A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2006. december XII. évfolyam 4.
Kedves Szõlõsiek!
Ismét eltelt egy év, újra itt van a karácsony és hamarosan
jön a szilveszter és az újév is.
A 2006-os év községünkben jelentõs változásokat hozott.
Az október 1-jei önkormányzati választások után szinte
teljesen új képviselõ testület alakult.
Az új testület számos (remélhetõen hagyományteremtõ)
kezdeményezéssel indult: megépítettük az 1956-os emlékparkot és sor került az elsõ községi ’56-os megemlékezésre is.
Új, az eddiginél szebb díszkivilágítást kapott a Valusek utca és
lakossági kezdeményezésre és hozzájárulással a Sport utca is.
Remélhetõen néhány év alatt hasonló mértékû fejlesztésekkel
varázslatos karácsonyi hangulatot tudunk kialakítani a falu legforgalmasabb helyein! Ezúton szeretném megköszöni a jelentõs
lakossági felajánlásokat, amely keretében december 14-ig
összesen 509.000 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
Felkészültünk a télre, hóeltakarítási szerzõdést kötöttünk
az Extreme Park Kft.-vel, amely alapján a fõ gyûjtõutak hóekézése és sózása történik majd, illetve akár minden utca
hómentesítésére is sor kerülhet 40 perces rendelkezésre
állási idõvel. A közintézmények járdáinak, parkolóinak és a
buszmegállók környékének hó- és síkosság mentesítésérõl
helyi vállalkozóval kötött külön szerzõdéssel gondoskodunk.
Tavasszal szeretnénk folytatni a megkezdett fejlesztéseket,
elsõsorban a közterületek rendezésével és a faluközpont
kialakításával a Tanács utcában.
Ezúton szeretnék minden kedves
vértesszõlõsi lakosnak békés, boldog,
meghitt karácsonyt és sikerekben, valamint
egészségben gazdag boldog új esztendõt kívánni!

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.
Szilágyi Domokos: Karácsony
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Közmeghallgatás a Mûvelõdési Házban
Az októberben megválasztott képviselõ
testület december 18-án este közmeghallgatásra várta a község lakóit. Céljuk az volt, hogy a törvény által elõírt
kötelezettségüknek eleget tegyenek,
másrészrõl elsõ kézbõl informálódhassanak a lakók, a testület eddigi
munkájáról, döntéseirõl.
Dr. Nagy Sándor, polgármester kronológiai sorrendben haladva adott tájékoztatást az ülések legfontosabb témáiról
és határozatairól. Beszélt a bizottságok
megalakításáról, és egy jobb, élhetõbb
falu kialakításáról is. Ezen intézkedéseikhez tartozik a téli hóeltakarítás megszervezése a település teljes területén.
Egyszeri beruházásként megvalósították a község adventi kivilágítását,
melyhez a lakosság támogatását kérték
és meg is kapták. A támogatásokból befolyt összeg eddig 509.000 Ft. Köszönet
minden adakozónak!
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A lakosság jobb tájékoztatása érdekében határozott lépéseket tettek a
község honlapjának elindítása érdekében.
Várhatóan a jövõ év elején már az interneten is olvashatóak lesznek a legfontosabb
információk a településrõl. Ehhez kapcsolódóan a testület döntött egy kommunikációs referens megbízásáról is. Ezt a
tevékenységet a Mûvelõdési Ház vezetõje
Persikné Szabó Katalin fogja ellátni. Feladata lesz a község kommunikációjának
koordinálása.
Az elõzõ testületek jó hagyományait
megtartva, folytatódik a 70 éven felüliek
megajándékozása ilyenkor karácsonykor, szeretnék a jövõben egy-egy emléklappal is köszönteni a községben
születõ gyermekeket, az ifjú házasokat
és a hozzánk költözõket.
A beszámoló után a résztvevõk javaslatait és észrevételeit hallgatta meg
a testület, melyre a képviselõk és a polgármester azonnal válaszoltak.

Iskolai hírek
Tanulásfejlesztési tábor az iskolában
Véget ért Vértesszõlõsön az elsõ tanulási technikákat megtanító tábor. Az õszi
szünetben 20 gyerek sajátította el a gyorsolvasást, a kampózást, valamint azokat
az asszociációs technikákat, melyek nagy segítséget jelentenek hosszú szövegek,
évszámok megtanulásában.
A gyerekek a záróbemutatón a szülõknek is megmutatták, mit tanultak. A tábor
pedagógusai olyan szakemberek, akik elsõdlegesnek tartják a gyermekek érdekét,
és érvényesülését az iskolában, vezérelvük a gyermekközpontúság.

Átszervezések és innováció az általános iskolában
A vértesszõlõsi általános iskola pedagógusai és munkatársai különösen fontosnak
tartják a korszerû gyermeknevelést. Ehhez a személyi és tárgyi feltételek javítására
is szükség van.
Nagyon fontos cél az egyénre szabott, gyermekcentrikus oktatás-nevelés. Az
elsõ lépés a szeptemberi délutáni fakultációk és mûvészeti- és sportfoglakozások megszervezése, és a délutáni programok színvonalának erõsítése volt. (Pl. Mihály-nap,
Márton-nap)
Elmondhatjuk azt, hogy a fakultatív angol (a következõ tanévtõl már délelõtti
órákon is tanulható 4. osztálytól, felmenõ rendszerben), a furulya, dráma , hegedû
és rajziskola kiválóan mûködik a szülõk és gyermekek nagy megelégedésére.
A 2007-es év egyik fõ feladata a délutáni napköz átszervezése lesz. Új pedagógusokkal, szemléletváltással, a napi házi feladatok elvégzése mellett jelentõs szerepet kap a
szabadidõ kulturált eltöltése, a kézmûvesség és a mesék ismerete, feldolgozása.
A tárgyi feltételeket jelentõsen javítottuk az elsõ félévben. Racionális gazdálkodással és megtakarítással két új notebook, egy projektor, és egy telefonközpont
megvásárlására is sor kerülhetett. Fõ célunka továbbiakban az iskola épületének
fejlesztése, az épületek összeépítése a mosdó és toalettegységek korszerûsítése,
és egy mindenki számára használható játszótér építése.
A szülõk véleménye különösen fontos számunkra, ezért mindkét iskolaépületben
szülõi vélemények gyûjtésére alkalmas ládákat helyeztünk el.
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Óvodai hírek
Óvodánk a téli ünnepkört hagyományainak megfelelõen gazdag programkínálattal ünnepelte.
December 5-én érkezett a Mikulás az
intézménybe, majd 6-án a Baba-Mama
Klub apróságait köszöntötte. A Baromállási Dûlõ kicsinyeinek is ajándékot vittünk a Kultúrotthon támogatásával, amit
az ottlakók nagy örömmel fogadtak.
Nem feledkeztünk meg a falu idõs
lakóiról sem, õket az Idõsek Otthonában
köszöntöttük egy betlehemes játékkal.
Advent idején játszóházi foglalkozás
keretében mézeskalácsot sütöttünk,
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karácsonyi díszeket készítettünk. A
karácsonyi ünnepségünkön az óvoda
apraja és nagyja együtt énekelt az iskola
igazgatójának gitárkíséretével.
Táncosaink részt vettek a Fialka
néptáncegyüttes karácsonyi mûsorán,
majd a Falukarácsonyi rendezvények
zárták az ünnepkört. Köszönjük, hogy
jelenlétükkel teljesebbé tették az ünnepi
várakozást.

A falu minden lakójának kívánunk:
Békés, boldog karácsonyt,
és örömteljes új esztendõt!

Samufalvi Óvoda

Ünnepvárás a Mûvelõdési Házban
Az év utolsó hónapjában is változatos programokkal vártuk látogatóinkat.
December 4-én mozgássérült
mûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás.
A megnyitóra maguk a mûvészek is
elfogadták meghívásunkat. Érkeztek
hozzánk Tatáról, Székesfehérvárról,
Oroszlányról. Mind csupa ragyogó arcú
életvidám ember, aki tanúbizonyságot
tettek nekünk életszeretetbõl. (1. kép)
Kiállításukat január elsõ hetéig láthatják az érdeklõdõk.

1. kép

Saltzer Géza tanár úrral karöltve,
egy újfajta kezdeményezést indítottunk
útjára. Gondoltuk, hogy havonta egyszer leülünk és a hónap zeneszerzõ
szülöttjének muzsikáját fogjuk hallgatni.
Így született meg a Komolyzenei esték
programunk. Minket is meglepett, hogy
majd húszan gyûltünk össze ezeken az
estéken. Elsõ zeneszerzõnk a novemberi
születésû Erkel Ferenc volt, decemberben
pedig Kodály munkásságával ismerkedtünk. Közkívánatra 2007. január 8-án 17
órától ismét az õ muzsikája csendül fel.
Mindenkit szeretettel várunk! (2. kép)
Színházi programmal érkezett el
hozzánk a Télapó. December 6-án
délelõtt a Kistücsök meseszínpad Cifra
tornyú mesevár címû zenés mesejátékát
nézhették meg az óvodások és az alsó
tagozatosok. (3. kép)
Szombaton a Piruett jazz-balett csoportunk karácsonyi gáláját nézhettük meg.
Produkciójukkal nagy sikert arattak.
December 19-én érkeztünk el a Ház
záró rendezvényéhez, a Fialka karácsonyhoz.

2. kép
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3. kép

4. kép

A néptánc együttesünk programja
idén is telt ház elõtt folyt. Az óvodások
bethlehemes játékával kezdõdött a
mûsor, majd a nyugdíjas néptánc csoport mutatott be szlovák táncfûzést.
A néptánc oktatása jelenleg három
korcsoportban folyik. Mind a három
csoport produkciója nagy sikert aratott.
Az est vendége a Kincsõ zenekar volt,
akik élõzenével kísérték a táncokat.

Aki kedvet kapott a tánchoz, Keltai
Gáborral, a Pötörke táncosával járhatta
a csárdást és a széki forgót. (4. kép)

Mindenkinek
kellemes ünnepet
és boldog új esztendõt kívánok!
Persikné Szabó Katalin

„ mert úgy szerette Isten a világot hogy, egyszülött fiát adta nekünk!”
Mit ünnepelünk karácsonykor?
Több, mint 2000 évvel ezelõtt született meg Bethlehemben Jézus, emberként jött közénk. Õ az
isten fia, a mi Megváltónk. A hétköznapok csodáit szemlélve fel kell nyitni szemünket, kitárni
szívünket hogy felismerjük Jézust.
Assisi Szent Ferenc állított fel elõször élõ jeleneteket, hogy bemutassa Jézus születését. Innen
ered, hogy az emberek évszázadok óta „bethlehemet” állítanak fel Szent Józseffel és Szûz
Máriával, a kis Jézussal, pásztorokkal és állatokkal együtt. A gyerekek bethlehemezni járnak,
házról-házra viszik a hírt: Jézus megszületett.
Templomunkban is van felállított kis Bethlehem, mely szent mise elõtt és után
megtekinthetõ.
Jézus születése nekünk az ünnep, ez a szeretet ünnepe minden ember szívében. Hiszen Isten
az õ szeretetét adja a karácsony fényében.
Kegyelet teljes, áldott szép karácsonyt, szeretetben
és örömökben eltöltött ünnepnapokat kíván:
A vértesszõlõsi Egyházközség

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