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Farsang és gyertyaszentelő
Február a farsang hónapja, egyházi szempontból pedig a gyertyaszentelő
(február 2.) miatt jelentős.
Ehhez a naphoz kötődik a Balázs-áldás is. Szent Balázs püspök és vértanú nevéhez
egy halszálkától fulladozó gyermek megmentése kapcsolódik. A gyermek édesanyja hálából ételt és gyertyát vitt a püspöknek. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá, és megáldja őket e szavak kíséretében:
„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól”. Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy vélik, hogyha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik.
A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (idén február 25.) tart. A farsang a
tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a
zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, a párkeresés, az udvarlás időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át
(erre utal a németből származó elnevezés is – „faseln” jelentése fecsegni), az arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el (olaszul „carneval” – a hús
elhagyása), de fellelhetők pogány germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is.
A farsang három utolsó napja farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd. A legtöbb népszokás ehhez a három naphoz fűződik – ekkor rendezték a táncmulatságokat.
A legények sorra járták a lányos házakat és a táncmulatság költségére, a muzsikusok megfizetésére adományokat gyűjtöttek. A farsang jellegzetes étele a fánk, aminek mágikus erőt
tulajdonítottak. A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt jelentős szerepük.
A lányok ilyenkor adtak a legényeknek bokrétát. A legények ezt farsangvasárnap tűzték kalapjukra, így mentek a bálba.
Hamvazószerda előtt, 24-én van Jégtörő Mátyás apostol ünnepe. Közismert időjárási
regula fűződik ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”. Hamvazószerdával pedig megkezdődik a húsvét előtti böjti időszak, de erről már csak
márciusban.
Pataki Gábor ministráns

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub ünnepváró estje

Karácsony az Öregek Napközi Otthonában

Advent utolsó heteiben egyre több
szervezet, munkahelyi közösség,
gyermekintézmény rendezett karácsonyi ünnepséget.

December 16-án az Egyesített Szociális Intézetek Öregek Napközi Otthonában csendültek fel a karácsonyi dalok.

Községünkben elsőként december
14-én az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai
karácsonyoztak a Művelődési Házban.
A karácsonyi díszbe öltözött nagyteremben Busch Józsefné, klubvezető köszöntötte a klubtagokat, az ünnepségen megjelent Dr. Nagy Sándor polgármester urat,
Zoltánfi Zsuzsa alpolgármester-asszonyt,
a képviselőket és a civil szervezetek megjelent képviselőit.
Ez után Szabó Mária, a Kulturális Bizottság elnöke mondta el ünnepi köszöntőjét, majd egy meglepetés következett: a vendégek filmvetítés keretében hallgathatták meg Ady Endre: Karácsony című versét Szabó Gyula előadásában, és megtekinthették a tavalyi karácsonyról és a Tájházról készült filmkockákat is. A vetítés után az Urbanics Vilmos
vezette Zimozelen Asszonykórus műsora teremtette meg az ünnepi hangulatot.
A szép karácsonyi dalcsokor előadását 1-1
szál szegfűvel köszönte meg a Klub veze-

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde gyermekműsora mosolyt varázsolt az idősek
arcára. Az intézmény munkatársai apró
ajándékokkal köszöntötték a napközi
otthon tagjait. Dr. Nagy Sándor polgármester jókívánságai mellett átnyújtotta
a 70 évesnél idősebbeknek az Önkormányzat ajándékcsomagját.
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tősége. Busch Józsefné elismerően szólt
a klubtagok 2008-as évben végzett közösségi munkájáról, illetve a támogató adományokról. A vacsora és a Szeptember Trió
muzsikája igazán vidámmá tette az estét.
Az ízletes vacsorát Pátrovics Miklósné,
Kiss Lajosné és Jánk Róza készítette.
A program előkészítését és lebonyolítását segítette Ocskay Józsefné csoportja.
Az est jó hangulatát finom borral támogatta Bedei Sarolta és Szőke Sándor.
A karácsonyváró program megrendezését 20 000 Ft adománnyal támogatta
Werner és Rosemarie Baron.
Mindenkinek köszönet a szép estért.

A közelgő ünnepek alkalmával minden
70. életévét betöltött lakó, közel 210 fő kapott ajándékcsomagot, melyet a Képviselő Testület tagjai adtak át az időseknek.
Feketsné Kisvarga Anita könyvtáros

Feketsné Kisvarga Anita könyvtáros
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Falukarácsony
2008. december 19-én rendezte meg az
Általános Iskola és a Kulturális Bizottság
a hagyományos falukarácsonyt.
Helyszíne idén is az iskola épülete illetve udvara volt, ahol mézeskaláccsal, teával, forralt borral, finom káposztás lángossal és karácsonyi süteményekkel vártuk az
érdeklődőket.
A program kézműves foglalkozással kezdődött, majd kezdetét vette a gyermekek által készített ajándékok és finomságok vására.
Idén először tea-és kávéház is várta a vendégeket, mely hangulatával nagy sikert aratott.
A főbejárat előtt karácsonyi műsorukat mutatták be az óvodások és az iskolások, bemutatkozott az iskola énekkara. A Zimozeleny
Asszonykórus karácsonyi szlovák és magyar
dalai zárták az ünnepi programot.
Kulturális Bizottság

Karácsonyváró koncert
a vértesszőlősi Művelődési Házban
Vannak feledhetetlen dalok, mint például Frank Sinatra, Dean Martin, Tom
Jones slágerei, amelyek a mai napig
ismerősen, kellemesen csengenek a
nagyközönség számára.
A Lucky Fellas együttes műsorában az
50-es, 60-as, 70-es évek „standard” amerikai dalaiból és a korszak európai slágereiből egyaránt válogatott, időnként kirándulást téve a klasszikus country muzsika mezejére is. Az együttes műsorát jó kedvvel,
elegánsan, a közönséggel „egy hullámhosszon” mozogva, ízig-vérig élőben prezentálta. A hátteret profi zenei alapok biztosítják, a dalok eredeti hangszerelésben
szólalnak meg.
Az együttes tagjai testvérek: Jurásek
Balázs és Jurásek Dániel sokéves zenei és
színpadi múlttal rendelkezik, az évek során
többféle műfajban is kipróbálták magukat,
majd 2007-ben megalakult a Lucky Fellas.
A műsor több generáció érdeklődését
is felkelti: az idősebbek kellemesen nosztalgiázhatnak a régi dallamokat hallgatva, az ifjabbak pedig megismerhetik e remek szerzeményeket két fiatal énekes tolmácsolásában.

Az est második felében a csolnoki
Charlie Firpo Big Band lépett színpadra.
A zenekar 2 éve alakult a Csolnoki fúvószenekar tagjaiból, (plusz egy-egy tag a Dorogi és a Mogyorósi zenekarból). Céljuk a
tradicionális big-band zene ápolása és művelése, a 30-as 40-es 50-es évek Amerikájának visszaidézése.
Repertoárjukban szerepelnek klasszikus big-band nóták, swing és jazz dalok
big-band átiratai. A zenekar művészeti vezetője, aki egyben aktív tagja is az együttesnek: Gyarmati György.
Persikné Szabó Katalin

Sportsiker!
A Vértesszőlősi Általános
Iskola leány floorball csapata
a Diákolimpia országos
megmérettetésében az előkelő
IV. helyet szerezte meg.
Gratulálunk az ügyes lányoknak
és edzőjüknek, Mátyási Piroskának!
4
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Óvodai hírek

Betlehemi széljegyzet

Az új esztendőt vidáman, élményekben gazdagon kezdtük az intézményben. Gyermekeinkben sokáig élt még
az elmúlt ünnepek varázsa.

A karácsonyt várva meglátogattuk az
Idősek klubjának lakóit, ahol hagyományainkhoz híven egy kis karácsonyi mesével örvendeztettük meg falunk szép
korú tagjait. Természetesen ők is készültek az óvodások látogatására, horgolt ruhadarabokkal kedveskedtek apróságainknak.
Az idei évben örültünk annak,
hogy a karácsonyi játszóház iránt
az eddigi éveknél is nagyobb volt
az érdeklődés. Szülők és gyermekeik az óvoda dolgozóival együtt
készítették a karácsonyi díszeket,
a hagyományos mézeskalácsot.
Az óvodai karácsonyi ünnepségen
együtt ünnepelt a bölcsőde és az
óvoda valamennyi lakója. Vendégünk volt Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony, valamint a Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége, akik mesekönyvekkel kedveskedtek gyermekeinknek. A karácsonyfánk alatt sok szép ajándék várta az aprónépet, melyet szülők önzetlen támogatásának is köszönhettünk.
E meghitt ünnep után kipihenve az év fáradalmait köszöntöttük
egymást az új évben és már javában készülődünk a farsangi vigasságokra.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezető
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„Adja Isten, így szól többször is, másszor is,
Hogy így megviduljon köztünk a komor is,
Más egészségéért, a magunk hasznára,
Eresszük ezt a bort a többek útjára.”
(Csokonai)

Szeretettel várunk minden mulatni vágyó felnõttet
az óvodai Szülõi Munkaközösség által szervezett

FARSANGI VIGASSÁGRA
2009. FEBRUÁR 14-ÉN!

Amennyire vártuk őket, olyan sebesen tűntek tova az ünnepek. A fenyőfákat a legtöbb helyen már vízkereszt után megfosztották díszes ruhájuktól, hogy január közepén már a
kukák mellé, vagy – ha földlabdásról
volt szó – az udvarba kerüljenek ki.
Esetleg a hideg napokra való tekintettel még egyszer meleget árasztottak
magukból – ám a lélek helyett ezúttal
a testet melegítették fel.
Bár a naptár már lassan februárt mutat, pár szó erejéig még talán érdemes
visszagondolnunk a karácsonyra. Érdekes történet, hogy Assisi Szent Ferencre 1222 karácsonyán Betlehemben járván, nagy hatást tett az ottani karácsonyi liturgia. Visszatérvén, engedélyt kért
a pápától, hogy hasonló módon ünnepelhesse meg a karácsonyt a következő évben. Mivel azonban az akkori
egyház tiltotta az előadásokat, a pápa
csak azt engedélyezte, hogy templom
helyett egy barlangban tartsa az ünnepi misét. Szent Ferenc a szalmával bé-

lelt barlangba egy jászlat állított, élő állatokkal, amely mintegy háttérképként
szolgált, miközben a szent prédikált a
környékről összegyűlt híveknek. A betlehemezés pedig több forrás szerint is
igazi magyar népszokás.
Vértesszőlősön idén is volt a templomban betlehemi kép és pásztorjáték
is. A helyi fiatalok Jézus születésére emlékeztek – és emlékeztettek. Reméljük,
hogy az a szeretet, amit a kis Jézus hozott karácsonykor az emberek szívéve,
kitart a következő karácsonyig.
Munkatársunktól

A bál 19 órakor kezdõdik
a helyi Mûvelõdési Házban és kivilágos virradatig tart.

Zene, tánc, tombola, büfé!

Jegyek elővételben 1 500 Ft-ért az óvodában vásárolhatók!
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Válaszlevél

Magyar Kultúra Napja a Művelődési Házban

Roland Fitzner úr, Murh Am See polgármestere 2008 decemberében felkérte Dr. Nagy Sándor polgármester urat, hogy a közelgő karácsony és az új esztendő alkalmából írjon ünnepi köszöntőt, melyet a helyi újság tolmácsolna a testvértelepülés lakóinak. Válaszképpen
Fitzner úr a következő sorokat írta a vértesszőlősieknek:
Kedves Dr. Nagy Sándor Polgármester Kolléga!
Először is szeretném megköszönni a barátságos üdvözlést és jókívánságokat, amelyeket a Muhr am See-i
polgároknak küldtél! Nagyon örülök a jó kapcsolatnak is, melyet községeink már több, mint 20 éve ápolnak.
E hosszú idő során politikailag és gazdaságilag is sok változás történt, egy dolog azonban megmaradt,
sőt növekedett, ez pedig a barátságunk.
Mindannyian most az egész világon rendkívüli válságot élünk át, melynek hatásait ma még nem lehet
megbecsülni. Viszont a történelem során egy dolgot megtanultunk, hogy ezekben a nehéz időkben a világ megjobbítása érdekében összefogva, együtt kell munkálkodnunk. Barátság és kétoldalú megértés az,
amely jó alapot ad ehhez.
Már régóta követem Vértesszőlős község fejlődését és biztosíthatlak, hogy példamutató módon fejlődik
a település, és ezzel a község különösen élhetővé és barátságossá vált. Ezért nagyon szívesen adományoztam a szép templom részére a toronyórát! Számomra nagy öröm volt ebben segíteni, és egészen biztosan
legnagyobb ajándék volt ez, amelyet életem során valaha is adtam!
Kívánom, hogy az új óra a község minden lakója számára még sok szép és boldog órát mutasson!
E gondolatok jegyében kívánok a képviselő-testületnek és minden vértesszőlősi polgárnak Boldog Karácsonyt és Új Esztendőt, további baráti kapcsolatokkal községeink lakossága között. E kívánságokat közvetítem a Muhr – Vértesszőlős Baráti Kör elnöke Josef Bartha nevében is.
Roland Fitzner
Polgármester, Muhr am See

Pátria Faluközösségi Egyesület – Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős, Hegyalja utca 25. • Telefon: (34) 379-014
• Mobil: 06 (70) 328-9772 • Web: patria.szolos.hu
• E-mail:patria@vertesszolos.hu

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünknek ajánlották fel.
A 2007. évben befolyt 280 430 Forintból 70 00 Ft-ot a Samufalvi Óvodának felszerelések vásárlására, 50.000 Ft-ot a községi Könyvtárnak lexikonok, valamint kiadásra nem
kerülő könyvek vásárlására, 30.000 Ft-ot az Orvosi Rendelőnek vérnyomásmérő, valamint lázmérők vásárlására biztosítottunk, 26.006 Ft-ot a Vértes László utcai park munkálataira, 66.650 Ft-ot kulturális célokra használtunk fel.
Köszönjük a felajánlásokat, kérjük hogy a jövőben is támogassák Egyesületünket.

Adószámunk: 19144067-1-11
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Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület

2009. január 22-én a Magyar Kultúra Napján életre keltek a versek Tóth
Zsóka előadásában.
Szájából úgy hangzottak el a versek,
mint élő történetek amelyek akár a mi
fejünkben is megszülethettek volna. Ültünk gyerekként a forgó szél közepén,
szánkban ízlelgettük a szót „Hazám”.
Hol elkomorodtunk, hol önfeledten nevettünk. Mert ezt is szabad volt, nevet-

ni. Szerelmes szavakon zavartan összenézni. Az élet groteszkségén egy pillanatra eltűnődni.
Persikné Szabó Kata
Kulturális menedzser

Komárom-Esztergom megye MGKSZ V-71
Vértesszőlősi Egyesülete a 2009-es évben
kisállatbörzét rendez.
Helyszín:
a Vértesszőlősi Sportcsarnok előtti zárt parkoló.
Időpontok (minden alkalommal 7.00 órától):
• március 28. •április 25. • május 30. • június 27.
• július 25. • augusztus 29. • szeptember 26. • október 24.
Információ:
Tóth István egyesületi elnök (Tel.: 34 382-579, 06 30 270 5132)
Válóczi Ferenc (Tel.: 06 30 209 1792)
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Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2009. évre meghirdeti a „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatot. A Kulturális 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:
•
•

•

•
•

•
•

•

Megtartjuk a jelentkezéses formát, csak azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket a megadott határidőig.
Szívesen fogadjuk azt is, ha valaki nem a saját, hanem más portáját ajánlja Bizottság figyelmébe, és amennyiben még nem jelentkezett annak tulajdonosa, akkor felkérjük e nemes versengésben való részvételre.
A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában is 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
Az akció egész évben zajlik, 2008. augusztus 20-tól, 2009. augusztus 20-ig. Csak az idei évben, a megváltozott kiírás miatt lett a jelentkezési határidő: március 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.
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A pályázat eredménye a Samu 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: 2009. március15.

JELENTKEZÉSI LAP
„TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ” PÁLYÁZATHOZ
Név: .....................................................................................................................
Értesítési cím: .....................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................
A pályázó ingatlan címe: ....................................................................................
.............................................................................................................................
Alulírott ezúton jelentkezem a Vértesszőlős Község Képviselő Testülete által
meghirdetett „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatra. A jelentkezésemmel a pályázat feltételeit elfogadom.
Vértesszőlős, 2009. .................................hó .........nap

aláírás
Visszaküldendő: Polgármesteri Hivatal, Dr. Bogár István
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A Művelődési Ház hírei
Februári jeles napok
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
Időjárásjósló nap: ha a medve kijön és
meglátja az árnyékát, visszabújik, mert
még negyven napig hideg lesz. A vihar,
jégeső és villámlás ellen ajánlatos volt
szentelt gyertyát gyújtani.

3. Balázs
Balázs-járás: a maskarába öltözött
gyerekek járták a falut és élelmiszert
gyűjtöttek a tanítónak. Ha ezen a napon
esik, jég veri el a termést nyáron.

6. Dorottya
Örülhetünk a fagynak, mert akkor Juliannára megenyhül az idő.

14. Bálint
Az ekkor ültetett facsemete a többinél hamarabb erősödik meg. A kotlóst
is ilyenkor érdemes ültetni. Száraz hideg
idő jó termést igér.

16. Julianna
Ilyenkor gyakran havazik.

24. Mátyás
Feltöri a jeget, ha nincs csinál. Havas
idő esetén ajánlatos búzát, árpát, zabot
vetni, mert jól terem majd.

25. Hamvazószerda
A húsvétvasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdete, lezárul a farsang.

Tipp
Aki bízik a természet patikájában és
szívesen kipróbál természetes anyagokat például a hajápoláshoz, annak egy
12

tipp, hogyan teheti fénytelen, töredezett
haját élettelivé.
Keverjünk a samponhoz 3 csepp hidegen sajtolt tökmagolajat. Azután mossuk meg a hajunkat, és alaposan öblítsük le. Tekerjük be törölközővel és legalább fél óráig hagyjuk a „dunsztban”.
Jó kisérletezést!

Új lehetőségek a Művelődési
Házban
A tavaly kicsinosított Művelődési
Házban mindenkit szeretettel várunk
programjainkon:
Az ovisokat márciustól oviszínházba várjuk.
Az iskolás korosztályt hétfőn, szerdán és csütörtökön Diákkuckóba várjuk
14-16 óráig. A ping-pongon, a csocsón
és a dartson kívül lehetőség lesz a póker és a sakk alapjainak elsajátítására
és gyakorlására.
Azoknak a gyerekeknek, akik lemaradtak valamiért a tanulásban és szeretnének az iskolai felzárkóztatási lehetőségen kívül még egy kis segítséget
kapni, ebben az időpontban a rendelkezésükre állok. Megcsináljuk együtt a
házi feladatot, kikérdezem a leckét, segítek hatékonyabbá tenni a tanulást.
Ha évek óta görgetsz magad előtt valami hiányosságot, most lehetőséged
van bepótolni azt. Nem kell mást tenned, mint bejönni a Művházba (hétfőn,
szerdán és csütörtökön 14-16 óráig ) és
Kati nénit keresni!
Kedves Szülők!
A programot az iskola igazgatójával
egyeztetve indítjuk, azoknak a gyere-

keknek szeretnék segíteni, akik szeretnének tanulmányaikban előrehaladni
és még egy kis segítségre van szükségük. Ha bármi kérdésük van, hívjanak
a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.
Nyugdíjasainknak hétfőnként 16-18
óra között internet és számítógép használati lehetőséget biztosítunk. Kezdőknek segítséget nyújtunk!
Kéthavonta teadélutánra várjuk az
érdeklődőket! Az elsőt február 12-én
tartjuk 16-tól 18 óráig. A farsang jegyében Fánksütő versenyt hirdetünk. Aki
a legfinomabb fánkot hozza a délutánra, az jutalmat kap és megoszthatja receptjét a Hírmondó olvasóival. A délután
hangulatáról Herr Gyula és szintetizátora
gondoskodik. Lesz tombola, apró, tréfás
vetélkedő. Nagyikat, szülőket és gyerekeket is várunk a programra.
Január 28-ától, szerdánként kézimunka körbe várjuk az érdeklődőket.
A 16 órától 18 óráig tartó klubfoglalkozáson megismerkedhetünk a vert csipke készítésével, a hímzés, a kötés és a
horgolás fortélyaival.
A kézimunkák újra reneszánszukat
élik. Egy monogramos törölköző, egy
körbe horgolt terítő, csipke ma már újra
helyet kap a lakáskultúrában. Aki egy kicsit kreatívabb, ezekkel a technikákkal
készült, a mai kor ízlésvilágának megfelelő egyedi használati tárgyakat, ruhákat
és kiegészítőket is készíthet.
Január 28-án Görög Erzsike néni ízelítőt ad a vert csipke készítésből.
Várunk mindenkit, aki szívesen kézimunkázna társaságban vagy szeretné megismerni és elsajátítani ezeket
a technikákat.

Októberben indult útjára a Kistérségi Vándorkiállítás, melyen bemutatkoznak a települések. Márciustól kezünkbe
vesszük a vándorbotot, hogy jobban megismerjük ezeket a településeket. Havonta
egy alkalommal, hétvégén gyalog vagy
kerékpáros túrára indulunk, hogy ellátogassunk
ezekbe a szép természeti környezetben fekvő településekre.
A túrák időpontjáról a sajtóból, a
falutévéből, a weblapról és a Művelődési Házban tájékozódhatnak a kirándulni vágyók!
Ezenkívül szívesen elindítanánk egy
Kedvenc klubot is ahová azokat a gyerekeket és felnőtteket
várnánk, akik szeretik az állatokat. Szeretnék, hogy kedvenceik minél jobban érezzék magukat a környezetünkben. Szeretnék
tudni, hogyan etessük, gondozzuk, tanítsuk őket. Akit érdekel a téma, jelentkezzen nálam a Művelődési Házban!

Tábor előzetes
Ebben az évben két tábort tervezek.
Folytatjuk a Kalandtábort. Minden nap
új helyszínen és új kalandok várják majd
a táborozókat.
A másik egy kézműves és életmód
tábor lesz, ahol az alkotás öröme mellett arról is beszélünk majd, hogyan őrizhetjük meg tisztán és egészségesen a
környezetünket.
Mindenkit szeretettel várok a programokra!
Persikné Szabó Katalin
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SAMU TV

Próbanépszámlálás

Tisztelt Lakók!
Többen észrevételezték, hogy az adás minősége egy-egy lakóháznál gyenge.
A UPC felé ezt az Önkormányzat jelezte, a bejelentett helyeken megvizsgálták a
hibát és egyértelműen kiderült, ahol rossz a vételi minőség, ott a lakó oldali aljzat,
csatlakozás, esetleg a kábelezés nem volt megfelelő. Kérjük, akinél továbbra is
fennáll ez a minőségi probléma, a UPC szakembereihez forduljanak segítségért!

A Samu TV hirdetési díjszabása:
• cégek, vállalkozások 1500 Ft + ÁFA/oldal/2 hét
• magánszemélyek 800 Ft + ÁFA/oldal/2 hét
• a jószolgálati információk ingyenesek.

Korlátozott mértékben, de lehetõséget adunk hirdetések elhelyezésére
a Hírmondóban az alábbi feltételekkel: Hirdetéseket a lap mindenkori
terjedelmének 30%-áig tudunk fogadni, melynek díja a következõ:

Belsõ oldalon:

Az adatfelvétel
két szakaszban történik:

1 db A/5 oldal 5.000 Ft+ ÁFA
A/5 oldal fele 3.000 Ft+ÁFA
A/5 oldal negyede 2.000 Ft +ÁFA
A lap hátoldalán elhelyezett hirdetésekre
50%-os felárat számítunk.

Zoltánfi Zsuzsa

1) Önkéntes adatfelvétel (január hónap
második felében), ahol az érintett települések lakosságát kérik fel a kérdőívek kitöltésére. A kérdőívek kitöltésének és visszaküldésének két módja lehetséges. Vagy kitöltve, postai úton kell visszaküldeni, vagy az
interneten keresztül kell a feltett kérdésekre válaszolni (www.nszproba.hu)
2) Azt aki önkéntesen, 2009. január 31-ig
nem töltötte ki a kérdőívet, kérdezőbiztosok
fogják felkeresni a sikeres próba lebonyolítása érdekében.
A kérdezőbiztosok megbízási szerződéssel rendelkeznek!
A KSH az adatfelvétel teljes ideje alatt telefonos információ-szolgáltatást működtet
munkanapokon 8-16 óra között az ingyenesen hívható 06-80/204-253 telefonszámon.
A felvett adatokat a KSH bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célra, a 2011. évi
népszámlálás előkészítéséhez használja fel.

alpolgármester

Baudentisztl Péter jegyző

A lap megjelenését megelõzõ hónapban elhunyt vértesszõlõsi
lakosok nevét, a hozzátartozók kérésére, ingyen közöljük.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A lap megjelenése a lapzártát követõ hónap elsõ hete.
További információ kérhetõ:
Feketsné Kisvarga Anitától a 06 30 754 7991-es telefonszámon,
valamint a kisvargaanita@vertesszolos.hu e-mail címen.
Mind a Samu TV-be, mind pedig a Hírmondóba szánt hirdetések díját a
Polgármesteri Hivatalban lehet fizetni Pintér Pálné gazdasági előadónál.
A www.vertesszolos.hu weboldalra kerülő apróhirdetések díja 3 Ft/karakter/2 hét.
A jószolgálati információkat itt is ingyenesen tesszük közzé. A hirdetések díjának
fizetésére a Községi Könyvtárban, nyitva tartási időben (hétfőn és szerdán 15-19
óráig) van lehetőség Feketsné Kisvarga Anita könyvtárosnál.
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Az Európai Parlament és Tanács a nép- és
lakásszámlálásról szóló rendelete értelmében 2011-ben az Európai Unió minden tagállamában, így Magyarországon is népszámlálást kell tartani.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) folyamatosan végzi a népszámlálás előkészítését, melynek igen fontos és nélkülözhetetlen
szakasza a 2009. január-február hónapokban
lezajló népszámlálási próbafelvétel, ami az
országban egy fővárosi kerületet, 3 várost
és 6 községet, köztük Vértesszőlőst is érinti.
A próbafelvétel célja, költségkímélő és a
lakosság terhelését csökkentő adatfelvételi
módszerek keresése, kipróbálása.

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete decemberi
ülésén döntött arról, hogy az építésügyi hatóság létszámát nem kívánja
bővíteni, emiatt az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához
szükséges feltételeknek hatóságunk
2009. 01. 01-től nem felel meg, mivel
nem tudunk eleget tenni a 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.
Fentiek miatt a 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1/A § (1) bekezdése alapján az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör 2009. 01. 01-től a fenti rendelet
erejénél fogva megszűnik.
Az elsőfokú építésügyi hatósági hatásköröket a jövőben Tatabánya Megyei
Jogú Város Jegyzője gyakorolja.
Az elsőfokú építésügyi hatóság elérhetőségei: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2800 Tatabánya, Fő tér 6. • Tel.: 34/515-700
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatáskör átadására 2009. januárjában kerül sor.
A folyamatosság biztosítása érdekében építésügyekben a Polgármesteri
Hivatal munkatársai, munkaidőben továbbra is adnak felvilágosítást, viszont
elsőfokú eljárást, 2009 januárjától már
csak Tatabánya MJV jegyzője folytathat.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.
Baudentisztl Péter jegyző
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Szemétlerakás ingyen
Kevesen tudják, hogy a tatabányai szemétlerakóba 200 kg/fő/év mennyiségben,
személyi igazolvány bemutatása mellett,
ingyenesen elhelyezhető a szemét.
Kérjük az illegális szemétlerakók használóit,
hogy inkább ezzel a lehetőséggel éljenek, és ne
szennyezzék a lakókörnyezetünket!

Tisztelt Vértesszőlősiek!
A decemberi számban meghirdetett falusi hagyományos
disznóvágásr a március
7-én reggel 8 órától kerül
sor a Tájház udvarán. Bővebb információk a februári Hírmondóban lesznek olvashatók.
Kulturális Bizottság

FERGETEGES

FARSANGI BÁL

A SCHÜTZ k apelle
ZENEK ARR AL!
2009. február 28-án,
szombaton 19 órai kezdettel
a Sportcsarnokban

hagyományteremtő szándékkal
jelmezes farsangi bált szervezünk. A szüreti
bálokról jól ismert és közkedvelt SCHÜTZ
K APELLE szolgáltatja a talpalávalót.

Belépődíj: 1 500 Ft/fő.

A jelmezbe öltözők ajándékot kapnak, valamint jelmezverseny lesz, értékes díjakkal!
Belépőjegyek február 16-tól kaphatók a
Kultúrotthonban naponta 15 és 19 óra
között. (Információ a 379-586,
ill. a 06/30-578-51-16 telefonszámokon.)
Azok az érdeklődők, akik nem váltják meg
jegyüket előre, érkezési sorrendben az
esetleges maradék helyek számától függően
vehetnek részt a bálon.

A bál „batyus”, büfé nem lesz!
Kulturális Bizottság

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

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

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