kerek erdő (MOKÉP)
Öreg néne őzikéje (HuniversArt)
A Pál utcai fiúk (MOKÉP)

•
•
•
•
•

Szaffi (MOKÉP)
A szeleburdi család (MOKÉP)
Szeleburdi vakáció (MOKÉP)
Vackor az első bében (MOKÉP)
Villi, a veréb (MOKÉP)

A József Attila Megyei Könyvtár
letétben kihelyezett,
kölcsönözhető DVD-i:
• Csingiling (Walt Disney Pictures)
• Dínó (Walt Disney Pictures)
• A Karib-tenger kalózai
– A fekete gyöngy átka
(Walt Disney Pictures)
• A Kisvakond álmodik (Kratkŷ Film)
• A nyomorultak (Beta Film)
• Pán Péter (Walt Disney Pictures)
• Thomas, a gőzmozdony
– Thomas, a nap hőse (Britt Allcroft)
• Zé a hangya (Dream Works)

Találkozzunk a könyvtárban!
Feketsné Kisvarga Anita
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Meghívó
2009. december 20-án, vasárnap 18.00 órakor
A VÉRTESSZŐLŐSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
tartandó
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTSOROZAT

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt Kívánunk
Mindenkinek!
Karácsonyi Dominó Csomagok

Karácsonyi Havidíjas Ajánlataink

KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE
Fellépő előadóművészek:

TATABÁNYA VÁROS VEGYESKARA – vezényel Saltzer Géza
Dr. Hernádi Mária énekes – Székesfehérvár
BACSA FERENC ének- és gitárművész – Budapest
Ber ferenc trombitaművész – Tatabánya
MÉHÉSZ LÁSZLÓ tenor-énekes – Vértesszőlős
TÓKA SZABOLCS orgonaművész – Székesfehérvár
A műsorban magyar- és európai népdalok, valamint a következő
szerzők művei hangzanak el: J. S. Bach, L. Cl. Daquin, A. Adams.
A koncert Vértesszőlős római katolikus templomának és orgonájának felújítására szervezett jótékonysági hangversenysorozat negyedik része. A restaurálásra szánt adományokat szívesen fogadjuk a helyszínen, valamint a következő bankszámlaszámon:

„Segítő Kéz Vértesszőlősért” Alapítvány 63300037-13005995

Kérjük átutalásnál a támogatás célját a „Megjegyzés” rovatban feltüntetni szíveskedjenek!

A jótékonysági koncertsorozat
Művészeti vezetője: TÓKA SZABOLCS • Szervezője: SZAMOS BOGLÁRKA
(A koncertekkel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, ötletek ügyében
a szamos.boglarka@chello.hu e-mail címen a szervező elérhető.)

További rendezvényeink:
2010. január 22. péntek: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Díszvendég: PITTI KATALIN – Liszt Ferenc-díjas operaénekes

www.t-home.hu
www.t-mobile.hu

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

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi rk. Egyházközség
A koncert támogatói: Dávid Jánosné – üvegfújó, Vértesszőlősi Egyházközség tagjai
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Vértesszőlős Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete, és
a Polgármesteri Hivatal
munkatársai nevében is
ezúton kívánok minden kedves
vértesszőlősi lakosnak
szeretteink körében békés,
boldog karácsonyi ünnepeket,
valamint
jó egészségben és sikerekben
gazdag boldog új esztendőt.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A Polgármesteri Hivatal
nyitva tartása
az ünnepek alatt
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatal 2009. december 19-től 2010. január 3-ig zárva tart. Nyitás 2010. január 4-én.
Sürgős, halaszthatatlan (anyakönyvezési) ügyekben a Hivatal elérhető az
alábbi telefonszámokon:

379-091 • 379-674 • 30 579 3780

Herédi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tel./fax: (34) 303 234
E-mail: heredi6@freemail.hu
Web: www.heredikft.hu

Szemétlerakás ingyen
Kevesen tudják, hogy a tatabányai regionális lerakóba 200 kg/háztartás/év
mennyiségben, személyi igazolvány
bemutatása mellett, ingyenesen elhelyezhető szemét.
Érdemes élni a lehetőséggel, mert
a háztartási hulladék mellett az avartól, így a diófalevéltől is meg lehet
szabadulni.
Kérjük az illegális szemétlerakók
használóit, hogy inkább ezzel a lehetőséggel éljenek, és ne szennyezzék
a lakókörnyezetünket!

Ingatlanközvetítés
Tatabánya és Vértesszőlős területén
 kedvezményes közvetítési díj,
 regisztrációs díj nincs,
 ügyvédi háttér,
 hitel tanácsadás.

Herédi János

ingatlan tanácsadó

06 20 935 3633
Iroda:

Tatabánya, Fő tér 20. (Árpád Szálló)
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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