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A várakozás öröme
Az advent a Jézus születésére való várakozás, felkészülés időszaka, az egyházi év
kezdete. Az év legizgalmasabb négy hete alatt bármerre tekintünk, érezzük, hogy a
karácsony már az ajtók előtt toporog. Feldíszített utcák, áruházak, romantikus estéken szállingózó hópihék, forralt bor illata, karácsonyi dalok akkordjai a szélben…

Antoine de Saint-Exupery rókája mondta a
kis hercegnek, hogy ha délután négyre érkezik hozzá, akkor ő már háromkor elkezd örülni, s miközben vár rá, díszbe öltözteti a szívét.
Életünk nagy részét mi is várakozással töltjük. S talán semmi másra sem várunk ennyire díszbe öltöztetett szívvel, mint advent ideje
alatt az újszülöttre.
A hívők Messiás váró hangulatának egyik
jellegzetessége a hajnali mise, azaz a roráte.
Aki már volt akár csak egyszer is ilyen hajnali misén, az sosem felejti el a sötét templomot,
melyet egy apró gyertya fénye világít csak be.
Ezt a misét angyali, vagy aranyos misének is
nevezték, s természetesen hagyományok is
kapcsolódtak hozzá. Roráte előtt minden ólat,
istállót be kellett zárni, harangozás előtt jártak
ugyanis a boszorkányok. Ha az eladósorban
lévő leány hajnalban három kis darabot letépett

a harangkötélből, s azt hajfonó pántlikájában
viselte, farsang idején sok kérőre számíthatott.
Az advent négy vasárnapján négy angyal
érkezik a mennyből. Az első vasárnap egy kék
köpenyes, a másodikon egy piros palástba öltözött, a harmadikon egy ragyogó, fehér, míg
a negyediken egy lila lepelbe burkolózott angyal száll le az emberek közé, s keresik a szeretet sugarait, s ajándékokat is hoznak az embereknek – de csak azoknak, akik tényleg felkészültek a karácsony csodájára.
Idén december 6-án ez a négy angyal egyszerre érkezik Vértesszőlősre. A helyi egyházközség és az általános iskola fiataljai közösen
egy adventi koncerten lépnek az érdeklődők
elé, s a műsorban a négy angyal is főszerepet kap. Mindenkit sok szeretettel várunk, aki
szán egy kis időt a várakozás örömére!
Pataki Gábor

Karácsonyváró koncert
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2009. december 6-án, 16.00 órakor tartandó „Az advent négy angyala” című műsorunkra a vértesszőlősi rk. templomba. Fellépnek a helyi általános iskola tanulói és az egyházközség fiataljai. Szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan

Közmeghallgatás Vértesszőlősön
2009. november 13-án Vértesszőlős
Község Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tartott
a helyi Művelődési Házban.
Elsőként Dr. Nagy Sándor polgármester ismertette a megjelent lakosoknak az elmúlt egy évben történt változásokat: Az új számlavezető bank révén a banki költségek jelentősen csökkennek majd. Az önkormányzat szolgáltató váltással kihasználta a gázpiac
liberalizációját, ez szintén költségcsökkenéssel jár.
Befejeződtek a tárgyalások az önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosítása kapcsán is, melynek révén új, kedvező biztosítási díjak mellett megszűnt az intézmények alulbiztosítottsága.
A jövőben további költséghatékonyság-növelő intézkedések megvalósításán fog fáradozni az önkormányzat.
A 2009-ben megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatban Dr. Nagy Sándor
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kiemelte a hatékony pályázatfigyelési
és kezelési rendszer eredményeit. Elkészült a Tájház udvara és a Polgármesteri Hivatal belső renoválása. Elkezdődik a Petőfi – Arany János – Múzeum utcák útfelújítása, mely teljes
egészében 2010 nyarára készül el. Elkészült a Valusek utca vasút felőli oldalán lévő járda rekonstrukciója, és a
község harmadik, EU-szabványok szerint felépülő játszótere, és várhatóan a
Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása.
A tervekről szólva a polgármester
említést tett egy új óvoda és esztétikus faluközpont megépítésének szükségességéről is. Készül a községet Tatabányával összekötő kerékpárút engedélyes tervdokumentációja, az iskola különálló épületeinek összeépítését

célzó tervek pedig már majdnem elkészültek. Pályázati támogatásból az önkormányzat intézményeinek energiakorszerűsítése és a templom felújítása az egyházközséggel együttműködve szintén megvalósításra váró feladat.
A tervek után a közterület-rendezés lakosságot érintő kérdéseiről esett
szó: az útfelújítással együtt járó parkosítás a lakók közterületekre kiültetett növényzetét is érinteni fogja majd.
Az önkormányzat ezért bejárást szervezett, és a kivágásra ítélt fákról, sövényekről listát készített az érintett lakosság számára. Az egységes falukép érdekében az 1. számú főút mentén húzódó Valusek utcán sövény kerülne telepítésre.
A közmeghallgatás második felében
lakossági észrevételekre és kérésekre
reagált a testület. Szó volt a felszín alatti csapadékelvezetés problémaköréről,
a Jókai utcából a Szőlőhegy felé vezető földút lezárásáról, az avarégetésről
és a helyi trágya-feldolgozó üzem mi-

att érzékelhető bűz megszüntetésére
létrejött kompromisszumos megoldásokról.
Feketsné Kisvarga Anita

Vállalkozói vacsora
November 5-én vacsorára hívta meg Vértesszőlős Község Önkormányzata a település legnagyobb adózóit az Old Lake Golf Klubba.
A vacsorán Dr. Nagy Sándor polgármester az elmúlt esztendőben megvalósult fejlesztésekkel
és a további tervekkel ismertette
meg a vállalkozókat.
Az este kötetlen beszélgetéssel,
a gazdasági válság okozta gondok, problémák, és megoldási
lehetőségek közös átgondolásával folytatódott.

Feketsné Kisvarga Anita
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Illegális hulladéklerakók
felszámolása Vértesszőlősön
Vértesszőlős község Önkormányzatának megbízásából az illegális hulladéklerakók egy részét sikerült megszűntetni a község külterületén található Baromállás-dűlőben.
Ehhez idén már sikerült pályázati forrást nyerni, 3 millió forintot, amelyet az
Önkormányzat kb. 1,2 millió forint önerővel egészített ki. Az így rendelkezésre
álló keretből mintegy 400 köbméter hulladékot szállítottak el a regionális hulladéklerakóba, amely sajnos a dűlőben és
a község közigazgatási területén a teljes
illegálisan lerakott mennyiségnek csak
töredéke.
Az önkormányzat évek óta folytat elkeseredett harcot a külterületeken a szemét lerakóival szemben. Mostantól azonban fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel, a mezőőr gyakoribb területbejárásaival és térfigyelő kamerák segítségével
nagyobb figyelemmel fogják ellenőrizni
a Baromállási dűlő felé vezető és egyéb
külterületi utakat. A tetten ért szemetelők
szigorú büntetésre számíthatnak.
Feketsné Kisvarga Anita

Szemétlerakás ingyen
Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tatabányai szemétlerakóba 200 kg/fő/év
mennyiségben, személyi igazolvány
bemutatása mellett, ingyenesen elhelyezhető szemét.
Érdemes élni a lehetőséggel, mert
a háztartási hulladék mellett ily módon az avartól, diófalevéltől is meg lehet szabadulni.
4

Tájékoztató a
Bursa Hungarica
pályázatról
Vértesszőlős
Község
Önkormányzata a 153/2009.(IX.10.) határozatával csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához.
A helyben meghirdetett pályázatra 16 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be pályázatát.
A pályázatok mindegyike megfelelt a
pályázati kiírás követelményeinek.
A szociális és egészségügyi bizottság a benyújtott pályázatokat véleményezte, s a pályázók szociális helyzete alapján alakította ki javaslatát. Ez
alapján döntött a képviselő-testület
2009. november 12-ei ülésén a pályázatokról.
A pályázók közül 1 fő havi 5000 forintos, 1 fő havi 4500 forintos, 2 fő havi
4000 forintos, 8 fő havi 3000 forintos,
1 fő havi 2500 forintos, míg 3 fő havi
2000 forintos támogatásban részesül – 10 hónap időtartamra – a testület döntése alapján.
A megállapított támogatás így ös�szesen 500 ezer forint, mely összeget
az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Iskolai eseménynaptár
Október 17-én, szombaton iskolánk
tanulói tanulmányi kiránduláson vettek
részt a Természettudományi Múzeumban, ahol egy interaktív kiállításon ismerkedtek meg az „Esőerdő élővilágával”.
6 fős csapatokat alkotva oldották meg
a kérdőíven szereplő feladatokat. Ezzel
sok ismeretet szereztek, és jutalomképpen a Múzeum minden gyermeket csokoládéval jutalmazott. Ezután a felső tagozatosok az állatkertbe, illetve a Közlekedési Múzeumba látogattak el. Ezen a
szombati napon dolgozta le iskolánk a
december 21-ei munkanapot.
Ünnepségen emlékeztünk az 1956.
október 23-án történt eseményekre. A 8.
osztályosok megható műsorát a meghívottakon kívül a falu lakossága is megtekinthette. Ezt másnap a Zászlótéren
is előadták tanulóink. A polgármester
úr ünnepi szavai után, a műsort követően Önkormányzatunk képviselő-testülete
mécsesekkel emlékezett a hősökre. Dr.
Nagy Sándor és Tóth Béla koszorút helyeztek el az emlékműnél.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati program keretében eljutottunk az intézményi innovációhoz. 3 hetes, az egészséges életmód
köré szerveződő projektet dolgoztunk ki.
A projekt célja nem annyira produktum,
mint a végeredményhez vezető út. Ezért
nagy figyelmet fordítottunk a gyerekeink
szervező, megvalósító, együttműködő
tevékenységére.

November 20-án, pénteken „alma napot” tartottunk. A gyerekek 1 héten át
gyűjtögették az almás ételek receptjeit. Kiszámolták az elkészítéshez szükséges mennyiségeket, majd összeszedték
az alapanyagot, és elkészítették az ételeket, melyeket a nap végén teaházban fogyasztottak el.
A TÁMOP 3.1.4. keretében tantestületünk tihanyi és kecskédi kollegák részvételével Répás Ildikó folyamat szaktanácsadó 30 órás „Kooperatív tanulási
technikák” címmel megtartott tanfolyamán vett részt. Három napon keresztül
11.00 órától estébe nyúlóan ismerkedtünk meg az új tanítási módszerekkel. Az
igen fárasztó 3 nap után elmondhatjuk,
hogy sok hasznos módszertani ismereteket szereztünk.
Kornéli Ilona
igazgató-helyettes

Tanulmányaik
folytatásához
az önkormányzat
sok sikert kíván!
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Falunk templomának történetéből
Ismerve a múltat éljük a jelent, hogy
biztosítsuk a jövőt – ez az alapelv formál embereket közösségé, mely ebből
meríti erejét az összefogásra, hogy elérje hagyományaihoz hű céljait.
Emlékül a múltnak és példaként a
mának idézzük itt a második világháború idején megvalósuló templombővítés leírását.

A templombővítés 1941-42
„…1941. augusztus 12-én végre sok
huza-vona után megkezdődött a templomépítés (templombővítés – a szerk.)
a melléképületek és a szentély lebontásával. A szentély falai oly erősek voltak, hogy a napszámosok csákányainak
nyele mind eltörött és a bontás lassúsága miatt a munka kellő időben való befejezése komolyan veszélyeztetve volt.
… Az építkezés alatt a szentmise a kultúrteremnek nevezett régi iskolában
volt, nyáron tűrhetetlen volt a hőség, télen pedig még tűrhetetlenebb a hideg.
… A korán beálló tél keménysége az
építés befejezését is gátolta. … (1942.)
Nagyböjtre és a nagyheti szertartásokra (…) a templomban ideiglenes oltárt
állítottunk fel és február 15-én áttettem
a szentmisét a templomba. A padokat
két részre osztva előbbre vittük… Végre
augusztus hónapban a szobrász megbízottja 4 heti munkával felállította az új
oltárt és a mellékoltárokat is renoválta, valamint a szószéket is. … Mindenki örült a megújhodott Istenházának. …
A templom ünnepélyes megáldását
Wágner Mihály prépostkanonok végezte szeptember 8-án, búcsú napján Grábics Henrik kerületi esperes és
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a templom plébánosának asszisztálásával. Akinek örömét emelte, hogy a
templom kegyúrnője, özv. Eszterházy
Ferencné fiával együtt megjelent a
templom megáldásán. A háborús viszonyok miatt a hadi üzemekben
ezen a napon is ment a munka és így
a rezesbanda nem vonulhatott ki. …
az adományok még mindig gyűltek
a templombővítés költségeire....”
(Zachara Gyula – 1944-ben, a háború
alatt elhunyt – vértesszőlősi plébános
jegyzeteiből)
Vértesszőlős, mint élő közösség
egyik fontos és nemes célja, műemlék
templomának felújítása, megóvása.
A jelenlegi felújítás a templombelső
évtizedek folyamán erősen leromlott
állapota miatt vált szükségessé. Nagy
repedések, vakolatleválások figyelhetők meg a főhajó és mellékhajók kapcsolódásánál – pontosan ezen rész
épülésének leírása található fentebb –,
a főboltozat több pontján, valamint a
karzat déli oldalán.
A templomfelújítás előkészületei folytatódtak az ősz folyamán: megtörtént
a templomépület építészeti és statikai
felmérése, valamint a tetőszerkezet faanyagának kivizsgálása. Az elkészülő restaurálási dokumentumok képezik
a felújítás műszaki, technikai valamint
engedélyeztetési alapját.
Jövőre is folytatódik e nemes ügy
céljának elérése érdekében szervezett
jótékonysági hangversenysorozat: a
decemberi és januári koncertek programját a MEGHÍVÓ-ban olvashatják.
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert

MEGHÍVÓ

2009. december 20-án, vasárnap 17 órakor

KARÁCSONYI HANGVERSENY
FELLÉPNEK:

TATABÁNYA VÁROS VEGYESKARA – Saltzer Géza vezényletével
MÉHÉSZ LÁSZLÓ énekművész – Vértesszőlősről
BACSA FERENC ének- és gitárművész – Budapestről
TÓKA SZABOLCS orgonaművész – Székesfehérvárról
A MŰSORBAN KARÁCSONYT ÜNNEPLŐ MŰVEK HANGZANAK EL.

2010. január 22-én, pénteken 18 órakor

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Díszvendég: PITTI KATALIN – Liszt Ferenc-díjas operaénekes
A koncertsorozat Vértesszőlős római katolikus templomának és orgonájának felújítását támogatja. 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.)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi rk. Egyházközség

Falukarácsony!
Az idei évben is szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Falukarácsonyra! December 19-én, szombaton lesz az iskolában, 16.00 órakor kezdődik az óvodások és az iskolások
ünnepi műsorával. A Zimozeleny asszonykórus szép dalaival
köszönti majd az ünnepet. A termekben a gyerekek, illetve a
jelentkezők a saját maguk készítette ajándékaikat árusíthatják.
A vendégeket idén is várja az elmaradhatatlan lángos, tea
és forralt bor.
Mindenkit szeretettel várunk! Kulturális Bizottság
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ÓVODAI HÍREK

Támop

„Tüzet viszek, nem látjátok,
Ha látnátok, oltanátok,
Kiég a ruhátok..”
Énekelték óvodásain, hiszen novemberben a „Tűz” jegyében jártunk. Sokféle módon tapasztaltuk a tűz éltető, és
bizony olykor veszélyes voltát. Raktunk
tüzet a múzeum alatti tűzrakó helyen,
hamujában sütöttünk almát, pattogtattunk kukoricát. Megnéztük, Samut, és
eljátszottuk, hogyan csiholta, és őriz-

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0076 jelű, támogatásban részesített Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. támogatásban részesített pályázat, mindkét feladatellátási intézményében, az Általános
Iskolában és a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében, 2009.11.18-án ünnepélyes
keretek között átadásra kerültek a pályázati információs tájékoztató táblák.
Projektmenedzsment

kájáról, a Regionális Bölcsődei értekezleten hallhattak az érdeklődők. Intézményvezetőnk (Törökné Pátrovics
Erika, Finta Lászlóné), mutatta be azt
az általuk szerkesztett naplót, mely a
mai kor követelményeinek megfelelően a bölcsőde adminisztrációját foglalja egységes szerkezetbe. Ismertette a
bölcsődei csoport óvodán belüli működésének tapasztalatait, amely iránt a
nyitás óta is nagy az érdeklődés megyeszerte. Bölcsődei csoportunk eredményes működését jelzi a jelentkezők
magas száma. Bölcsődéseink a helyi
óvodában kezdik meg óvodás életüket,
amelyet nagyban megkönnyít a már ismerős, szeretetteljes környezet.
Nevelőtestület

te a lángot. Vendégeskedtünk a Tatabányai Tűzoltó
Laktanyában, ahol óvodásaink egy próba riasztás
során közelről figyelhették
meg a tűzoltók munkáját,
és legnagyobb örömükre
sisakot öltve, igazi tűzoltóautóba ülhettek.
Miközben ovisaink a
lánggal foglalatoskodtak,
bölcsődéseink, és az őket
gondozó kolléganők mun8

FEKETE ISTVÁN
EMLÉKTORNA
2009. november 21-én a Fekete István futball-emléktornán az 1998. január 1-je után született korosztály
mérhette össze ügyességét és gyorsaságát.
A megmérettetésen összesen 13 klub,
köztük az IMI SZUSE-Vértesszőlős is indult. A döntőbe jutott csapatok közül az
első helyezett lett a Káposztásmegyeri
SK, második helyezést ért el az FC Budapest, és harmadik helyen végzett
az IMI SZUSE-Vértesszőlős. A legjobb kapus kitüntető címet Kovács
Bence, vértesszőlősi játékos kapta.

XII. RONEKO
Karácsonyi Gyermek
Labdarúgó Gála
Tatabánya–Tata
2009. december 12-13-20-28.
2010. január 2-3., 2010. január 9-10.

A részletes feltételek és
a nevezési lap letölthető a

www.vertesszolos.hu
honlapról.
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A Művelődési Ház hírei

PÁ LY Á Z A T I F E L H Í VÁ S

Hadtörténeti előadás utoljára
November 12-én véget ért az idei hadtörténeti sorozatunk. Az előadónk dr. Szabó
József János a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem nyugalmazott tanára a Monarchia katonaságát és a katonák életét tárta elénk rendkívül élvezetes előadásban. Megismerhettük az akkori haderő felépítését, fegyverzetét, a soknemzetiségű alakulatok egymás közötti kommunikációját. Az Osztrák-Magyar Monarchiában 47 nemzetiség volt
és több mint 10 felekezet. Egy-egy alakulaton belül több nyelven is beszéltek, így ha
az alakulat 20 százaléka beszélte az adott nyelvet, akkor az, az ezred hivatalos nyelve volt. Így rendszerint 2-3 sőt 5 nyelv is lehetett ezrednyelv, melyet a tiszteknek kötelező volt beszélni.
Az uralkodó, I. Ferenc József és családja példát mutatott ezen a téren, hiszen a Monarchia valamennyi nyelvén tudott beszélni. Nem is nemzetként tekintett országára,
hanem sok nemzetiség tágas lakhelyének nevezte országát.

Vértesszőlős Község Önkormányzata
pályázatot hirdet megbízásos jogviszonyban

kulturális szervező munkatárs
részére.

Legalább középfokú végzettség, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, jó kommunikációs készség,
hasonló munkakörben szerzett képesítés, ill. tapasztalat.
Előnyt jelent: Közművelődési szakember II. végzettség
(OKJ 52 345 02).
Feladatai:
A Művelődési házban szabadidős, közösségi,
művészeti tevékenység szervezése, működtetése.
Munkaideje: Részmunkaidő, heti 20 óra rugalmas munkaidő beosztásban.
Megbízási díj: Megegyezés szerint.
Feltétel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 10.
A munkakör 2010. január 1-től tölthető be.
A pályázatokat a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
(2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.)
Érdeklődni: Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármesternél
lehet a 06-30/817-3969-es telefonszámon.

Világvége-elméletek
November 17-én 17 órától Moczik Csaba, amatőr csillagászunk tartott előadást a világunk végét jósoló elméletekről a Művelődési Házban.
Ezen a napon jelentős csillagászati esemény is lezajlott: a Leonidák meteor raj, mely az utóbbi évek legismertebb
és legjobban megfigyelt raja közelítette
meg a Földet.
Az elmúlt évtizedek meteorkitöréseit, jelentős aktivitásait a korábbi évszázadok során kidobott porfelhők okozzák,
melyek a Jupiter gravitációs hatása mi10

att távol kerültek az üstököstől. A tavalyi
jelentős aktivitást például az 1466-ban
kidobott porfelhő visszatérése eredményezte, idén ugyanez, illetve az 1533-as
okozhatott jelentős meteortevékenységet november 17/18-a éjszakáján. A meteorok nagyon hosszú utat tesznek meg
a légkörben, repülésük 2-4 másodpercig is tarthat, miközben a teljes égboltot
keresztülszántják. (Az adatok a Magyar
Csillagászati Egyesület honlapjáról származnak, www.mcse.hu)
Persikné Szabó Kata
kulturális menedzser

Búcsúzkodás
Kedves Vértesszőlősiek!
Csaknem öt év telt azóta, hogy idecsöppentem Vértesszőlősre. Úgy kezdtem
el dolgozni a Művelődési Házban, hogy senkit sem ismertem. Bush Klári néni
volt, aki az első időben segített, és akihez, azóta is meleg barátság fűz. „Igazgatócskából”– mert így neveztek először az idős asszonyok – Katika lettem. Munkám során mindig arra törekedtem, hogy a helyi ötleteket, kívánságokat segítsem. Ha valahol szóba került így mondtam, „nálunk, Vértesszőlősön”, mert azt
éreztem itthon vagyok.
Most mégis búcsúzom. Köszönök mindent, amit a falutól kaptam!
Szeretettel:
Persikné Szabó Kata
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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 2009-es költségvetési évben 571 000
forint központi költségvetés által biztosított
bevétellel rendelkeztünk. Arra törekedtünk,
hogy a bevételi forrásunkat ne lépjük túl, illetve pályázatok által növelni tudjuk.
Részt vettünk szűkebb és tágabb környezetünk nemzetiségi rendezvényein, 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.
• Színházlátogatás Budapesten, szlovák nyelvű előadás megtekintése.
• Pilisszentkereszti nemzetiségi találkozón való részvétel a Zimozelen As�szonykórussal.
• Oroszlányon az asszonykórus fellépésének támogatása- az utaztatás költségeinek vállalása.
• Komárom-Esztergom Megyei Óvodai
Gyermektalálkozón való részvétel, gyermekeink utazási költségeinek kifizetése.
• Iskola által szervezett nemzetiségi
nap rendezvényének támogatása, részvétel a rendezvényen.
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• Augusztus 20-ai ünnepségen való
részvétel, a rendezvényre hagyományos
búzakoszorú készíttetése.
• Buszkirándulás Szlovákiába, Pozsony, Dévény megtekintése.
• Szüreti felvonulás és bál (közös
szervezés és lebonyolítás a Kulturális
és Nemzetiségi Bizottsággal, valamint a
helyi civil szervezetekkel, a rendezvény
anyagi támogatása).
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
felújításához 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 Zimozelen 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.
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

Gyermeküdültetés-csereprogram
Az idei nyáron nagy sikerű és szép
emléket hagyó kiránduláson vettünk
részt Erdélyben.
Többek között látogatást tettünk
Gyimesbükkön is, ahol a DUNA televízióból is oly jól ismert vasúti őrház áll
a rég elbontott keleti magyar határsorompó mellett. Ide viszi utasait minden
tavasszal a Székely expressz különvonata és itt küzd a csángó magyarok
identitásáért Deáky András tanár úr,
akinek ez irányú tevékenységét a Magyar Köztársaság Elnöke magas rangú
kitüntetéssel ismerte el.
A meleg fogadtatás után, a szívhez
szóló programot követően, sokunkban
megteremtődött a gondolat, hogy hogyan is lehetnénk részesei, segítői ennek a kisebbségnek, mely fogcsikorgatva őrzi magyarságát, saját csángó
nemzetiségét?
A tanár úrral folytatott beszélgetésem során megkérdeztem őt, hogy hogyan látja, mi az amiben mi tudnánk
segíteni?
Meglepetésemre nem kért pénzt,
nem kérte, hogy szót emeljünk. Azt
mondta, hogy azt látná legnagyobb
segítségnek, ha a gyermekekben elvethetnénk a magvát mindannak, ami a
hazaszeretetet, a magyarságtudatot és
az összetartozást jelenti! Kérte, hogy
amennyiben lehetséges hozzunk létre egy olyan kezdeményezést, amely
szerint gyimesi és vértesszőlősi gyermekek csereüdültetés keretein belül ismerkedhetnének egymás lakhelyével,
Magyarországgal és Erdéllyel.
Ezen ötletet felkarolva kezdeményezem a község keretein belül a program
realitásának felmérését.

Kérem mindazon szülőket, akik
úgy gondolják, hogy szeretnék általános iskolás korú gyermeküket
a festői Gyimesekben nyaraltatni
a 2010-es évben és cserébe szívesen fogadnak erdélyi magyar gyermeket – tervem szerint – 1 hét időtartamban, elérhetőségük megadása mellett írjanak a gyermekcsere@
freemail.hu e-mail címre.
Amennyiben az érdeklődés megfelelő, a részletek kidolgozása érdekében felveszem a kapcsolatot Deáky tanár úrral. Terveim szerint pályázatok és
civil felajánlások útján próbáljuk előteremteni az összeget az utaztatásra
(idén ez Budapest – Székelyudvarhely
– Budapest viszonylatban menetrendszerinti járaton 13 000 Ft) és az ide utazóknak 2-3 közös programra (Balaton,
Budapest, Dunakanyar).
Az érdeklődők jelentkezését 2009.
december 31-ig várom, továbbá ugyanitt várunk felajánlásokat, mellyel bármilyen módon segíteni tudják a program
megvalósulását.
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Gyermekrajzok az állatok világnapján
Az állatok világnapja alkalmából Dr. Bogár István állatorvos
rajzpályázatot
hirdetett 6-15 éves
vértesszőlősi gyerekek számára „Állatom
a barátom” címmel.
A világnap alapelve, hogy az állatok
boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. A rajzpályázat célja az
volt, hogy a rajzok megmutassák az
ember és állat közötti barátságot, valamint felhívják a figyelmet az együttélés
fontosságára.
2009. október 6-án került sor a díjátadásra a Tatabányai Városi Könyvtárban. A díjazottak oklevelet és tárgyjutalmat vehetnek át az ünnepélyes eredményhirdetésen.
A vértesszőlősi gyerekek munkáiból
kiállítás nyílt a helyi Művelődési Házban. A rajzok még megtekinthetők a
nagyteremben.

Karácsonyi Dominó Csomagok

A díjazottak:
Alsó tagozat:
I. helyezett: PALÁK DÓRA
(A/6 rajz) 2. osztály
II. helyezett: VELENCEI VIRÁG
(A/4 rajz) 3. osztály
III. helyezett: ANDERLA ANGELIKA
(A/5 rajz) 4. osztály
Felső tagozat:
Különdíj: KURUCSAI ÁGNES
(F/2 rajz) 6. osztály
Közönségdíj:
SZŰCS IRISZ (F/1 rajz) 5. osztály
Szavazók között kisorsolt különdíj:
BESENYEI GÁBOR

Karácsonyi Havidíjas Ajánlataink

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
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Felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia Immunológiai Bizottsága felhívást tett
közzé a H1N1 influenzavírus vakcinával és a jelenlegi járványügyi helyzettel
összefüggésben.

az egészséges életmód és helyes táplálkozás alapvető fontosságú a megfelelő
ellenálló képesség kialakításában.
5. A súlyosbodó járványhelyzet miatt javasoljuk, hogy orvosukkal egyeztetve minél többen és minél hamarabb oltassák be
magukat, tekintettel arra, hogy a védettség
kialakulásához körülbelül két hét kell.
6. Az oltással nemcsak saját magát, de
a környezetében élőket is védi.

Kérjük, informálódjon,
és hozzon felelős döntést!

Herédi

1. Az új, A/H1N1 típusú influenza ellen a
lakosság döntő többsége védtelen.
2. A jelenleg Magyarországon forgalomban lévő, elölt vírust tartalmazó, új influenza elleni vakcina hatékony védelmet
alakít ki szervezetünkben és jelentősen
csökkenti az influenzás megbetegedés
kockázatát, ezáltal a lehetséges szövődmények számát is.
3. Az oltás kapcsán esetenként fellépő enyhe mellékhatásokat túlnyomó részben a vakcinában jelenlévő segédanyagok okozzák, amelyek szükségesek a hatékony immunválasz kialakításához, és
ezért nélkülözhetetlenek. Hangsúlyozzuk,
hogy ezek a mellékhatások enyhék, nem
súlyosabbak azoknál, amelyek az évtizedek óta alkalmazott – hasonló technológiával készült – szezonális influenza elleni
oltások során alakulnak ki.
4. A vitaminok önmagukban hatástalanok az influenzafertőzés ellen, azonban

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

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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