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Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartottak november 9-én Vértesszőlősön. A fórumra közel
százan érkeztek, hogy meghallgassák a testület beszámolóját, további elképzeléseit. Dr. Nagy Sándor polgármester három olyan témát ismertetett, amelyek a
közel jövőben válnának aktuálissá. Ezek a témák: az Önkormányzat telekvásárlási
szándéka beruházások megvalósításához, kommunális adó bevezetése és a Village-lakópark megépítésének hatása a községre.
A falu lakói aktívan vettek részt a fórumon, képviselve saját érdekeiket.

Folyik a munka a Sport utcában
Az Önkormányzat lakossági hozzájárulással megkezdte a Sport utca
burkolatának elkészítését. A munka befejezésével megszűnik az utcában a por
és kényelmesebbé válik a közlekedés
az ott lakók számára. A szilárd burkolatú út elkészülésével jelentősen javul
a Sportcsarnok megközelíthetősége.
A forgalom lassítására és az ottlakók kényelme és biztonsága érdekében fekvő
rendőrök kerülnek kiépítésre.

A gyertyaláng fénye
Ahogy közeledik a december, az
utóbbi években mindig leemelem a
polcról Charles Dickens Karácsonyi
ének című könyvét. Bár odakint még
általában ragyog a nap, bent a szobában máris puncs- és fenyőillatot
érzek, amíg olvasom a könyvet.
Közeledik a karácsony. A zsigereimben érzem. Bár idén szentestén
már huszadik életévemet töltöm majd
be, de még mindig gyermeki áhítattal
várom. Decemberben minden egyes
szentmise hangulata kicsit más, mint

általában. Valami megfoghatatlan érzés
vibrál mindenkiben – „Igen, közeleg!”.
Idén december 2-ára esik advent első
vasárnapja. Az adventus latin szó, jelentése megérkezés, eljövetel. Felkészítjük
lelkünket a karácsonyra, kicsit „kitakarítjuk”, „rendbe tesszük”, tekintet nélkül
arra, hogy hívők vagyunk-e.
Egész évben nyitott ajtókkal várja az
egyház az embereket, de decemberben
ez hatványozottan igaz. Az adventi időszakban nyitottabbak leszünk, s szentestén, az éjféli misén mindannyiunkkal
megtörténhet egy csöppnyi csoda – a
Karácsony. Az adventi koszorún álló
gyertya lángjának melege megérinti
lelkünket, s érezzük, milyen igaza volt
Taylor Caldwellnek, aki szerint „a karácsony lényege: soha nem vagyunk
egyedül.”
Szeretettel várunk mindenkit templomunkba, hogy ha a mennyből eljön az
angyal, akkor csupa tiszta és örömmel
teli szívet találhasson!
Pataki Gábor
ministráns
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Samufalvi Óvoda és Bölcsőde – Vértesszőlős
Intézményünk a közelgő ünnepekre
gazdag programkínálattal várja a
családokat, gyermekeket. Jelenleg
69 óvodás korú és 11 bölcsődés kisgyermek nevelése, gondozása folyik az
intézményben családias légkörben.
A közösség szerepe a gyermekek
életében döntő fontosságú, hiszen ebben az életkorban fordul az érdeklődése
a társak felé. Fontos a társak véleménye, barátsága, az együttlét.
Mi felnőttek mindent megteszünk azért,
hogy erősítsük a közösségi kapcsolatokat, elősegítsük a közös élményeket.
Közben formálódik a gyermekek személyisége, kialakul a valahová tartozás
érzése. Gyermekeink olyan érzelmekkel, élményekkel gazdagodnak, amit
csak a közösségben élhetnek át.
Az érzelmi nevelés egyik fontos eszköze az ünnepekre való készülődés.

Ünnepeink közül különös jelentőséggel
bír a karácsony. Ilyenkor az óvodában
is egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, apró ajándékokat, meglepetéseket készítünk. Sokat énekelünk,
barkácsolunk.
Ünnepi díszbe öltöztetjük nemcsak az
intézményt, hanem a szívünket is.
Az idei évben különösen izgalmas az
ünnepvárás, hiszen most először lesznek velünk a bölcsődés gyermekek is.
Rájuk külön is figyelünk, hiszen a piciket
óvni kell, vigyáznunk kell lépteiket.
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Köszönetnyilvánítás
A Samufalvi Óvoda és Bölcsõde apró lakóinak nagy örömet okozott a helyi
Foltvarró Klub. Az idei évben a Márton napi felvonulásra gyönyörû kézzel
varrt kislibákat készítettek gyermekeinknek.A bölcsõdei csoportot pedig ezzel
a gyönyörû faliképpel ajándékozták meg.
Köszönjük a kép elkészítésében résztvevõknek a sok munkát, és hogy
gondoltak Ránk! A kép készítésében
közremûködött: Bajczik Lajosné, Czerny
Gáborné, Vörös Ágnes, Dávid Andrásné,
Orbán Mária, Kurucsai Lászlóné,Tóth Szilvia,
Ferenczi Sándorné
A Foltvarró Klub tagjainak további munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk!
Az óvoda és bölcsõde nevében:
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Iskolai hírek
Márton-napi lámpás felvonulás – már másodszor
Iskolánk idén másodszor rendezte meg a Márton-napi lámpás felvonulást.
Menetünk a Művelődési háztól indult, aztán csatlakoztak hozzánk az óvodások,
óvó nénik és együtt indultunk a Faluházhoz, ahol a harmadik osztályosok Szent
Márton legendáit elevenítették fel. A Márton-napi cipóosztást követően libazsíros
kenyér és meleg tea várta a fagyoskodókat, akik a hideg novemberi eső ellenére is
kitartottak. Jövőre reméljük, hogy ismét többen, „szárazabb” körülmények között
ünnepelhetünk.

30 vértesszőlősi tanuló külföldön – Vértesszőlős/Udvard
A Vértesszőlősi Általános
iskola idén nagy hangsúlyt
fek tet a kommunikációs
nevelésre, multikulturális
tevékenységekre, a nemzetiségi kultúra – és hagyományok ápolására. Ezt
bizonyítja, hogy a tanév
során két olyan pályázatot
is nyertünk, ami elősegíti
a fenti célok megvalósulását. Az egyik pályázaton
120 000 Ft-ot nyertünk, melyet szlovák nemzetiségi ruhák készítésére költünk. Egy
másik pályázat 220 000 forintjából harminc tehetséges, szlovák nyelvet tanuló
gyermek részt vehetett azon a tanulmányúton, amelyet iskolánk idegen nyelvi és
nemzetközi munkacsoportja szervezett meg.
A jutalomkiránduláson résztvevõknek szivélyes fogadtatásban volt részünk
a szlovák ált. iskolában. Érdekes és tanulságos szlovák órákat tekinthettek
meg nyelvgyakorlás céljából a szlovák nyelvet tanuló diákok az alsó tagozaton,
majd ebéd után a tornateremben közös játék, dal és tánctanulással, beszélgetésekkel, ismerkedéssel telt az idõ. Megtekintettük a falu nevezetességeit, esti
szálláshelyen lévõ uszodában frissülhettek fel a gyerekek. Másnap Érsekújváron tettük kirándulást, majd a komáromi Európa park épületeit csodáltuk meg.
A kellemes, élményekkel teli kirándulás gyümölcsözõ baráti, szakmai kapcsolatok
folytatására nyit lehetõséget.
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Vadlúd sokadalom, vértesszőlősi gyerekekkel
A tatai Vadlúd sokadalom nemcsak európai, de világméretű rendezvénynek
számít a természetkedvelők körében. Az iskola néhány tanulója minden évben
ellátogat erre a rendezvényre, hogy a hajnali órákban lássa, amint a több tízezer
költöző madár együtt emelkedik a levegőbe. November 24-én szombaton hajnali
hat órakor már buszon ült a kis csapat Szelőczei Anikó néni vezetésével, hogy
lencsevégre kapják a ritka madárfajokat, és érdekes előadásokat hallgassanak
meg e csodálatos madarak életéről.

Egészséges életmódra nevelés – nem csak november utolsó
hetében
November utolsó hete évek óta az egészséges életmódra neveléssel , érdekes
programokkal, előadásokkal, bemutatókkal telik a helyi általános iskolában.
Idén sem volt ez másképp, hiszen az alsó és felső tagozatosok, ételkóstolásokon, filmvetítéseken, vetélkedőkön vehettek részt, pénteken pedig Aikido és
Shotokan bemutatót is láthattak. December 1-jétől minden pénteken várják az
iskola tornatermében azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik szeretnék űzni az
Aikidot, az egyik legősibb harcművészetet.

A FERENCZI ZEN DOJO
várja azokat a veterán, harminc év feletti
fanatikusokat, akik szeretnének

minden pénteken 16-17 óráig

SHOTOKAN KARATE

edzéseken részt venni
az iskola tornatermében!
Az edzések személyre szabott terhelésűek,
a testmozgás, a keleti kultúra tisztelete,
és a hagyományok ápolás kerül előtérbe.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket,
akik akár az edzéseken,
akár telefonon is érdeklődhetnek
az iskola igazgatójánál,

Horváth Sándornál

a 70/2 37-7 7 3 3 - a s
telefonszámon.
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Művelődési ház programajánló
• December 2-án, családi körben Zoltánfi Ibolya tatabányai alkotó festményeiből
nyílt tárlat. A kiállítás karácsonyig megtekinthető a Művelődési Ház nyitva tartási
idejében.
• Új szabadidős játékok
Elektromos darts			

Asztali foci

A játékokat nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 15.00 és 19.00 óra között)
250 Ft/óra lehet igénybe venni.
• Januártól egy ping-pong asztal is várja a sportolni, szórakozni vágyókat.
Kedden délutánonként Krenner József tart majd edzéseket a sportág iránt érdeklődőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!
• Januártól a Tájházban Fazekas szakkört indítunk. Érdeklődni Persikné Katánál
a Művelődési Házban vagy a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.
• A Művelődési Ház és a Pátria Faluközösségi Egyesület közös programokkal
szeretné az ifjúságot bevonni a falu, közösségi életébe. Ezért havonta szervezünk
közös programokat. Szeretnénk, ha a fiatalok is részt vennének az egyesület
munkájában (faluszépítés, tisztántartás) valamint külön, nekik szóló programokkal
(foci-derby a Múzeum alatt szalonna sütéssel, nyári tábor) készülünk megnyerni
őket. Reméljük, hogy a közös programok segítenek abban, hogy a felnövő nemzedék is otthon érezze magát Vértesszőlősön. Ismerje a múltját, részese legyen
jelenének és formálja a jövőjét.
• Tavasszal KI MIT TUD?-OT hirdetünk idősek és fiatalok számára
• Nyári tábor előzetes: 2008-ban egy hetes lovas tábor várja a kalandozni vágyókat. Persze meghirdetjük a hagyományos Kalandtáborunkat is.
Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!
Persikné Kata
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Tisztelt falubéli barátaink!
A Vértesszőlősi Általános Iskola
és a Művelődési Ház
idén közösen rendezi meg a nagy sikerű

Falukarácsonyt.
December 21-én, pénteken 16 órától
várjuk a falu lakosságát az iskola udvarára
és az adventi vásárra.
Hagyományainkhoz híven sülét kolbásszal, káposztás lángossal,
s idén először friss palacsintával kedveskedünk
a tisztelt érdeklődőknek!

Ízelítő

a

Szzínpadi

programjainkból (udvar):

Ízelítő

a vásári programokból (új épület):

• Szlovák betlehemes
• projektoros vetítés
• Zimozeleny asszonykórus
•
•
•
•
•
•

mézeskalács sütés
teaház,
népművészeti vásár,
gyermekmunkák,
kiállítás bővítés megnyitó,
waldorf kuckó

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
ÜNNEPELJÜNNK EGYÜTT!
VÁRJUK KÖZÖSEN A KARÁCSONYT!
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Márton napi újborköszöntő
Hagyományteremtés szándékával
kezdeményezte a Pátria Faluközösségi
Egyesület 2007. november 10-én szombaton a Márton napi borköszöntést.
A Vértesszőlősi Hegyközségi Egyesület
szívesen támogatta az elképzelést. Ennek
következményeként indult el a szervezőmunka. A jelentkezések érkezésével
már tudtuk, hogy ötletünk a falu két civil
szervezete közötti kapcsolat erősítésére,
nem várt érdeklődést hozott! A pinceklub
befogadóképességének maximumával:
45 fővel számolhattunk a szervezés során
és a férőhelyek hamar el is fogytak.
Ennek megfelelően már november 10én reggel indult a közösségi élet: Dudás
Zoltán vállalta a vacsora elkészítését. Az
ő irányításával kezdődött meg a 20 kg
hal tisztítása! A résztvevők számára igazi
bajai halászlé elkészítése volt a célunk, s
ez a későbbiek során érkezett visszajelzések alapján bizton kijelenthető, sikerült
is. Az étel elkészítésénél Krenner Antalné
és Pátrovics Miklósné segédkezett. Mindhármuknak köszönjük!
Az időjárás nem fogadott kegyeibe
bennünket, de ennek ellenére a 18 órai
kezdésre szinte kivétel nélkül mindenki
megérkezett a Jenei cukrászdához.

Itt mindenki megkapta „borkóstoló”
poharát, majd elindultunk felfedezni a
szőlőhegy rejtelmeit.
Látogatást tettünk Jung János, Jenei
Zoltán, Nikics Pál és Hermann Lukács
pincéjében. Ezen kívül további ízelítőt
kaptunk Kocsis Gyula, Szilágyi Kálmán,
Bajczik Lajos, Sovány János, Kormány
Károly, Herczeg Ferenc és Zigó Károly
boraiból is. Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem a melegszívű fogadtatást és a lehetőséget, hogy
egy pillanatra betekintést nyerhettünk
ennek a szép mesterségnek a „titkaiba”.
A kóstolót követően immár a hegyközség
tagjaival kibővülve sétáltunk fel a Művelődési ház pinceklubjába, ahol a kész halászlé
illata fogadott bennünket. A vacsorát követően neszmélyi borok kerültek az asztalokra
és a megalapozott hangulatban azután
késő éjszakáig nótáztunk együtt.
Köszönöm a segítséget a rendezvény
lebonyolításában: Rakó Lászlónak,
Dobsa Attilának, Dobsáné Marikának és
Persikné Katának a közreműködésért,
valamint Urbanics Vilmosnak a nagyszerű harmonika kíséretért és Török
Csabánénak a több tálca sajtos rúdért.
Török Csaba
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Sebességmérők Vértesszőlősön
Községünk Tata felőli végén, az 1. számú főúton sebességmérésen, és kijelzésen alapuló jelzőlámpa befolyásoló rendszer került kiépítésre.
A Magyar Közút Kht szervezésében zajló beruházás, önkormányzati kérésre, és hozzájárulással
valósult meg a Signelit Zrt kivitelezésével. A megfelelően elhelyezett tábla és jelzőlámpa időben
figyelmezteti az előírtnál nagyobb sebességgel a falu felé közlekedő gépjárművet, vezetőjét a
sebesség csökkentésére a felvillanó „LASSÍTS” felirattal. A világító tábla a forgalomirányítójelzőlámpa táblája alatt kapott helyet, utalva a lámpa kapcsolatára. Ugyanis a jelzőberendezés
össze van kötve a falu végén lévő, buszmegálló után található jelzőlámpával. Ha valaki a lassításra
felhívó figyelmeztetés után nem csökkenti az engedélyezett 40 km/óra sebességre a sebességét,
akkor a jelzőlámpa piros jelzéssel akadályozza meg a községünkbe történő gyorsabb behajtást,
közlekedést.
A falu Tatabánya felőli végén is elhelyezésre került egy sebességkijelző berendezés. Ez szintén
egy – másik – kísérleti jellegű, de ez egy országos vizsgálatnak a részeként.
Bízunk benne, hogy a sebességmérők hatására kevesebb lesz a sebességtúllépés, és csökkenni fog a balesetek száma.

Dr. Bogár István önkormányzati képviselő
Barabásné Kiss Tímea forgalomtechnikai mérnök, Magyar Közút Kht.

Új szolgáltatás – kéz- és lábápolás!

Új!!

Mérő Éva nõi-férfi-gyermek fodrász
2837 Vértesszõlõs, Akácfa út 15.

Nyitva tartás:
Hétfõ-szerda-péntek: 14.00-19.00
Kedd-csütörtök-szombat: 8.00-14.00
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Tel.: (34) 379-418
Mobil: 06 (30) 335-7829
E-mail: szoszino1@freemail.hu

Tudnivalók az influenzáról
és a megbetegedés megelőzéséről
Köhögéssel, tüsszentéssel, de normál beszéd
közben is vírusok milliói kerülnek a levegőbe,
melyet belélegezve kialakulhat a fertőzés.

Milyen tünetei vannak az influenzának?
Az influenza hirtelen kezdődik, magas lázzal,
erős fejfájással, izomfájdalommal, gyengeséggel és kaparó érzéssel a torokban. A „náthás”
tünetek: orrfolyás, orrdugulás, hörghurut
más vírusfertőzésre utal, nem jellemző az
influenzára.

Hogyan lehet védekezni
az influenza ellen?
Járványos időszakban kerüljük a zárt tereket
és a tömeget. A betegek köhögéskor, tüsszentéskor takarják el szájukat zsebkendővel és
gyakran mossanak kezet! Saját gyógyulásuk
és a járvány megakadályozása érdekében pár
napig maradjanak otthon, ágynyugalomban.
A védekezés hatékony módja az évenkénti
védőoltás. Ismételt oltásokra azért van szükség, mert a vírus változékonysága miatt az
előző évben gyártott oltóanyag nem vált ki
védettséget a következő évben előforduló
vírusok ellen.
Az influenza elleni oltások elsőrendű
célja az, hogy egyéni védelmet nyújtsanak
azon személyeknek, akiknél egy esetleges
influenzavírus fertőzés alapbetegségük, vagy
életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet.

• szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt bármely korú személyek,
• tartós szalicilát kezelésben részesülő
gyermekek és serdülők,
• 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól
függetlenül,
• szociális intézmények dolgozói,
• transzplantációs, onkológiai, hematológiai, dializáló, a felnőtt és gyermek intenzív ellátást nyújtó krónikus belgyógyászati osztályok
egészségügyi dolgozói.
A térítésmentes célra használható védőoltások a háziorvosi, házi gyermekorvosi
rendelőkbe kiszállításra kerültek. A védettség
az oltás beadása után kb. 2 hét alatt fejlődik
ki és több hónapig tart.
A fertőző betegség kialakulásának megelőzése érdekében mihamarabb keresse fel
orvosát és kérje a védőoltás beadását!
Térítésmentes oltásban nem részesülők
részére a gyógyszertárakban orvosi receptre
– társadalombiztosítási támogatással – a
védőoltás megvásárolható.

Térítésmentes influenza elleni
védőoltásra jogosultak
(kockázati csoportok):
• 3 évesnél idősebb idült szív-, keringési-,
légzőszervi-, vese-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, továbbá betegség vagy
orvosi kezelés miatt csökkent immunitásúak,
különös figyelemmel a 60 éven felüliekre,
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Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszõlõs Község Önkormányzata a 145/2007.(IX.13.) határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
A helyben meghirdetett pályázatra 14 egyetemi, fõiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta
be pályázatát. A szociális és egészségügyi bizottság a benyújtott pályázatokat véleményezte,
s a pályázók szociális helyzete alapján alakította ki javaslatát. Ez alapján döntött a képviselõtestület 2007. november 8-i ülésén a pályázatokról.
A pályázók közül 2 fõ havi 5 000 Ft-os, 5 fõ havi 4 000 Ft-os, 6 fő fõ havi 3 000 Ft-os
támogatásban részesül a testület döntése alapján. 1 pályázót – szociális rászorultság hiányában
– nem támogatott a testület. A megállapított támogatás így összesen 460 E Ft, mely összeget
az önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosít.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván.
Vértesszõlõs Község Önkormányzata

Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2008. évre meghirdeti

a „Tiszta udvar, virágos ház” pályázatot.
A kulturális bizottsággal együttműködve az idei évben kibővítve, átalakítva kerül kiírásra a pályázat. Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és
szeretnének benevezni a versenyre.
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. Jelentkezési lap kérhető
és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban. Minden jelentkezést
visszaigazolunk.

A pályázatok beadási határideje: 2007. december 15.

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