A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2009. február XV. évfolyam 2. szám

Rongálás a Múzeumnál
Döbbenetes és egyben szomorú hírrel került ismét Vértesszőlős a sajtó érdeklődésének középpontjába a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyén
történt rongálás miatt. Annak idején 1965-ben óriási tudományos jelentősége miatt vált sajtószenzációvá a vértesszőlősi lelet, ma pedig sajnos az értelmetlen, ostoba rongálás miatt.
Akárhogy is keressük, nem található ésszerű és elfogadható magyarázat arra,
ami történt. A rendőrség még nyomoz, többen gyanúba kerültek – sajnos általános iskolánk tanulói közül.
Számomra elképzelhetetlen, hogy mi indokolta ezt a barbár tettet, mi motiválta a fiatalokat arra, hogy tönkre tegyék és összefirkálják a Múzeum tárolóját. Miért
„jó buli” ez, és miért esett jól az elkövetőknek ez a hitvány, cél nélküli rongálás?
Véleményem szerint a legszomorúbb az a tény, hogy a magyar társadalom is
ide jutott a rendszerváltozás után. Az amerikai és nyugat-európai társadalmat is
romboló, valódi értékek nélküli, a „jó” tiszteletével és hagyományokkal mit sem törődő, hanyag és öntörvényű magatartás sajnos az utóbbi évtizedekben hazánkat
is elérte. Legfőképpen a fiatalabb korosztályokra van igen káros hatással a hibásan értelmezett demokrácia, a túlzott szabadosság és liberalizmus, a szigor kellő hiánya. Sajnos ezekhez társul még a magyar oktatási rendszer általános hanyatlása, valamint a szülői nemtörődömség, hanyagság és közömbösség is a fiatalokkal szemben.

Vértesszőlős Község Önkormányzata a legnagyobb mértékben
elítéli a Múzeumban történt rongálást, melyet nem lehet
sem megmagyarázni, sem pedig súlyosságát kisebbíteni.
Ezúton kérünk minden szülőt, családot, a civil közösségeket és pedagógusainkat, hogy fordítsunk fokozottabb figyelmet és szigort gyermekeink nevelésére, és
példamutatással a követendő értékrendek elsajátítására ösztönözzük őket.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Költségvetés 2009

Gyümölcsoltó Boldogasszony és a nagyböjt

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február
12. ülésén elfogadta az 1/2009. (II. 13.) rendeletét az Önkormányzat költségvetéséről, mely a következő főösszegeket tartalmazza:
Bevételek főösszege:
ebből a működési célú bevételek
a felhalmozási célú bevételek
Költségvetési kiadások főösszege:
működési célú
felhalmozási célú
Általános tartalék:
ebből működési célú
fejlesztési célú

392 599 E Ft
263 201 E Ft
129 358 E Ft
392 599 E Ft
263 201 E Ft
129 358 E Ft
103 058 E Ft
17 486 E Ft
85 572 E Ft

Sajnos az állami normatív támogatások összességében mintegy 5 M Ft-al alacsonyabbak az előző évinél (mindez az emelkedő működési költségek mellett). Ezért idén
a takarékosság, az ésszerű költségcsökkentés még nagyobb hangsúlyt kapott.
Költségvetési szempontból különösen súlyos kérdés az Általános Iskola és a
Samufalvi Óvoda finanszírozása. Az iskola a történelmi minimumra csökkent gyermek
létszám (145 fő) miatt, már mintegy 45%-os saját forrásból történő kiegészítésre szorul. Tehát az állami normatíva még az utóbi években lecsökkentett működési költségeknek is csak mintegy 55%-át fedezi. Ez azt jelenti, hogy az intézmény működésének biztosítására a helyi adó bevételekből kell évente kb. 33 M Ft-ot pótolni, ami pedig a fejlesztési tartalékot csökkenti.
A fő gond sajnos az, hogy bár demográfiailag nem lenne különösebb probléma, azonban nagyon sok gyermek nem a helyi iskolába kerül beíratásra. Amennyiben a tanulói létszám elérné ismét a 180-200 főt, akkor a jelenlegi állami finanszírozás mellett „csak”
19–24 M Ft-al kellene kiegészíteni az intézmény költségvetését. Szerencsés lenne, ha minél több, helyi, esetleg más településről érkező gyermek kerülne Vértesszőlősön beíratásra!
Az óvoda esetében sajnos még rosszabb az állami finanszírozás aránya: a 22 M Ft állami normatív támogatást 32 M Ft saját támogatással kell kiegészítenünk (ezt az arányt
torzítják a konyha működési költségei). Az óvodai férőhelyek bővítési lehetőségei jelenleg erősen korlátozottak.
A Képviselő-testület márciusi ülésén fog dönteni a fejlesztési források idei felhasználásáról. Az elmúlt évekhez viszonyítva a mostani legmagasabb fejlesztési forrás abból adódik, hogy 30 M Ft-ot bankbetétben az előző évről áthozva az elnyert útépítési
pályázatok finanszírozására határolta el a testület. Amennyiben további pályázataink is
támogatást nyernek, a szükséges önerő biztosítására hitel felvételére is szükség lesz.
Várhatóan 2009-2010. években további jelentős fejlesztések fognak megvalósulni, melyek előkészületeiről a Hírmondó következő kiadásaiban olvashatnak majd beszámolókat.
Dr. Nagy Sándor
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Ez év márciusa végig a húsvétra való
felkészülést szolgálja – annál is inkább, hiszen nagyböjt időszakáról
beszélünk. A nagyböjt (idén február 25– április 11.) a húsvétot megelőző időszakra esik, melynek lényege
a lelki felkészülés a kereszténység
legfontosabb ünnepére, Jézus feltámadására.
A negyven napos böjtről elsőként
a nikaiai zsinat (Kr. u. 325)
tesz említést. Magyarországon a kereszténységgel
együtt vezették be azt
az egyetemes egyházi előírást, amely a
farsang végétől húsvétig tartó időszak, a
nagyböjt valamen�nyi napját absztinenciával (állati eredetű élelmiszerektől
való tartózkodással)
megtartani rendelte. Az előírt böjti napok száma szerint
nevezték a nagyböjti időszakot negyvennapos böjtnek is,
ami a kezdetén hamvazószerdától számított töredék hétből
(4 nap) és hat teljes
hétből (36 nap) jön
ki, a vasárnapok nélkül. Az erre az időszakra eső hat vasárnap azért nem számít bele a negyven
napba, mert minden vasárnap Krisztus

feltámadásának emlékünnepe. Az időszak liturgikus színe a lila. Utolsó hete
a virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
Sok keresztény közösségben az egész
időszakban nem hangzik fel az istentiszteleteken az alleluja.
A húsvétra tehát érdemes lelkilegtestileg készülni, ám egy másik fontos
egyházi ünnep is található márciusban:
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
március 25-én. Ez a nap Jézus fogantatásának ünnepe. Rengeteg
népi hagyomány is fűződik hozzá, hiszen az oltás, szemzés hagyományos napja ez a nap, a
néphit szerint azért,
mert Mária is ezen a
napon fogadta méhébe Krisztust. Göcsejben például azt
tartották, hogy amely
fát ezen a napon oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik
belőle. Aki ilyen fát
levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Az ünnep magyarázatából fakad
az a hiedelem, hogy
az az asszony, aki
Gyümölcsoltó Boldoga sszony nap ján érintkezik férjével, biztosan teherbe esik.
Pataki Gábor
ministráns
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Sarkady Sándor

Mellénykék

Humorban, jókedvben, dalban és táncban bővelkedő farsangi bált rendezett az Öregek Napközi Otthona február 19-én.

Farsang
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járjátok a bolondját;
Dínomdánom, vigalom Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot;
Takarodjon el a tél Örvendezzen, aki él!

Mentovics Éva
Tél-kergető
Itt van a farsang,
készül a fánk.
Hatalmas móka
vár itt ma ránk.

Farsangi bál az Öregek Napközi Otthonában

Két generáció képviselői ajándékozták meg egymást a Samufalvi Óvoda és
Bölcsődében. Az Öregek Napközi Otthonának tagjai szép mellénykéket, sapkákat kötöttek a bölcsiseknek, és amikor február 19-én ellátogattak hozzájuk,
átadták a kicsiknek az apró ruhadarabokat. A gyerekek nagyon örültek a látogatóknak. A „nagymamák” ott sürgölődtek-forgolódtak körülöttük, az „unokák” pedig természetes bájukkal, érdeklődésükkel, figyelmükkel ajándékozták
meg az időseket.

A bál jelmezes felvonulással kezdődött: egy
különleges nászmenetnek lehettek szemtanúi
az ÖNO vendégei.
A menyasszonyt és a vőlegényt tarka násznép követte. Ott
volt Lúdas Matyi, néhány ifjú koszorús lány, piros orrú bohóc, tűzről pat-

tant menyecske, ellátogatott körünkbe maga Tina Turner és a hazai popvilágból Szandi. E díszes társaság előtt fogadott egymásnak örök hűséget az ifjú
pár, majd kezdődhetett
a „buli”! Polgármester úr
egy fergeteges tánc és
nóta közben kapott tippeket a jövő évi költségvetési tervhez. A farsang elengedhetetlen süteménye, a fánk
sem hiányozhatott az asztalról.
Feketsné Kisvarga Anita

Pattog a tűz, és
serceg a zsír.
Mindenki ehet,
amennyit bír.
Tűnjön el innen
végre a tél.
Ropja a táncot
aki csak él.
Jöjjön a napfény,
süssön le ránk!
Addig is együnk,
fogyjon a fánk!

Jó, melegek ezek a kis mellénykék!
Nemcsak akkor fognak nagy szolgálatot tenni, amikor a tavaszi csalóka időjárás alkalmával védeni fogják a piciket.
Addig is melegítettek, amíg készültek:
melegséggel töltötték el az idősek szívét, amikor munka közben a gyerekekre
és az ajándékozás örömére gondoltak.
Feketsné Kisvarga Anita
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Sítáborban voltunk

Könyvtári hírek

A Vértesszőlősi Általános Iskola 30
tanulója 13 szülő és további résztvevő
öt tanár kíséretében síelni volt február elején. Ezt a több, mint másfél évtized óta minden évben megrendezett
havas tábort nagy izgalommal várják
a gyermekek.
Idén először vettük nyugatra az irányt,
s Szlovákia helyett az ausztriai Annaberg
lejtőin siklottunk öt napon keresztül. Számos pálya között válogathattunk, minden csoport megtalálta a képességeinek megfelelő terepet. Sok gyerek nem
először élvezhette ezt a kitűnő téli sportot, de ez évben is voltak olyanok, akik
most tették meg a kezdő lépéseket a sítalpakon. Mindannyian szépen megtanultak síelni, s a tábor végére a legme-

Jól kezdődött az új esztendő a községi könyvtár számára: 2009-ben megújulva, nagyobb
óraszámban várja az olvasni vágyókat.

redekebb lejtőkkel is megbirkóztak. Minden este különféle programokat szerveztünk, a legnagyobb sikere a „farsangi bálnak”, és a táborzáró vetélkedőnek volt.
Iskolánk Gyermekszem Alapítványa
három gyermek részvételi díjához járult
hozzá, valamint a Maglódi és az Igaz
család támogatását is köszönjük.
Ezúton köszönjük községünk önkormányzatának segítségét, hiszen csaknem 400 ezer Ft-tal támogatta tanulóinkat azzal, hogy idén is átvállalta a gyerekek helyett az autóbuszköltséget. Ezzel
is lehetővé tette, hogy minden tanulónk,
aki érdeklődik e sportág iránt, sítudással
felvértezve hagyhatja el iskolánkat nyolcadikos korában.
Mátyási Piroska

A GYERMEKSZEM ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
az alapítvány számlájára szíveskedjenek utalni, hogy
támogathassuk a hátrányos helyzetű, vagy kiemelkedő tanulmányi
eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és
tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük, kibontakozásuk érdekében!

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel: Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Horváth Sándor iskolaigazgató
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A régóta könyvtárba járóknak az első
szembeszökő változás, hogy új bútorok kerültek beszerzésre, melyhez az önkormányzat a 2008-as költségvetési keretéből mintegy
80 000 Ft-ot biztosított. A szállítással, vásárlással, összeszereléssel kapcsolatos munkákat nagyon köszönöm a karbantartó munkacsoportnak! A kényelmes székek és az olvasóknak szánt asztal nemcsak a helyben használt könyvek olvasgatásához nyújt megfelelő teret, de hangulatossá és vidámmá is teszik a könyvtárat.
A megfelelő környezet mellett
új szolgáltatással is bővült a
könyvtár kínálata: a beiratkozott olvasók ingyenesen internetezhetnek nálunk. Az ehhez szükséges
számítógépes hátteret adományokból sikerült megteremteni:
Dr. Nagy Sándor polgármester úr és Mórocz
Tamás, helyi lakos egy-egy komplett PC-vel,
Dr. Kaizer László háziorvos pedig egy monitorral járult hozzá ahhoz, hogy az olvasók is
zavartalanul használhassák az internetet, és
ezzel egyidejűleg a könyvtáros is jó minőségű gépen tudjon dolgozni.
Az olvasók nevében is nagyon köszönöm
a felajánlásokat és a működéshez szükséges
összeszerelési munkákat! A könyvtár gépparkjának megújulása mellet az Öregek Napközi
Otthona is gazdagodott számítógépekkel, melyek a Zoltánfi Zsuzsa alpolgármester-asszony
által adományozott DVD-lejátszóval együtt
hozzájárulhatnak az idősebbek tartalmas kikapcsolódásához.
További jó hír, hogy megérkeztek a Pátria Faluközösségi Egyesület által felajánlott 50 000

Ft-os keretből vásárolt könyvek is. A kézikönyvek mellett érdekes képzőművészeti albumok,
ismeretközlő kiadványok és gyermekkönyvek
kerültek beszerzésre. Köszönöm a Pártiának,
hogy hozzájárult a könyvtár állományának bővítéséhez, és az olvasás kultúrájának népszerűsítéséhez.
Az új könyveinkkel kapcsolatban meg kell említenem,
hogy a József Attila Megyei
Könyvtár nemzetiségi báziskönyvtár, s mint ilyen, minden évben pályázat útján tud
beszerezni német és szlovák
n ye l v ű nemzetiségi könyveket. 2009-ben nekünk is juttattak néhány nagyon szép szlovák
nyelvű mesekönyvet.
Idén februártól a költségvetési törvény
szerint a Vértesszőlősi Községi Könyvtárnak heti legalább 4 alkalommal, 12 órában
kell nyitva tartania. Ennek értelmében a következő nyitvatartási időben várom az olvasni és az internetezni vágyókat:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00

Találkozzunk a könyvtárban!
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros
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Télbúcsúztató az óvodában
„Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk” énekeltük
a tél banya égetése közben.
Előtte azonban a csoportokban ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben roptuk a táncot. Sok szülő is beállt nemcsak mulatni, hanem az óvó nénik által kitalált játékok sokaságában
is részt vettek a gyerekek nagy örömére.

Mozgás és gyógytestnevelés kisgyermekkorban
Gyermekeink egészségi állapotáról évek óta legelőször tanév elején,
szeptemberben kapunk felvilágosítást háziorvosunktól, illetve a védőnőtől. Ekkor szűri ki a rendellenességeket, illetve állapítja meg, kik azok,
akiknek a gyógytestnevelés javasolt.
Sajnos már ebben a korban találkozunk tartási rendellenesség problémával, ahol az elváltozás izomeredetű. Ennek súlyosabb változata a gerincferdülés, mely már a csontrendszert is érinti.
Előfordulnak túlsúlyos gyerekek is,
mely tünet kialakulását a kevés mozgás
és helytelen táplálkozás okozza.
Éppen ezért óvodánkban kiemelt
szerepet kap az intézményes nevelés
egészségfejlesztő és védő munkája.
Fontosnak tartjuk a prevenciót, illetve
a már kialakult elváltozások korrekcióját. Ebben a korban kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával
még gyógyítható.
Heti két alkalommal 1-1 órában tornázok a gyerekekkel. A gyakorlatok összeállításánál igazodom a gyerekek életkorához, betegségtípusához. Minden foglalkozást játékkal kezdek. Ezek általában fogójátékok a motiválás és a keringésfoko-

zás érdekében. Az általános, egész testre ható erősítő és nyújtó gyakorlatok mellett nagy hangsúlyt fektetek a törzs izmait
erősítő gyakorlatokra, hiszen ezek befolyásolják a testtartást. Játékkal zárok, melyek általában ügyességet, gyorsaságot
és figyelmet fejlesztenek. Fontosnak tartom, hogy kellemes élménnyel érjen véget az óra, hogy emlékezetükben az „újraélés” öröme maradjon meg.
Ebben a korban, talán soha vissza
nem térő, óriási lehetőség van a kezünkben. Hiszen az óvodáskor egyik jellemző sajátossága az óriási mozgásigény.
Ha szeretnénk, hogy minél fiatalabb korban beépüljön a mozgásszeretet gyermekeink életébe, most kell leraknunk
az alapokat. Nekünk pedagógusoknak
ezért biztosítanunk kell elegendő teret
és időt ennek kielégítésére.
Egy görög mondás szerint: „A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs
olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené”.
Ez felhívja figyelmünket arra, hogy
testünknek, szervezetünknek kortól
és nemtől függetlenül, szüksége van a
mozgásra.
Seregélyes Erzsébet
Óvodapedagógus, gyógytestnevelő
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Madárkiállítás volt a Sportcsarnokban
Komárom-Esztergom Megye MGKSZ
V-71 Vértesszőlősi Egyesülete madárkiállítást, hobbi és kisállat, valamint
orchidea-bemutatót és vásárt rendezett 2009. január 23. és 25. között a
Vértesszőlősi Sportcsarnokban, melyet Kerek Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója, egyben a kiállítás fővédnöke nyitott meg.
Már messziről hallani lehetett a kakaskukorékolást, kotkodálást, dürrögést,
csipogást. A Sportcsarnokban pedig
teljes volt a hangzavar.
A hangok kavalkádja mellett a változatos színű, formájú madarak vonzották a tekinteteket: emitt óriási kakasok,
színpompás pintyek, tarka papagájok,
amott mesekönyvbe illő galambok. Ös�szesen 60 kiállító 120 díszbaromfija, 280
díszgalambja és 200 díszmadara került
bemutatásra ezen a hétvégén.
Ez volt a 12. kiállítás, mely volumenében talán nem tért el a többi országos szintű bemutatótól, de kivitelében
mindenképpen figyelemre méltó volt. A
szervezőknek ugyanis nemcsak a megfelelő hely biztosítására volt gondjuk,
hanem a hangulati elemekről sem feledkezetek meg: a ketreceket fenyőgal�-
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által a legszebb papagáj-kollekciónak felajánlott díj is.
A „civilek” pedig érdeklődésükkel tüntették ki a kiállítókat: az első napon mintegy
700 óvodás és iskolás látogatott el a Sportcsarnokba,
szombaton és vasárnap pedig megközelítőleg 500-an
voltak kíváncsiak az érdekes madarakra.

A kiállítás fő szponzorai az
Agricola Zrt., a KomáromEsztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és Vértesszőlős
község Önkormányzata
voltak.
Köszönjük támogatásukat!
Feketsné Kisvarga Anita

www.vertesszolos.hu
lyakkal díszítették, a kiállítóteret nádfallal
osztották meg. A madarak mellett más
látnivaló is akadt: ékszereket, gyönyörű virágokat, de még ólomkatona-gyűjteményt is megtekinthetett az idelátogató. Az állatpatika-standon pedig mindent megtalálhattak a hobby „díszmadarasok” és kisállattartók.
A kiállítás egyben szakmai megmérettetés is volt. A hozzám hasonló laikusoknak mondom el, hogy zsűrizésnél mindhárom kategóriában (díszgalamb, díszbaromfi, díszmadár) a fajtára
jellemző standardokhoz (fej, csőr, alak,
forma) legjobban közelítő egyedi jegyeket vizsgálják. Mint Tóth István egyesületi elnök úrtól és Válóczi Ferenc úrtól megtudtam, a szakbírók megítélése
szerint a tenyésztők nagyon színvonalas, jó minőségű és változatos formavilágú szárnyasokat mutattak be.
A díjak nem is maradtak el: 38 kiállításgyőztes, 10 tiszteletdíjas és három különdíjas kiállító vehette át Dr. Nagy Sándor
polgármester úrtól – aki az Önkormányzat 3 díját ajánlotta fel, – az okleveleket
és a serlegeket. Ekkor került átadásra a
Zoltánfi Zsuzsa alpolgármester-asszony

Mint ahogy arról már több ízben beszámoltunk, megújult Vértesszőlős honlapja, a
www.vertesszolos.hu. A cikkek olvasottsági mutatói alapján arra következtetünk, hogy
egyre többen kattintanak a weblapra. Azok számára, akik még nem látogattak el az
oldalra, íme néhány információ, melyet itt érhetnek el:
 A településünket még nem teljesen ismerők a „Bemutatkozás” menüpont alatt olvashatnak a falutörténettel, gazdaságunkkal, népességünkkel, testvértelepüléseinkkel kapcsolatos adatokat, valamint itt tájékozódhatnak a helyi látnivalókról és a községünkben
zajló programokról is.
 Az „Önkormányzat” címszó alatt olvashatók többek között helyi rendeletek és határozatok, a 2006-2010-es ciklusprogram, a „Polgármesteri hivatal” menüpont pedig tájékoztat az ügyfélfogadási időkről, illetve megadja a hivatal elérhetőségeit.
 A „Hírek” és az „Események” menüpontok fontos információkat, illetve programokat, eseményeket tartalmaznak, az „E-ügyintézés” a polgármesteri hivatalban történő
adminisztrációhoz letölthető nyomtatványokat kínál.
 A „Közérdekű információk” és az „Intézmények” alatt olyan címeket, telefonszámokat, nyitva tartási rendeket találhatnak az érdeklődők, melyek a mindennapi életben
gyakran szükségesek.
 A „Cégtár” a helyi vállalkozásokat és tevékenységüket tartalmazza. A „Civil szervezetek” címszó alatt tallózva kiderül, hogy községünkben milyen sok és aktív szerveződés van.
 Az oldalon olvashatunk még a helyi sportszakosztályokról is nem meglepő módon a
„Sport” menüpont alatt. A „Galéria” érdekes fotókat mutat be a község múltjából és jelenéből.
 Lehetőség van apróhirdetések feladására is, melynek feltételeiről az előző számban már hírt adtunk. A „Fórum” pedig teret enged arra, hogy Önök hozzászólhassanak
a helyi eseményekhez, döntésekhez, vagy itt akár a honlappal kapcsolatban is megírhatják véleményüket, javaslatukat. Ehhez nem kell mást tenni, mint regisztrálni az oldalon.
Ha még nem tették meg, látogassanak el a weblapra!
Feketsné Kisvarga Anita
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A Művelődési Ház hírei
A tatai Bláthy Ottó Szakközépiskola és
az észak-komáromi Ipari Szakközépiskola egy közös EU-s pályázatban vesz
részt, melynek témája: Nemzeti kisebbségek és hagyományos ételeik.

2009. február 5-én, csütörtökön
14.00-ra érkeztek meg a vértesszőlősi
tájházba, összesen 11 fős csapattal. A
magyar és szlovák diákok nagy örömmel hallgatták Patakiné Klári néni, hol
magyar, hol szlovák nyelvű előadását.
A helytörténeti előadást követően pedig megkóstolták a paprikás és a kapros túrós lepényt.

Elindult a Kézimunka szakkör

Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a zenés délutánt, melynek
keretében kihirdettük a legfinomabb
fánk címet is. A szőlősi asszonyok kiváló süteményeket tudnak készíteni. Ezt
bizonyították a felhívásra érkező pályamunkák is. A zsűri megkóstolhatta
Krupánszkiné Milka néni, Patakiné Klári
néni, Ocskainé Erzsike néni, Skrovánné
Márika néni fánkkölteményeit illetve
Kozicz Marika néni rétesét. Mindegyik
gusztusos és roppant finom volt.

Szerdánként 16 órától várjuk az érdeklődőket. Elhatároztuk, hogy az első
munkánk egy keresztszemes hímzéssel
készített monogramos könyvjelző lesz,
mellyel az idei nagycsoportosokat ajándékozzuk meg májusban.
* * *

Vándorkiállítás

* * *
Bánfi József kortárs festő és grafikus tárlata nyílt február 5-én. A kiállítás március elejéig látható a Művelődési Ház nagytermében. A tavasz folyamán több kortárs művész is bemutatkozik majd nálunk.

Február végéig látható a héregiek kiállítása. Márciusban a gyermelyiek kiállítását fogadjuk, a mi kiállításunk pedig
Tarjánban lesz látható.
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Zenés teadélután
és fánksütő verseny

A „LEGFINOMABB FÁNK” címet
Skrovánné Márika néni pillekönnyű farsangi fánkja nyerte el, melynek receptjét most közkinccsé tesszük:
HOZZÁVALÓK:
2 dl 20%-os tejföl
4 tojás sárgája
½ dl rum
Csipetnyi só, csipetnyi cukor
Annyi liszt, amennyit fölvesz, úgy
hogy nyújtható legyen. Vékonyra kisodorjuk. Téglalapokat vágunk belőle,
amelynek a közepét derelyevágóval be
csíkozzuk. Laza mozdulattal összefonjuk és forró olajban kisütjük.
Jó kísérletezést!

Program előzetes
Március 15-e után kezünkbe vesszük
a vándorbotot és elindulunk a KISTÉRSÉGI VÁNDORLÁSAINKRA. Első célpontunk Szárliget lesz. A környék felderítésében Horváth Sándor lesz segítségünkre, aki nem csak a környéket, de
a környék anekdotáit is kiválóan ismeri.
Részletes információ a Művelődési
Házban, a Samu TV-ben és a weblapon
lesz olvasható.
* * *
A tavasz során két nagyobb szabású
előadásra kerül majd sor. Az egyik dr.
Csernus Imre pszichiáter előadása lesz,
mely során közvetlen beszélgetésre invitáljuk a nézőket.
A másik alkalommal dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus beszél majd arról, hogy mai modern életünket behálózzák a kommunikációs csatornák, a telefonok, az internet, de tényleg kommunikálunk-e? Miről is szólnak vagy nem
szólnak kapcsolataink?
Mindkét program szervezés alatt van.
Érdeklődni nálam a 06/20-93-66-453-as
telefonon, vagy személyesen a Művelődési Házban lehet.
Persikné Szabó Kata
Kulturális menedzser

Pótszilveszter
Január 24-én pótszilveszteri mulatságot rendezett az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub a Művelődési Házban.

A rendezvényt Busch Józsefné, klubvezető nyitotta meg, aki az új évi jókívánságok mellett említést tett a 2009-es esztendőben várható programokról is.
A jó hangulathoz és a tánchoz a zenét ezúttal is a Szeptember Trió szolgáltatta.
Feketsné Kisvarga Anita
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A téli síkosság mentesítésről
A téli időszakban hulló csapadék (hó,
ónos eső) és a lefagyó nedvesség,
esetleg hófúvások jelentősen megnehezítik a közlekedést.
A települési belterületi közutak karbantartása, így síkosság mentesítése is
az önkormányzat feladata. Ennek lehetőségeinknek megfelelően megpróbálunk eleget tenni. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy higgyék el: tökéletes megoldás nincsen, nem lehetséges minden
egyes négyzetméter útfelületet kifogástalanul síkosság mentesíteni.
Január hónapban jelentős problémát okozott az ónos eső, nemcsak
Vértesszőlősön, hanem országszerte is. Sajnos a már jeges úton a sószóró tehergépjárművek nem tudtak
közlekedni. Egyetlen megoldás van,
mégpedig a meteorológiai előrejelzés alapján megelőzésként sózni az
utakat még az ónos eső előtt. Ennek
kockázata, hogy amennyiben az ónos
eső elmarad, feleslegesen, jelentős
költségen juttattuk ki a szóróanyagot.
Szolgáltatónkkal történt szerződésünk
alapján a következő elvek mentén történik a hó eltakarítás:
� Az Önkormányzat jelzése alapján
a szolgáltató tehergépjárműve 40 percen belül megkezdi a munkát.
� Síkosság (ónos eső, lefagyás esetén) elsősorban a gyűjtő utak sózása
történik meg (Sólyom, Petőfi és Arany,
Múzeum, Tanács, Kánya és Szarvas,
Hegyalja és Ady u.)
� Kb. 5 cm feletti hó mennyiség esetén a gyűjtő utak sózása és ekézése,
valamint a többi utca ekézése történik
meg. Ennél kevesebb hó esetén a nem
lejtős utcákon közlekedni lehet.
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Új lehetőség Vértesszőlősön!

A nagy mennyiségű só kiszórása környezetszennyező, a gépkocsik karos�szériáját és a beton felületeket is károsítja. Egy teljes munka (gyűjtő utak sózása és ekézése, többi út ekézése) mintegy 100 000 Ft költséggel jár, ami egy
télen akár több milliós kiadást is jelenthet. Ezen kívül a járdák és egyéb közterületek síkosság mentesítése további
költségeket igényel.
A fentiek alapján, főleg takarékossági megfontolásból az Önkormányzat igyekszik a síkosság mentesítést a
szükséges, még elégséges módon
megoldani.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a
kistelepüléseken, családi házas övezetekben nemcsak a régi hagyomány kötelez, hanem jogszabály is előírja az ingatlan előtti közterület (a közútig) illetve a járda síkosság mentesítését az ingatlan tulajdonosa számára.
Kérem, hogy vegyék figyelembe a télen megváltozott útviszonyokat, gépjárműveik műszaki állapotát, használjanak
téli gumiabroncsokat, illetve időben induljanak el otthonról. Amennyiben a
közlekedési lehetőségeket veszélyesnek ítélik, káresemények és balesetek
megelőzése érdekében válasszák inkább a tömegközlekedést!
Közösen, összefogva gondoskodjunk arról, hogy télen is biztonságosan és zavartalanul közlekedhessünk
Vértesszőlősön!
Ezúton szeretném megköszönni azon
vállalkozók közreműködését, akik saját járművel térítésmentesen segítséget nyújtottak idén télen a hó eltakarításban: Egervári Péter, Tomasik József
és Tomasik Róbert.

Az EPK-OCM Segítő Szolgálat várja
azon helybeliek, illetve hozzátartozóik jelentkezését, akik hétköznapi teendőik ellátásában segítséget szeretnének igénybe venni, mert egészségi
állapotuk ezt indokolttá teszi.
Megfelelő létszámú jelentkező esetén
2009. április 1-jétől az önkormányzattal
egyeztetett, térítési díjmentes házi segítségnyújtás indul községünkben.

A házi segítségnyújtás keretében
a szolgálat munkatársai:
F az ellátást igénybe vevővel segítő
kapcsolatot tartanak fenn,
F ellátják az orvos utasítása szerinti
alapvető gondozási, ápolási feladatokat,
F közreműködnek a személyi és környezeti higiéné megtartásában,
F közreműködnek az ellátást igénylő háztartásának vitelében,
F segítséget nyújtanak az ellátást
igénybevevőnek a környezetével való
kapcsolattartásban,

F segítséget nyújtanak az esetleges
veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
F segítséget nyújtanak az ellátást
igénybevevő számára szükséges más
szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
F szükség esetén segítik a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.

A szolgálat helyi munkatársak
jelentkezését is várja
Az EPK-OCM Segítő Szolgálat képviseletében elérhető: Acsai Balázs tel.
06 70 424 2178, e-mail: balacsai@
gmail. com
Az önkormányzat részéről Feketsné
Kisvarga Anita könyvtáros, sajtóreferens
áll rendelkezésükre. Személyesen kereshető munkaidőben, a könyvtárban,
illetve telefonon a 06 30 754 7991-es
telefonszámon.

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány
ezúton is köszöni mindenkinek, aki a tavalyi évben
adója 1%-ával támogatta az alapítványt.
Reméljük, az idei évben is sokan segítik adójuk 1%-ával az alapítványt,
mely immár 11 éve működik és elsősorban
a falu műemlék templomának és kápolnájának felújítását segíti.

A Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány adószáma:

18608490-1-11

Előre is köszönünk minden támogatást!
(2009. május 20-ig lehet benyújtani az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot
az APEH-nek – akár az adóbevallással együtt, akár attól függetlenül,
az arról rendelkező nyilatkozat kitöltésével – elektronikusan, vagy postai úton.)

Dr. Nagy Sándor
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Szeretettel meghívjuk
Önöket
2009. március 7-én,
reggel 8 órától a Tájházhoz
egy hagyományos

FALUSI
DISZNÓÖLÉSRE!
A szervezők:
Vértesszőlős Község Önkormányzata,
Kulturális Bizottság és a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Minden érdeklődőt
várunk!

Kemence,
téglakályha,
cserépkályha,
kandalló
készítése.
Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956

A behavazott Tájház
Fényképezte: Dr. Bogár István

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