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Mikulás
Hamarosan jön a gyerekek által annyira várt Mikulás, December 6. Miklós napja,
melyhez kapcsolódó szokások egy kis-ázsiai városban élt Miklós nevű püspök jó
cselekedeteire vezethetők vissza. A legenda szerint a püspök igen gazdag, jószívű ember volt, egyszerűen, szerényen élt. Megsajnálta a szegényeket, éjjelente
elindult és a rászorultak ablakába pénzt, ajándékokat tett. Innen ered és indult el
a Miklós-napi ajándékozás hagyománya szerte a világon.
Ma is izgatottan várják a kisgyermekek Mikulás érkezését, ezen a napon szépen
kitisztított cipöjükbe narancsot, diót, csokoládét, a “rossz gyerekek” virgácsot
kapnak.
Az ajándékozás öröme fontosabb az értékénél, hisz aki adja az is örül a másik
örömének és ez szépíti meg ezt a jeles napot.

Devecsery László
Jön a Mikulás
A Mikulás gyorsan eljõ
feje felett nagy hófelhõ.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
Kövér puttony van a vállán,
hópihe ül a szakállán.
Mikor hozzád megérkezik,
cipõd sok-sok jóval telik.
Hull a hó, nézd, odakint,
a Mikulás néked int.

Közmeghallgatás

Közterületek rendezése – civil összefogással
Ahogyan már előzőleg értesülhettek róla, az Önkormányzat sikeresen pályázott a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TRFC pályázaton. Igénylésünknek megfelelően 3 M Ft-ot fordíthatunk a támogatásból
zöldfelületek rendezésére, 750 E Ft önerő kiegészítéssel.

Vértesszőlős község Önkormányzatának Képviselő Testülete a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak és a hagyományoknak megfelelően november
14-én pénteken 18-kor közmeghallgatást tartott a Művelődési Házban.
A Képviselő-testület 2 éves tevékenységének, a fontosabb működtetési és
fejlesztési intézkedések, valamint a
közeljövőre vonatkozó tervek ismertetése után a megjelenteknek lehetősége
volt kérdéseket feltenni, illetve véleményt nyilvánítani.
Ezúton is szeretném ígérni, hogy az
önkormányzat minden segítő szándékú észrevételt, kritikát, javaslatot, és a
munka és egyéb segítség felajánlásokat
szívesen fogadja az egész év során
is. Hiszen az önkormányzat a lakosok
közössége, célunk, hogy Vértesszőlős
a többség igényének megfelelően fejlődjön, szépüljön!
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Sajnos a közmeghallgatást mérsékelt
érdeklődés övezte, a résztvevők száma
alacsony volt. A rendezvényre valamen�nyi, a 2006. évi választásokon indult polgármester- és képviselő jelölt személyre
szóló meghívót kapott, de sajnos csak
nagyon kevesen jöttek el információt
cserélni, véleményt mondani, közös jövőnket együtt tervezni. Remélem, hogy
a két éve megfogalmazott szándékok
Vértesszőlős közös jövője érdekében
továbbra is fennmaradnak!

Az érintett utcákban (Vörösmarty, Jókai, Tájház-köz, Tanács u.) az előzetes
gépi munkák során a szilárd burkolatú utak melletti zöldsávok egyengetése, a
felesleg elhordása, szükség esetén feltöltése és termőföld terítése történt meg.
A finom munka, gereblyézés és a fűmag vetése a közreműködő civil szervezetek
tagsága illetve további helyi lakosok közreműködése által november 8-án és 9-én
(szombat-vasárnap) történt meg. A munkát a gépi hengerezés zárta. Sajnos az
őszi aszályban eddig az elvetett fű kevés csapadékot kapott, de reméljük, hogy
nyár elejére szép pázsit alakul majd ki a rendezett területeken!
A felszínegyengetéssel több cél is megvalósul: rendezett utcakép kialakulása,
jobb csapadékvíz elvezetés az árkok felé, a parlagfű fertőzés visszaszorítása és a
nagy teljesítményű, költség hatékony gépi fűkaszálás megoldása.
Ezúton szeretném megköszönni valamennyi civil szervezetnek, azok tagságának,
a közreműködő lakosoknak és mindenkinek a tevékenységét, aki a munkálatokban
részt vett! Remélhetően a jövőben többször is tudunk majd hasonló akciókat szervezni pályázati forrásból és saját erőből is, hogy településünk szebb, rendezettebb
és ápoltabb legyen!
Dr. Nagy Sándor

Dr. Nagy Sándor
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Kistérségi fórumok az Uniós források
felhasználását szabályozó Akciótervekről
November 12-én a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Új
Magyarország Pont Hálózata az Ágazati Operatív Programok 2009-2010.
évekre szóló Akcióterve egyeztetési
változatának társadalmasítása céljából
kistérségi egyeztető fórumot szervezett a Művelődési Házban.
A rendezvényt dr. Nagy Sándor,
Vértesszőlős község polgármestere
nyitotta meg, majd az ÚM Pont Hálózat
Komárom-Esztergom megyei munkatársai prioritásonként bemutatták az egyes
Akciótervek egyeztetési változatait.
A fórumon elhangzott, hogy a dokumentumok tartalma a társadalmasítás során beérkező vélemények és a
jelenleg is tartó ágazati egyeztetések
eredményeként módosulhat.

Ahogy azt Kovács Balázs, a tatabányai kistérség koordinátora kifejtette,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
kiemelten fontos feladatának tekinti,
hogy a fejlesztési forrásokról rendszeresen zajló társadalmi egyeztetések
mindenki számára követhetőek és az
eddiginél is hatékonyabbak legyenek.
Ennek érdekében új, internetes formában gyűjtik össze és teszik közzé
partnereik véleményét, ezáltal a beérkezett javaslatok azonnal elérhetővé
válnak az NFÜ honlapján, ráadásul
lehetőség nyílik arra is, hogy a partnerszervezetek megismerjék egymás
állásfoglalását.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
egyaránt számít az önkormányzati, és a
gazdasági szférától, valamint a civil szervezetektől érkező véleményekre is.

Könyvtári hírek
Óvodások a Vértesszőlősi
Községi Könyvtárban
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
ovisai látogattak ok tóber 29 -én a
községi könyvtárba. Az ifjú „olvasók”
megismerkedhettek a könyvtárban rejlő
lehetőségekkel, a katalógus fogalmával,
az olvasótermi illemszabályok-kal, a beiratkozás mikéntjével és böngészhettek
a könyvtár dokumentumai között. Nagy
érdeklődéssel lapozgatták nemcsak a
mesekönyveket, hanem az ismeretterjesztő irodalmat is.

A gyerekek könyvtárral való barátkozásában nagy segítséget nyújtott
Takács Anna, a József Attila Megyei
Könyvtár munkatársa, aki szakmai tanácsai mellett ajándékkal is támogatta
a látogatás sikerét. Köszönet Törökné
Pátrovics Erika óvodavezetőnek is, aki
fontosnak tartotta megszervezni a gyerekek könyvtári látogatását.
Remélem, hogy az érdeklődés továbbra is megmarad, és viszontláthatom
a könyvtárban a „macikat”, „katicákat”
és „nyuszikat”!
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros

Újdonság
2008 novemberétől DVD-k is kölcsönözhetők a községi könyvtárban.
A DVD-k a József Attila Megyei Könyvtár
tulajdonát képezik. Kölcsönzésükre más
szabályok érvényesek, mint a papír alapú dokumentumokéra: csak szerdai napokon lehet
a filmeket kikölcsönözni, és a következő hét
hétfőjén vissza kell hozni azokat.
Egyenlőre a következő filmek közül lehet válogatni:
1. A szeleburdi család –játékfilm
(rendezte: Palásthy György; MOKÉP DVD)
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2. A szentivánéji álom – BBC tévéfilm
(rendezte: Elijah Moshinsky; MOKÉP Rt.)
3. Egyiptom hercege – rajzfilm
(Dreamwork Pictures)
4. Holle anyó – rajzfilm
(Tower Video)
5. L’ecsó – rajzfilm
(Walt Disney Pictures)
6. Macskafogó II. – rajzfilm
(Szerep Produkciós Iroda)
7. Mézengúz – rajzfilm
(Dreamwork Pictures)
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BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI HÍREK
Intézményünkben 2007 szeptemberétől
működik a bölcsődei csoport annak érdekében, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák
is munkát tudjanak vállalni, amennyiben
szükséges.
Bölcsődénk két éves kor tól fogadja a
dolgozó szülők gyermekeit. Gondozásukról,
nevelésükről a jól felszerelt bölcsődei csoportban szakképzett óvodapedagógus-gondozónő,
valamint csecsemő-és kisgyermekgondozó
gondoskodik.
A bölcsőde iránt nem csak falunkból, hanem
a környező városokból, településekről is nagy
az érdeklődés. Fő célunk elsősorban a helyi
igények kielégítése, de a szabad kapacitásunk terhére más településekről is fogadunk
gyermekeket. Azért, hogy a helyi igényeket
maradéktalanul ki tudjuk elégíteni, kérem,
hogy idejében jegyeztessék elő gyermekeiket
a bölcsődei ellátásra!
Baba-Mama Klub keretében lehetőség
van az itt folyó munkába való betekintésre, a
dolgozókkal való ismerkedésre. Minden hónapban van összejövetel, a részvétel ingyenes.
A pontos időpontokról a hirdetőtáblákról, illetve
az intézményben érdeklődhetnek.
* * *
Óvodánkban 3 csoportban, vegyes korosztályú gyermekeket nevelünk együtt családias
légkörben. A csoportszobák tágasak, jól felszereltek, biztonságosak a korosztály számára.
Udvarunk az EU szabványoknak megfelelően
berendezett, a szabadban való hasznos időtöltésre alkalmas. Saját konyhán, helyben készül
a sok finomság gyermekeink részére, köszönet
érte a konyhai dolgozóknak!
Pedagógusaink, valamint az intézmény minden dolgozója szakmáját magas színvonalon
művelő, a gyermekek nevelésére elkötelezett
szakember.
6

Vándorkiállítások

Fontos számunkra a családokkal való jó
kapcsolat kiépítése, az együttnevelés. Sok
családi rendezvény és közös program segíti
a kapcsolatépítést. Szívesen látjuk intézményünkben a faluba beköltözőket éppúgy, mint a
„régi” óvodásainkat, valamint az idősebb falusi
embereket. Nyitottak vagyunk, és a vendégvárás öröme gyermekeinknek is jó példa.
Különösen karácsony közeledtével tárjuk
ki a szívünket, apró ajándékokat készítünk,
feldíszítünk minden épületrészt, még jobban
figyelünk egymásra,a kis bölcsődésekre. Azt
tanítjuk, hogy adni jó – nem drága ajándékot
– hanem egy szép mesét, egy közös éneklést,
egy kicsit nagyobb figyelmet. A közösség
erejét, a közös élményt, az ünnep melegét. Az
együtt gyúrt és sütött mézeskalácsot, (amiből
több mint a fele elfogy mire hazaindulunk), a
közös festést, karácsonyi díszek készítését.
Jó nézni és hallgatni az ismerős óvó nénik,
dadus nénik bábjátékát, egyszerűen jó együtt
lenni. Készülni a nagymamákhoz betlehemezni az
Idősek Klubjába, apró ajándékokkal kedveskedni,
könnyeket csalni az ott lévő nagyik szemébe.
Így készülődünk mi együtt a közelgő ünnepekre, és a következő programjainkra várjuk
szeretettel az érdeklődőket:
December 5.

A kistérségi kulturális együttműködés
keretében egy éven át tartó vándorkiállítás indult útjára 2008 októberében.
Az első tárlatnak a vértesszőlősi Művelődési Ház adott helyet október 21én, melyen környei amatőr művészek
kézimunkáit, kerámiáit, festményeit
és fafaragásait tekinthették meg az
érdeklődők.

Vértesszőlős a tatabányai Közművelődés Házában mutatkozott be:
a Tájház relikviái, Vörös Péter fotói,
Póta László fafaragásai, a Foltvarró
kör munkái és Görög Erzsébet vert
csipkéi képezték a kiállítás anyagát.

Érkezik a Mikulás

December 18.

Karácsonyi játszóház
a szülőkkel együtt

December 19.

Bölcsődei és óvodai karácsony
(délelőtt)

Falukarácsony 15 órától
óvodai műsorral
Mindenkinek békés,
boldog karácsonyt kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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A toronyóra hangja
Tóth Béla alpolgármester vezetésével
folynak a tárgyalások és az árajánlat-kérések a Kisboldogasszony
Katolikus Plébániatemplom órájának
megszólaltatása céljából.
Mint ismeretes, a katolikus plébániatemplom toronyórája Roland Fitzner,
Muhr am See polgármestere, özv.
Krupánszki Jánosné, helyi lakos valamint Dr. Nagy Sándor, Vértesszőlős
polgármestere adománya és Szita Béla
munkafelajánlása révén készülhetett el,
és nyerte el végső helyét a templomtoronyban. Felszentelésére, ez év október
4-én, a szüreti felvonulás alkalmával
került sor.
Ekkor még csak a látványában gyönyörködhettünk, de hamarosan lehetőség nyílik hangját is megcsodálnunk.
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Szlovák est
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mintegy negyven pilisszentkereszti vendégművész és a helyi hagyományőrzők részvételével szlovák estet rendezett
november 8-án a Művelődési Házban.
Az est közönsége több mint két órás folklórműsort láthatott, melyben felléptek
a Pilis Néptáncegyüttes, a Pilis Kórus, (művészeti vezetőjük Urbanics László), a
vértesszőlősi Zimozelen Asszonykórus Urbanics Vilmos vezetésével, valamint a
helyi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde óvodásai.
A hangulatos műsor színes keresztmetszetét nyújtotta a szlovák népzene és
néptánc termésének, és meggyőző bizonyítékát adta a hagyományok továbbélésének.
A műsor után közös tánc zárta az estet.
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Idén is sikeres volt a szemétgyűjtési akció
Október 13-án immár
negyedik alkalommal
került sor a Magyar
Közút Kht. országos
szemétgyűjtési akciójára, melyhez Vértesszőlős is csatlakozott.
Eddig három alkalommal volt hasonló megmozdulás az országban,
melyek rendkívül eredményesnek bizonyultak:
összesen 100 ezernél
többen gyűjtötték a hulladékot a közutak mentén, és több mint 17 ezer köbméter
ömlesztett szemét került biztonságos
lerakó helyekre.
Az őszi akcióra a 19 megyei igazgatóság és 78 üzemmérnökség dolgozói mellé csatlakoztak községünk
Önkormányzatának munkatársai, a
Vértesszőlősi Általános Iskola tanulói és

A Tanács utca végén található kőkereszt
környezetét az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
tagjai tisztították meg és tették rendbe.

10

Az összefogás jegyében…

Márton napi újborköszöntő
Az idei évben immár második alkalommal rendezte meg a Pátria
Faluközösségi Egyesület és a Hegyközösségi Egyesület Márton napi
újborköszöntő rendezvényét!

pedagógusai, számos civil szervezet és
egyéni jelentkező: mintegy 200 fő.
A ködös, nyirkos időjárás ellenére
szép számban megjelenő faluszépítők
egy része a község főútvonala mentén
szedte össze a hulladékot, mások a falu
közterületeit tisztították meg. Az összegyűjtött szemetet végül a Magyar Közút
Kht. munkatársai szállították el.

Az ünnep hagyományosan az őszi
munkák (szüret, kukoricafosztás) lezárulásával induló és a Katalin-napig tartó
kisfarsang idejére esett.
Mivel a Márton nap korábban a karácsonyt megelőző böjti időszak előnapja
is volt, a megemlékezés után még ma is
sok helyen táncos mulatságot csapnak,
ahol az asztalról nem hiányozhat a Mártont eláruló libák sültje és az újbor.
Ennek a hagyománynak adózva szerveződött november 15.-ére a program.
A tavalyi évhez hasonlóan az estét
a szőlőhegyen kezdtük, ahol ízelítőt
kaphattunk az idei különösen jól sikerült
szőlőtermésből nagy szakértelemmel

és munkával előállított borokból. Hét
pincét látogathattunk meg, melyekben
szívélyes vendégfogadtatással találkozhattunk. Köszönet érte!
A szőlősgazdákkal megszaporodott
csoport a Művelődési házba vonult, ahol
ha nem is liba, de malacsültes vacsorát
követően a jó borok és harmonikaszó
mellett éjfélig nótázgatott.
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

A Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége döntött
az idei személyi jövedelemadó 1%-ának elosztásáról!
Az egyesületünket bőkezűen pártoló, tevékenységünkkel egyetértő lakóságnak köszönhetően a 2008-as évben kiemelkedő
összeg érkezett hozzánk az 1%-os felajánlásokból. Idén 320 998 Ft sorsáról dönthettünk! Az egyesület vezetősége
úgy határozott, hogy a teljes összeget most nem osztja szét, hanem egy részét csak tavasszal, az önkormányzati költségvetési
időszak végeztével, az esetlegesen a költségvetésből kimaradt, de fontosnak vélt közösségi célok megvalósítására fordítja.
Fentiek után a következő támogatásokról határoztunk:
• Az óvoda összességében 70 000 Ft-ot kap, melyből szőnyeget, valamint gyermekkönyveket vásárolnak.
• Az orvosi rendelő részére 30 000 Ft támogatást szavaztunk meg, itt digitális homlokhőmérők és vérnyomásmérő kerülnek beszerzésre – harmonizálva a jövő évben életbe lépő rendelettel, mely megtiltja a higanyos működésű
eszközök használatát.
• A község könyvtárának fejlesztésére is gondoltunk, ezért 50 000 Ft keretet bocsájtottunk a könyvtár nem
kikölcsönözhető, olvasótermi könyvanyagának bővítésére.
Egyesületünk a maradék keret felhasználásáról is értesíteni fogja támogatóit! Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek,
aki a Pátria Faluközösségi Egyesületet – és rajtunk keresztül az elérni kívánt közösségi célokat – támogatta.
Kérjük, hogy jövőre se feledkezzen el rólunk és ajánlja fel adója 1%-át!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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A mazsorett szakosztály hírei
Tatai verseny
A májusban megtartott régiós verseny
után 2008. november 8-án részt vettünk az
Aranyos Mazsorettek Országos Versenyén,
ahol a vértesszőlősi lányok hatalmas sikert
arattak előadásukkal.
A csapat induló l bot kategóriában I. helyezést
ért el, Anderla Anett szóló táncával junior kategóriában II. helyezést, Bedei Mária-Pongrácz Nikolett
duó senior kategóriában szintén első helyezést
ért el. Az országos versenyen az EMA (Európai
Mazsorett Szövetség) magyarországi versenybírája, valamint a Táncművészeti Főiskola volt
hallgatója zsűrizett.
A csapatversenyt, valamint az egyéni versenyeket vállaló mazsoretteknek szeretnék köszönetet
mondani, színvonalas szereplésükért. Szádeczky

Önkormányzatunk célja:

Dórának és Szádeczky Eszternek külön köszönet
jár, amiért a kimaradó mazsorettek helyét gyorsan
betanulták.
Mindenkinek gratulálok a jó szerepléshez, a
jövőre nézve is hasonló eredményeket kívánok!
Bedei Sarolta, VSE Mazsorett Szakosztálya

Kolozsvárott jártunk
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya részt vett a Kolozsvárott megrendezett Európa Bajnokságon. Mind a csapat mind az egyéni versenyzők jól szerepeltek Olyan együttesekkel kellett megküzdeni,
akik napi szinten, iskolai képzés keretén belül gyakorolják a mazsorettet. A mazsorett csoportot néhány szülő
is elkísérte, meggyőződhettek róla, milyen szinten állnak táncosaink Európa élmezőnyében.

Péntek este a csoport képviseletében vezetői, Bartal Vilmosné és Bedei Sarolta, valamint Dani Szilvia
részt vettek a polgármesteri fogadáson, ahol megajándékozták a város polgármesterét. Az ezt követő
ünnepélyes megnyitón a vértesszőlősi lányok büszkén vonultak, nagy közönségsikert aratva. A szombat
délutáni versenyen a lányok bemutathatták menettáncukat. Nagyon szép sikert arattak a szinte hibátlanul
végrehajtott gyakorlatukkal.
Vasárnap délelőtt került sor a szóló és duó bemutatókra. Csoportunkat Bedei Mária szóló, valamint
a Bedei Mária-Pongrácz Nikolett páros képviselte. Eredményükkel nem okoztak csalódást. A délutáni
program a színpadi táncok bemutatója volt.
Szeretném megköszönni minden szülőnek, aki
elengedte gyermekét erre a nemes vetélkedőre,
valamint, hogy vállalta az étkezési költségeket.
A kitűnő és nyugodt szállás költségét nem a községünkben élő szponzor (Csatári László) biztosította a
táncosoknak és a kísérőknek egyaránt. Az autóbusz
költségére felhasználtuk az önkormányzat által
biztosított éves keret egy részét. Külön köszönet a
Fókusz Fotónak és a csoport Petijének.
Bedei Sarolta, VSE Mazsorett Szakosztálya
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Beszámoló a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi munkájáról
Õ Helyi nemzetiségi hagyományok
ápolása, őrzése
Õ Kisebbség nyelvének, a szlovák
nyelvnek minél szélesebb körben
való elterjesztése, nyelvgyakorlás
lehetőségének a biztosítása
Õ Helyi óvodai és iskolai nyelvoktatás
támogatása
Õ Tájház működésének segítése
Õ Együttműködés a társszervekkel
Õ Országos és megyei nemzetiségi
szervezetekkel és csoportokkal való kapcsolatépítés,
együttműködés
Õ Szlovák testvértelepüléseinkkel
való kapcsolatok erősítése
Céljaink elérése érdekében a
következő feladatokat végeztük:
Õ Részt vettünk a Tatabányai Szlovák
Összművészeti Fesztiválon.
Õ Szlovák Pedagógiai Módszertani
Központ szakmai napján
való együttműködés Budapesten.
Õ Ötletcsere cimű kistérségi
rendezvény Naszály
Õ Nyitra megye delegációjának
fogadása a Tájházban
Õ Komárom-Esztergom Megyei
Szlovák Óvodai Nemzetiségi
Találkozó Kesztölcön
Õ Tardoson a 25 éves
Gerecse Népdalkör köszöntése
Õ Komárom-Esztergom Megyei
Nemzetiségi Együttesek
XVII. Találkozója-Oroszlány
Õ Pünkösdi hangverseny és ünnepi
szentmise

Samu Tv

Õ Szlovákiai kirándulás (Rajecká
Lesná, Turany, Besztercebánya)
Õ Szüreti Felvonulás
Õ Szlovák nemzetiségi folklórműsor
a helyi Művelődési Házban
a Pilis Táncegyüttes
közreműködésével
Õ Tollfosztó-hagyományok
felelevenítése
Õ Tájház konferencián való részvétel
(Vértesszőlős)
Õ Kesztölci Adventi Vasárnapok
programján való részvétel
Õ Megyei Szlovák Nap-Dorog
(Kozárovce Együttes műsora)
Õ Falukarácsonyon való részvétel
Õ Megyei és helyi testületi értekezleteken való részvétel
Működési forrásaink:
Állami Támogatás: 555 000 Ft
Feladatalapú támogatás: 106 804 Ft
Pályázatok:
Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány
Pünkösdi hangverseny támogatása:
80 000 Ft
Szlovákiai kirándulás támogatása:
150 000 Ft
Legatum KHT.
Tájház riasztórendszerének
támogatása: 200 000 Ft
A beszerelés munkadíja
Harsányi Zsolt helyi lakos felajánlása
Komárom-Esztergom
Megyei Szlovák Önkormányzat:
Kétnyelvű tábla készítése a Tájházra
40 000 Ft
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Ott ahol az ige szól, élet születik…

Beszélgetés Sebestyén Katalin református lelkésszel
Vértesszőlősön a református gyülekezet évek óta a hónap első vasárnapján
tartja istentiszteleteit a Művelődési
Házban. Tucatnyi hívő gyűlik ilyenkor
össze, hogy meghallgassák lelkipásztoruk szavát, isten igéjét, mely békét
és megnyugvást hoz a mindennapjaikba.
A 300 évvel ezelőtt katolikus szlovákokkal betelepített Vértesszőlősön
sokáig nem volt protestáns vallású gyülekezet. Napjainkban is csak a tatai gyülekezet részeként működik. Nincs önálló
vezetősége, a lelkipásztori teendőket
Szabó Előd naszályi lelkész látta el.
Ez év október 1-je fordulópont a gyülekezet életében. Önálló lelkész került
a gyülekezet élére Sebestyén Katalin
személyében.
 Mi vezetett téged a lelkészi
pályára?
 A zene. Érd-parkvárosban születtem és ott töltöttem a gyerekkoromat.
15 évesen a fejembe vettem, hogy
meg akarok tanulni a harmóniumon
játszani. Édesanyám biztatására elmentem a helyi református templomba, ahol a lelkész szívesen fogadott.
Beiratkoztam a kántorképzőbe és én
lettem a gyülekezet kántora. Közben
elvégeztem az óvónőképzőt, de rájöttem, hogy a gyerekkor az ember
életének fontos, de rövid szakasza.
Én szeretném az embereket végig
kísérni az útjukon. Debrecenben részt
vettem egy nyári kántorképzőn, ami
fordulópont volt az életemben. Ott
határoztam el, hogy az életemet a
lelkészi hivatásnak szentelem. 198614

ban felvételiztem a teológiára. Öt
éves teológiai tanulmányok és egy év
gyakorlat után a záróvizsgát követően
felszenteltek.
 Mi következett ezután?
 A főiskola alatt férjhez mentem.
Férjemmel együtt, aki szintén lelkész a
somogyi Látrányba mentünk. Itt kezdte
meg a férjem első lelkészi szolgálatát.
Nemcsak Látrányban, hanem még 4
majd további 6 faluban látta el a lelkészi teendőket. Zárt világ volt, ahol
megállt az idő. Ahol a lelkész feladata,
hogy eltemesse a gyülekezetét. Öt és
fél évet töltöttünk itt, közben 4 gyerekünk született. 1998-ban a bánhidai
református gyülekezet megkeresett
minket és felajánlották a lelkészi állást. Megkerestük az utódunkat és
elindultunk Bánhidára, ahol egy 300
fős gyülekezet várt ránk. Az 1930-as
években az Alföldről érkező munkások
reformátusok voltak és itt a Dunántúlon is megőrizték a vallásukat. Abban
az időben még a bánya is támogatta
a református templom építését. Ebben
az erős gyökerekkel rendelkező gyülekezetben lett a férjem lelkész én pedig
segédlelkész.
 2008 újabb fordulópontot hozott
az életetekben.
 Igen. 2007. októberében meghalt
a férjem. Időlegesen én vettem át a
férjem helyét. A gyerekek befejezték a
tanévet és jött a kérdés, hogyan tovább.
Tudni kell, hogy a gyülekezet választja a
lelkészét, nincsen automatikus öröklés.
A presbiterek úgy döntöttek új lelkészt
keresnek. Én pedig a vértesszőlősi gyülekezet önálló lelkésze lettem.

 Mit jelent ez az állapot?
 Egy magasabb rendű szervezeti
forma. Önállóan dönthet saját ügyeiről,
anyakönyvet vezet, eskethet, keresztelhet és temethet.
 Milyen terveid vannak Vértesszőlősön?
 Szeretném, ha heti rendszerességgel találkoznánk. Kell, hogy megismerjük, ki hol tart az Istenhez vezető úton.
Minden ember a maga útját járja és maga
éli meg a hitét. A lelkésznek nem az a
feladata, hogy minősítse, hogy ez jó vagy
rossz. A lelkész feladata, hogy a továbblépést segítse, eloszlassa a kétségeket
és megerősítse az útonlévőt. Ehhez
pedig találkozások szükségesek.

 Mit tartasz az elmúlt 10 év legnagyobb eredményének?
 A bánhidai baba-mama kör t.
Itt sikerült megvalósítani leginkább
azt a közösséget, ahol a közösség
tagjai egymást is szolgálják. Nem
azért jöttek, hogy kapjanak, hanem
hogy adjanak. Abban bízom, hogy a
Krisztus-i jóhír, evangélium meghirdetése itt, Vértesszőlősön is olyan
közösséget szül és erősít, amelyben
a tagok megélhetik, hogy jobb adni,
mint kapni.
 Köszönöm a beszélgetést.
 Én is köszönöm.
Persikné
Szabó Katalin

Csémy

Könyvkötészet
• Kiadványszerkesztés
• Nyomdai munkák
• Könyvkötés
2837 Vértesszõlõs,
Gagarin u. 4.
Telefon:
(34) 379-061
(34) 579-089
Mobil:
(30) 361-4679
E-mail:
csyk@t-online.hu.hu
Honlap:
http://web.t-online.hu/csyk

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

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956
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Iskolai hírek
Falukarácsony – 2008. december 19.
Hagyományos falukarácsonyunk helyszíne idén
is az iskola épülete illetve udvara lesz, ahol
mézeskaláccsal, teával, forralt borral, finom
káposztás lángossal és karácsonyi süteményekkel várunk minden érdeklődőt!
A program 15 órakor kézműves foglalkozással
kezdődik alsósoknak és felsősöknek, majd 16 órakor kezdetét veszi az épületben a gyermekek által
készített ajándékok és finomságok vására, s a
főbejárat előtt karácsonyi műsorukat mutatják
be az óvodások és az iskolások.
18 órakor a Művelődési Házban karácsonyi koncertre invitáljuk
Önöket, melyet a Csolnoki Dixiland-Band mutat be az augusztus
20-án megismert duó, a Lucky Fellas közreműködésével.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk programjainkra!

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 162/2008.(IX.11.) határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
A jogszabályi módosításnak megfelelően az idei évben először pályázhattak azok
a felsőoktatási hallgatók is, akik költségtérítéses képzésben vesznek részt.
A helyben meghirdetett pályázatra 14 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató
fiatal nyújtotta be pályázatát. Egy pályázót a bírálatból ki kellett zárni, mert a
pályázati kiírás feltételeinek nem felelt meg.
A szociális és egészségügyi bizottság a benyújtott pályázatokat véleményezte, s a pályázók szociális helyzete alapján alakította ki javaslatát. Ez alapján
döntött a képviselő-testület 2008. november 13-ai ülésén a pályázatokról.
A pályázók közül 1 fő havi 6 000 Ft, 8 fő havi 4 000 Ft, 4 fő havi 3 000
Ft támogatásban részesül – 10 hónap időtartamra – a testület döntése
alapján. A megállapított támogatás így összesen 500 E Ft, mely összeget
az önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosít.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Vértesszőlősi Általános Iskola és az önkormányzat Kulturális Bizottsága

Síbörze
2008. december 10-én 17 órától
az iskolában síbörzét szervezünk,
ahol kinőtt vagy megunt téli holmik
csereberéjére lesz lehetőség.
Várjuk azokat, akik eladni
vagy venni szeretnének!
Mátyási Piroska

A Hírmondó októberi számában
köszöntük meg a szüreti felvonulás és
bál megszervezésében és lebonyolításában közreműködőknek az önzetlen
felajánlásokat és munkát.
A felsorolásból sajnálatos módon
kimaradt a Jenei Cukrászda, Jenei Edit
aki munkája és ízletes süteményei
révén az elmúlt 15 év emblematikus
támogatója volt nemcsak a szüreti
vigasságoknak, hanem a községben
zajló egyéb rendezvényeknek. Legutóbb például az iskola születésnapi köszöntéséhez egy tortával járult hozzá, melyet örömmel fogyasztottak el a gyerekek.
Ez úton kérünk Tőle elnézést.
Köszönetet mondunk továbbá a Nábob Lovasklubnak, a Vértesszőlősi Polgárőrségnek, a VSE Mazsorett Szakosztályának és mindenkinek, aki munkájával segítette
a rendezvény lebonyolítását.
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Megemlékezés a forradalom napján
Az 1956-os eseményekre emlékeztünk október 23-án, az ’56-os emlékműnél.
A Vértesszőlősi Általános Iskola
diákjainak megrendítő műsora
után Dr. Nagy Sándor polgármester ünnepi beszédében
idézte fel az egykori eseményeket. Kiemelte: az ’56os októberi forradalom
napjainkban is aktuális
tanulságokat hordoz, me-

lyeket önálló gondolkodású, a tetteikért
felelősséget vállaló állampolgárokként,
összefogni képes közösségépítőkként
szívlelhetünk meg.
Az ünnepség végén Vértesszőlős
Község Képviselőtestülete megkoszorúzta a forradalom emléktábláját, és elhelyezte az
emlékműnél a kegyelet
mécseseit.
Koszorúval emlékezett az áldozatokra Dr.
Patakiné Muk Klára is.

Az EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. felhívása
Az E.ON minden évben felhívja az
ellátási területén lévő ingatlan-tulajdonosok és –kezelők figyelmét a
településeken (kül- és belterületeken
egyaránt) meglévő, kis-, közép- és
nagyfeszültségű elektromos hálózatok mentén, a biztonsági övezeten
belüli fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának
elvégzésére.
A Zrt. a 122/2004. (X. 15.) GKM rendeletre hivatkozva teszi meg ez úton is
felhívását, mely egyértelműen előírja:
: A villamos hálózatok biztonsági
övezetében és környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen

eltávolítani, ha azok a szabadvezeték
biztonsági övezet határát elérik
: A biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthető,
illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 kV névleges
feszültség esetén 2 méternél, kisfeszültség esetén 1,25 méternél jobban annak
legkedvezőtlenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramvezetőt.
Fontos tudni, hogy amennyiben a
tulajdonosok (kezelők) nem végzik el a
rendelet által meghatározott gallyazási
tevékenységeket, úgy a törvény megadja a jogot az áramszolgáltatónak,
hogy eltávolítsa a növényzetet a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága
érdekében.

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

Belsõ oldalon:

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.
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.
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December 14-én, vasárnap,
a Művelődési Házban
kerül megrendezésre
az Őszirózsa Nyugdíjasklub
karácsonyi estje.
A hagyományosan szép és bensőséges összejövetelt ünnepi köszöntő
nyitja meg, majd vacsorával és a
Szeptember Trió muzsikájával
járulnak hozzá a szervezők
az ünnepváráshoz.
Az esten fellép
a Zimozelen Asszonykórus is.

A vértesszőlősi Művelődési Ház,
a Református Gyülekezet,
a TTKT ESZI Családsegítő
Szolgálat és Megyei Módszertani
Gyerekjóléti Központ

Zenés ádventi estet
rendez a vértesszőlősi
Művelődési Házban
2008. december 3-án
16.00 órától 19.00 óráig.
Program:
díszek és ajándékok készítése
Teadélután

Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós
November

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
A holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
Vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.

Beharangozó
2009. február 28-án
hagyományos
falusi disznóölésre
és azt követő disznótorra
várjuk az érdeklődőket
a Tájházba
Este a Sportcsarnokban
a Schütz Kapelle húzza
a talpalávalót
egy farsangi
bál keretében.
Részletes információk
a januári Hírmondóban
lesznek olvashatók.
Kulturális Bizottság

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