A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2005. december XI. évfolyam 4. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
Közeledik az év vége, felnõttek, de fõleg a gyerekek a karácsonyi ünnepekre készülnek. Munkaszünet, iskolaszünet, családi összejövetelek. A Tél pedig az örömeivel és a gondjaival.
Az idõsek napján Vértesszõlõs 70 éven felüli lakóit köszöntöttük, ezt követte a Nyugdíjas Klub színvonalas összejövetele. Mindkét ünnepségen megfogalmazódott, hogy az idõsek sokkal nagyobb
odafigyelést, gondoskodást, szeretetet igényelnek
és érdemelnek. A legtöbb esetben ez nem is pénzkérdés.
Az ünnepek jó alkalmat adnak arra, hogy nemcsak a fiatal korosztály , hanem a nagyszülõk is részesüljenek az õszinte családi, baráti szeretet örömeiben. Megérdemlik. Hagyományainkhoz híven az
Önkormányzat az idén is karácsonyi csomaggal
ajándékozza meg a 70 év feletti vértesszõlõsi lakókat.

Gazdag Erzsi

Karácsony
Szól a csengõ, száll a dal.
Itt van a karácsony
Arany csillag tündöklik
a fenyõágon
Gyertya lobban, mennyi fény!
Mintha a fa égne!
Ha nem volna karácsony
felszállna az égre.
Ott lobogna a fenyõ,
mint egy tüzes csillag,
amelyikrõl éjszaka
szikraesõk hullnak.
Itt marad most a fenyõ.
Itt marad minálunk.
S amíg itt lesz, mindnyájan,
ünneplõben járunk.
Fényben rezeg a fenyõ.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.
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Gondolatok a pályázatokról
A Hírmondóban sorra jeleztük, hogy
a különbözõ pályázatok ez évben
eredményesek voltak.
Az óvoda és az iskola most is rendszeresen pályázott, bár ezek a támogatások nem nagy volumenûek voltak, segítették az eszközök beszerzését, az
oktatás színvonalának emelését.
Kiemelkedõ eredményességû és nagyságrendû volt a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat-felújításának támogatása” címû
pályázat. Itt összesen négy pályázatot
adtunk be, mindegyiken nyertünk, mégpedig a felújítási összeg 50%-át, közel 20
millió Ft-ot! A kiírás szerint ezt a támogatást csak aszfaltozott útfelújításra fordíthattuk, nyomsávszélesítés és szegélykiépítés lehetséges, de új nyomsáv nem. A
József Attila-, valamint a Jókai utcában
útszegélyt létesítettünk, A Tanács utcában
(mivel itt még további munkák várhatók)
nem, mert azt késõbb fel kellene bontani. Az Ady Endre út felújítása a pályázat
szerint 2006-ban történik.
A Bûnmegelõzési Társulás tagjaként
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk köztéri megfigyelõ kamerák létesítésére. A felszerelés megtörtént. A kamerákhoz digitális felvevõ csatlakozik
(monitor nem!), mely bûncselekmény
vagy károkozás esetén a rendõrségnek
átadásra kerül a sikeres nyomozás érdekében.
A többcélú kistérségi társulás tagjaként oktatás-fejlesztési célra 3 millió Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk (gyógytestnevelés, logopédia).
Környezetvédelmi célokra további
3,1 millió Ft-ra számíthatunk.

Az általunk vezetett A VOP Leader csoport Európa-Uniós pályázatunkkal az
elsõ fordulón sikeresen túljutottunk, készül a részletes terv , melynek sikere
esetén a 31 tagú csoport 90 milliós támogatási összegre számíthat (elsõsorban a vidék tárgyi örökségének megõrzése, bemutatása témában).
A szlovák-magyar közös Interreg pályázaton partnertelepülésünk, Izsa önkormányzata 4 millió szlovák korona támogatást nyert (idegenforgalmi témakörben).
Úgy gondoljuk, helyes az az elv , hogy
saját forrásaink kiegészítésére pályázunk
(évente mintegy 20 esetben) és a nyert
pályázat szerint soroljuk a feladatokat. A
nyert összegek nem hitelek, hanem vissza
nem fizetendõ állami támogatások.
Nem öröm, hogy több aktuális feladatra nem írtak ki, vagy szüneteltetik a pályázatokat, de több terv készen áll a kiírások szerinti pályázatkészítésre. A pályázatok elõkészítése és beadása nem
látványos munka, de a csökkenõ fejlesztési források csak így egészíthetõk ki
eredményesen.
Vida István
polgármester

Iskolai hírek
A 2005/2006-os tanév megnyitó óta három hónap telt el, de ez alatt a rövid idõszak alatt is sok említésre méltó esemény történt iskolánkban.
Október 1-jén részt vettünk a szüreti
felvonuláson, az óvodásokkal együttmûködve feldíszítettük a Sportcsarnokot és
vendégül láttuk a szlovákiai testvértelepülésünkrõl, Turany-ból érkezett delegációt.
A Fialka néptánc-együttes dalolva-táncolva vett részt ezen a programon csakúgy,
mint a szeptember végén rendezett Ki mit tud?-on a Közmûvelõdés Házában,
ahol 2. helyezést értek el. Mátyási Piroska novemberben is büszke lehetett tanítványaira, mert nagy sikerrel szerepeltek a megyei Nemzetiségi Gyermek
Néptánctalálkozón.
Október 6-ára, az aradi vértanúk emléknapjára hagyományosan akadályverseny
keretében emlékeztünk, melyet a nyolcadikosok szerveztek a felsõsöknek. Az alsósok a Szent András tóhoz kirándultak.
Októberben szülõi értekezletet szerveztünk a tanulási nehézséggel küzdõ diákok
szüleinek az iskola pszicho-pedagógusának és logopédusának bevonásával. Egy
héttel késõbb szülõi fórumot tartottam az érdeklõdõ szülõknek, ahol kérdéseket
tehettek fel az õket érintõ témákban. Az iskola Szülõi Munkaközössége szervezte
és támogatta anyagilag azt az akciót, melynek során száz tuját ültettünk el a kialakítás alatt lévõ új focipálya mentén. Köszönet Tomasik József vállalkozónak, aki
géppel segített a gödrök kiásásában és a Maglódi családnak, akik saját költségükön hozták el Szombathelyrõl a fákat. És természetesen köszönjük a munkáját minden tanulónak, szülõnek, kollégának!

Szlovák szakos kollégáink, Krajczárné Száraz Erzsébet és Csordásné Kutenics
Szilvia 40 kisgyermekkel vett részt a Nyitrai Színház szlovák nyelvû színielõadásán a Közmûvelõdés Házában.
A tatabányai Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola történelem tanulmányi
versenyt szervezett novemberben, melyre Szûcs Imre tanár úr a háziverseny után
két csapatot nevezett be. A 7-8. osztályosok korcsoportjában a Szabó Aletta, Szabó
Henrietta és Kolev Ádám alkotta csapatot csak a házigazdák tudták megelõzni; az
5-6.-osok a negyedik helyen végeztek. Kornéli Ilona tanárnõ nyolcadikos tanítványai, Guzmics Gellért és Kolev Ádám képviselték iskolánkat a megyei kémia tanulmányi versenyen. Beindultak a levelezõs tanulmányi versenyek is, amelyek nagyon
népszerûek az alsós és felsõs tanulóink körében egyaránt. Az iskola Könyvmoly
Klubja Kolevné Forisek Györgyi irányításával idén 30 kisdiákkal nevezett be az olvasás megszerettetését célzó programba.
Az õszi papírgyûjtés alkalmával 8500 kg papírt gyûjtöttünk. Az alsóban a 4. osztályosok végeztek az élen, a felsõben a 7. osztályosok. Vasgyûjtéssel is próbálkoztunk, több-kevesebb sikerrel. Tanulva a tapasztalatokból, tavasszal ismét megpróbáljuk. A 60 ezer Ft-os bevétel a Diákönkormányzat költségvetését növeli, ebbõl
jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik a legtöbb piros és zöld szívet gyûjtik, azaz jó
tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal kiemelkednek. Köszönjük
Csordásné Kutenics Szilvia és Krajczárné Száraz Erzsébet tanárnõk munkáját!
Sportsikerekrõl is beszámolhatunk: Hatrapál Attiláné tanárnõ focista-lányai
1. helyezést értek el, Urbanics tanár úr fiai a 2. helyen végeztek a városi diákolimpián. A lányok a megyei sportnapon is kiválóan szerepeltek, középiskolás mezõnyben végeztek a 2. helyen. A Szûcs Imre által irányított 5-6. osztályos fiúk a megyei
selejtezõben egyelõre a 2. helyen állnak csoportjukban az õszi forduló után, míg a
7-8. osztályosok a nagypályás labdarúgásban a csoport élén.
A kultúra területén is igyekszünk változatos programokat szervezni diákjainknak. Az 1. és a 2. osztályosok közösen a Népházban látogatnak egy bérletes elõadás-sorozatot. A harmadikosok a Dzsungel könyvét nézték meg, a felsõsök a budapesti Madách Színházban Az isten pénze címû darabot Hegedûsné Kiss Anikó
szervezésében. Szintén õ szervezte meg a 7. és 8. osztályosoknak azt a múzeumi
napot, melynek keretében ellátogattunk a Terror Háza Múzeumba,
a Szépmûvészeti Múzeum egyiptomi kiállítására és az Ady-emlékházba. A Kerepesi temetõben felkerestük néhány ismert író, költõ, államférfi síremlékét, akik életérõl,
munkájáról az idegenvezetõ sok
érdekeset mesélt. Egy másik alkalommal a Campona szórakoztató
központ Tropikáriumában csodálhatták meg tanítványaink a különbözõ hüllõket. Kornéli Ilona tanár-

nõ a Planetáriumba és a Szépmûvészeti
Múzeumba vitte el tanítványait.
Szintén a kultúra hírei közé kívánkozik,
hogy Szûcs Imre kollégánk lassan befejezi
falunk történetérõl szóló könyvét. Ezúton
is köszönjük azoknak az idõseknek, akik a
régi történetek felelevenítésével segítették!
A nyomdai munkálatok elõreláthatólag tavasszal készülnek el, jelenleg a pályázati
lehetõségeket kutatjuk, hogy a kiadás költségeit finanszírozni tudjuk.
Iskolánk adott helyet annak a számítógépes tanfolyamnak, melyet idõsek számára
szervezett az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. Az önkormányzat
felkérésére Krenner Antalné írta meg a pályázatot, melyen 300 ezer Ft-ot nyert a falu.
Skrován József tanár úr sok türelemmel vezette be a 20 ügyes, kitartó, érdeklõdõ
nyugdíjas korú „tanulót” a szövegszerkesztés és az internetezés világába.
December 2-án – most már harmadszor – vittük el tanítványainkat Bécsbe, a
szép és utánozhatatlan hangulatú karácsonyi vásárba, a Chriskindlmarkt-ra.
Perzsényi Viktória tanárnõ szervezésében a Természettudományi Múzeumot is megnéztük.
Az „Egészséges életmód hete” címû rendezvény is nagy siker volt tanítványaink körében: vetélkedõk, elõadások, gyümölcs- és termésbábok készítése szerepelt a programban. Krajczárné Száraz Erzsébet tanárnõ idén is megszervezte a hagyományos Mikulás-túrát az alsósoknak, a Diákönkormányzat Mikulása pedig minden kisgyermeket szaloncukorral ajándékozott meg.
Mindannyian nagyon várjuk már a Falukarácsonyt is, melyre ezúton is szeretettel hívunk minden szülõt, nagyszülõt és érdeklõdõt. December
20-án 15 óra 30-kor kezdõdik a
program a Kultúrházban, ahol a
nyolcadikosok mutatnak be egy
színdarabot, melyet Szûcs Imre
tanár úr írt. Ezután az iskolában
folytatódnak a hagyományos
programok: szavalóverseny, karácsonyi vásár, a mûvészeti iskola tanulóinak mûsora, betlehemezés, a Zimozeleny asszonykórus mûsora, közös éneklés a
fa körül. Várjuk Önöket, s reméljük, idén is vendégül láthatjuk
Önöket!
Szabó Mária
igazgató

Óvodai hírek
Intézményünk az idei évben is gazdag
programot kínál a gyermekek és szüleik számára. A hagyományok ápolása kiemelt feladatunk, igyekszünk a
tiszta, hiteles forrásokból származó
értékeket közvetíteni.
Az õszi és a téli ünnepkör jó alkalmat
biztosít a régi szokások felelevenítésére. A szüret, a szüreti felvonuláson való
részvétel nagy élményt jelent gyermekeink számára. Örömünkre egyre nagyobb
számban vesznek részt a szülõk, nagyszülõk is a felvonuláson.
Nagyon jól éreztük magunkat a Mûvelõdési Házban elsõ ízben megrendezett Mihály napi vásáron is. Gyermekeink nem csak ügyes kézzel és gazdag
fantáziával készítették „portékáikat” hanem az eladásban is jeleskedtek. Szinte
minden gazdára talált, és a pénzen közösen vásároltak játékot, apróságot maguknak. Napokig játszották az átélt élményeket az óvodában, ebbõl is látszott,
hogy a rendezvény sikeres volt.
Nagy figyelmet fordítunk a zenei nevelésre is, minden alkalmat igyekszünk
kihasználni, ahol élõ zenével, népzenével találkozhatnak gyermekeink. Az élõ
népzene hallgatása, a közös néptánc a
zenei nevelés, ízlésformálás fontos része.
A Pötörke együttes táncosaival és zenészeivel közös táncházban vettünk részt,
de az óvodában is nagy sikere van a néptáncnak. Hetente egy alkalommal Mátyási Piroska tanítja a néptáncot az egészen
piciktõl kezdve a nagyokig, minden korosztálynak.
Amíg az idõjárás engedte lovagoltak
is gyermekeink a Nábob Kft. lovasainak
közremûködésével. Tavasszal fog folyta-

tódni a lovas program, amikor az idõ már
melegebb lesz.
A december az év talán legszebb és
legmozgalmasabb hónapja az óvodában. Az ünnepvárás, az együtt készülõdés öröme, a meghitt hangulat megteremtése, ami munka közben áthat bennünket. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható.
Elõször a Mikulás érkezik el hozzánk,
majd ezt követi a karácsonyvárás idõszaka. Minden nap történik valami izgalmas,
érdekes, a mindennapi tevékenységeinktõl eltérõ, szokatlan esemény. A belsõséges, szeretetteljes légkör, az egymásra való nagyobb odafigyelés példa a
gyermek számára. És mi azért dolgozunk a szülõkkel együtt közösen, hogy
ez a példa pozitív legyen évek múlva is
a gyermek elõtt.

Szobám
sarkában a
békesség fája,
zöld ruháján sok
ezernyi szín, alatta fénylõ
melegségben a gyermeki világ
játszani hív. Játszani, játszani,
békében játszani gyermekem, veled.
Hogy játsszam még, körültáncolom veled
a világot most, mikor mindenki érzelme ég.
Nézem a fámat, és egyre jobban érzem a fenyõ
illatát; töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak
csúcsán szórják a karácsony csillagát. Béke
csillagok
röpdösõ fényei,
szobámból szálljatok
mind tovább.
(Gyenes István)

Decemberi programjaink a következõk:
December 5.

10.00 óra

December 20. 16.00 óra

December 21. 10.30 óra

13.00 óra

Mikulás napi ünnepség
A télapókesztyúje c. zenés mûsor
A Kincsesláda Bábszínház elõadásában
Karácsonyijátszóház-közösen a Baba-Mama
klub tagjaival
(mézeskalács sütés, ajándékok, karácsonyi
dekorációk készítése )
Karácsonyi ünnepség az óvodában
„A nagy utazás” dramatikus játék gitárkísérettel
Vezeti: Horváth Sándor tanító,
dráma- és Waldorf tanár
Karácsonyi köszöntés az Idõsek Klubjában
„Karácsony az erdõben” mesejáték az óvodások
elõadásában

Az intézmény ünnepi nyitva tartásáról az óvodai faliújságról értesülhetnek!
Mindenkinek békés, Boldog karácsonyt kívánunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

BABA-MAMA KLUB
„Ha gyermeket látok, kedves fürtös fejet,
Mosolygó arcot és ártatlan szemet,
Ha látom, mily bátran nyújt ki puha kezet,
Aggódva gondolom: vajon mi lesz veled?
Hogyha már elmúltak a gondtalan évek,
Vajon tiszta marad-e benned a lélek?
Féltő gonddal, hogyha gyermekre nézek,
Az élettől néki boldogulást kérek.”

Gárdonyi Géza sorai örökérvényű gondolatokat vetnek fel. Óvodánkban mindennapi nevelőmunkánk során látjuk a kisgyermek arcokat – a bennük megbúvó apró lélek tükrét –, a segítségre váró puha kezeket, s ha tiédet felé nyújtod, nem pusztán
testét, hanem lelkét is megérinted. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni a gyermeklélek
ápolásának fontosságát. Az öleléseddel biztonságot adsz. Megkerülhetetlen a kérdés:
vajon mi lesz veled, ha elmúlnak a gondtalan évek?
Nélkülözhetetlennek tartom a család intézményét és a családi nevelést a
gyermek fogantatásától felnőtté válásáig. A család hozzájárul testi-lelki védelmünkhöz, értelmi fejlődésünkhöz. Családban szerzett tapasztalatainkat
felnőtté válva immár házastársként, szülőként, idővel nagyszülőként kamatoztathatjuk. Felnőtt életünk mintául szolgál gyermekeink számára. Ez a tény
már önmagában óriási felelősséget hárít a szülőkre.
Az anya-gyermek szeretetkapcsolata meghatározó. Az édesanya nyújtja sokáig az életet: a meleget, a táplálékot és a tisztaságot. Ezt a kapcsolatot a
feltétlen gondoskodás ösztöne vezérli, legalábbis, minden körülmények
között ez volna a kívánatos. E gondolatok jegyében alapítottuk a Baba–Mama
Klubot. Összejöveteleink alkalmával, a 2004-2005. óvodai tanévben olyan
közösség jött létre, amelyben anyukák és óvónénik megoszthatják gyermekeik nevelése során szerzett tapasztalataikat, élményeiket és esetleges kudarcaikat is.
Évadnyitó októberi találkozásunkkor felmértük az anyukák igényeit: milyen témáról szeretnének előadást hallani, milyen legyen a programok jellege; így alkottuk meg, eddigi tapasztalatainkkal is gazdagítva, a 2005-2006.
tanévre szóló programtervezetünket.

BABA-MAMA KLUB PROGRAMTERVEZETE
2005-2006.
OKTÓBER: „ÚJRA EGYÜTT!” IGÉNYFELMÉRÉS A PROGRAMTERVEZET ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
NOVEMBER: „A KISGYERMEKKOR” – WÁGNERNÉ SIPOS KATALIN ELŐADÁSA
DECEMBER: „ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEK” – KARÁCSONYI MEGLEPETÉSEK, ÖTLETEK
AZ AJÁNDÉKOZÁSHOZ

JANUÁR „MIT JÁTSZUNK A GYERMEKÜNKKEL OTTHON?”
FEBRUÁR: „GYERMEKBETEGSÉGEK” – GYERMEKORVOS ÉS VÉDŐNŐ TANÁCSAI
MÁRCIUS „EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS” – ÉTELBEMUTATÓ AZ ÁNTSZ SZAKEMBEREINEK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

ÁPRILIS: „HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS” – DEKORÁCIÓK KÉSZÍTÉSE, AJÁNDÉKÖTLETEK
MÁJUS: KÖZÖS ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁSOKKAL
Közeledik a karácsony, az esztendő legszebb és legszentebb ünnepe. Ez az
ünnep közelebb hozza egymáshoz a családtagokat, nagyszülőket, szülőket,
testvéreket egyaránt; ekkor talán embertársaink is jobb érzésekkel gondolnak a másikra. Rajtunk is múlik, milyenné varázsoljuk a karácsonyt. A készülődést felnőtt és gyermek egyaránt megéli, az örömteli percek, az ünnepi
gyertya és a csillagszórók fényei, hangjai, a fenyőillat mind továbbélnek gyermekeink emlékezetében, s majdan ők adják tovább a családi hagyományokat, az ajándékozás élményét, és e kitüntetett napok tiszteletét utódaiknak.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden kedves gyermeknek és szülőnek,
pedagógustársaimnak pedig Kölcsey Ferenc gondolataival kívánok eredményes, boldog újesztendőt.

„Fontold meg jól, mit kezdesz,
Munkálj fáradhatatlanul,
S ha mindent, amit erőd
És körülményed enged, megtettél,
Nem vádolhatod magad.”

Finta Lászlóné
óvodapedagógus

15. 30 Kultúrház

16.30-tól Adventi forgatag – iskola, új épület
(A bevétel az iskola Diákönkormányzatát támogatja.)

Közben:

Adventi fogadó (kinti sátrak)

tea, forralt bor, sült kolbász,
káposztás lángos kapható a sátrakban

Szûcs Imre: „A szöllõsi okos lány” címû
darabjának bemutatója
Elõadják: a 8. osztály tanulói
Karácsonyi vásár, mézeskalács sütés
17.00 A Mûvészeti Iskola Zeneiskolai
tagozatának ünnepi mûsora

Vezeti: Saltzer Géza
17.15 Szlovák betlehemes

Elõadják: az iskola szlovákos tanulói
17.30 Karácsonyi szavalóverseny

Az iskolai döntõ a 6. a termében
18.00 A Zimozeleny Asszonykórus
ünnepi mûsora

Vezeti: Urbanics Vilmos

Összefoglaló krónika
a Mûvelõdési Ház õszi programjairól
Számos programmal gazdagodott a
Mûvelõdési Ház kínálata az õszi idõszakban. Beindultak rendszeres szakköreink.
Keddenként, és decembertõl péntekenként
is, 16.30-tól 18.30-ig a pinceklubban tar tja
összejöveteleit a Keleti klub. A hastánc iránt
érdeklõdõket szeretettel várják. Vidám, fiatalos
csapat. Aki kedvet érez a tánchoz, alkalmanként is csatlakozhat hozzájuk.
Kéthetente kedden 18 órától próbál a
Zimozeleny asszonykórus.
Szerdán a táncé a fõszerep: 16-17 óra között
a kisebbek, 18-19 óra között a nagyobbak tanulhatnak modern táncot Mátyási Piroskától. Közben
pedig a Fialka próbál 17.00-tól 18.00 óráig.
Csütörtökönként Sulyok Terézzel rajzolhatnak az érdeklõdõk. Fontos hír ezzel kapcsolatban, hogy a szakkör 2006. január 5-ig szünetel, valamint az eddigi havi díjjal szemben áttérünk az alkalmankénti díjra. Így a két órás foglalkozás 500 Ft-ba fog kerülni.
Elkészült Sulyok Teréz selyemképeibõl egy
gyönyörû 2006-os falinaptár. A naptár képeire
épülõ kiállítást december 5-tõl karácsonyig a
Mûvelõdési Ház kistermében bárki megcsodálhatja. A képek is, a naptár is a helyszínen
megvásárolhatók!
Péntekenként két szakkör is mûködik: az
egyik a Színjátszókör, a másik a Foltvarró szakkör. A Foltvarró szakkör eddigi munkáit is szeretnénk karácsonyig bemutatni! Aki kedvet érez
ahhoz, hogy ezt a technikát megismerje és elsajátítsa, azt szeretettel várjuk!
A Nyugdíjas klubunk rendszeresen és nagy
érdeklõdés mellett tart összejöveteleket. Tagjai
aktívak, segítõkészek. Köszönöm nekik a sok
segítséget!

Idõszaki rendezvényeink is voltak. Augusztusban XIII. alkalommal rendeztük meg a Mesterkezek kiállítást. Idén 26 kiállító munkáját lehetett megcsodálni.
Október 1-jén hagyományosan megrendezésre került az õszi Szüreti felvonulás és bál.
Október 21-én, elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal, rendeztük meg az
Elsõ Vértesszõlõsi Õszi Vásárt. Ide mindenki
elhozhatta portékáját, beszélgethetett, ihatott
egy pohár bort vagy rophatta a Kincsõ zenekar
muzsikájára a táncot.
Október 31-én Halloweent tartottunk: voltak feladatok, játékok, jelmezes fáklyás felvonulás és boszorkánybál. Ezúton is köszönjük
azoknak a lakóknak a kedvességét, akik cukorkával kínálták a gyerekeket!
November 19-én Márton-napi Libabált tartottunk. Játszottunk, táncoltunk, káposztás lángost sütöttünk. Elõkerültek a ládából a régi szlovák ruhadarabok, melyeket fel is próbálhattak a
gyerekek. Köszönöm Kozár Marika néninek, Magyar Marika néninek, Kutenics Marika néninek,
Gita néninek és Milka néninek a segítségüket.
December 3-án, szombaton Adventi mûhely vette kezdetét. Csuhéból készült karácsonyfadíszeket lehetett készíteni. A következõ
mûhelynap december 17-én 13.00 órától kezdõdik.
Ezt Bartalné Marika és Bedei Saci fogja vezetni. 17 órától pedig Horváth Sándor „Nagy
utazás” címû zenés karácsonyi mûsorát tekinthetik meg az érdeklõdõk.
December 21-én a Nyugdíjas klub segítségével mézes kalácsot fogunk sütni.
Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!
Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!
Persikné Szabó Katalin, a Mûvelõdési Ház vezetõje

Díszpolgári oklevél
„Vértesszõlõsért emlékplakett”
Hagyományainkhoz híven Vértesszõlõs Önkormányzatának képviselõtestülete 2005. évben a következõ elismeréseket adományozta.

Vértesszõlõs 2005. évi díszpolgára

Krenner Antalné
Krenner Antalné Vértesszõlõsön született. Itt járt általános iskolába, majd a
tatai Eötvös József Gimnáziumban érettségizett. 1969-ben az Egri Tanárképzõ Fõiskolán summa cum laude minõsítéssel végzett. Vértesszõlõsön kezdett tanítani. 1990-ben a falu elsõ polgármesterének választották. Eredményes közösségi munkája után 1995-tõl nyugdíjazásáig a helyi általános iskola elismert, sikeres igazgatója. Szülõfalujáért végzett önzetlen tevékenysége
például szolgál mások számára is.

Vértesszõlõs 2005. évi
posztumusz díszpolgára

Tóth Ferenc Mihály (1938-2005)
Tóth Ferenc Mihály Bánhidán született. Az általános iskolát Vértesszõlõsön
és Tatán végezte. A Tatai Eötvös József gimnáziumi tanulmányai után a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1960-ban szerzett diplomát. Gyakorló éveit a Tatabányai Szénbányászati Trösztnél kezdte, majd a Tatabányai
Alukohóban dolgozott. 1965-tõl a megyei államigazgatás fontos területein
tevékenykedett. A község életében aktívan részt vett nyugdíjazása után is.
Meghatározó szerepe volt a helyi sportegyesület eredményes mûködésében.
Szorgalmával és aktivitásával példát mutatott a fiataloknak és idõsebbeknek
egyaránt.

Vértesszõlõsért Emléklap

Özv. Krupánszki Gyuláné
Özv. Krupánszki Gyuláné született: Kubinger Emília Vértesszõlõsön született. Tanulmányait a helyi általános iskolában, majd a tatai polgári iskolában
végezte. A tatai szõnyeggyárban, majd 30 évig a helyi termelõszövetkezetben dolgozott. 1952-ben kötött házasságot néhai Krupánszki Gyulával. Házasságukból két gyermekük született. Öt unokája van.
Fiatal korától aktív részese a község kulturális életének, segítõje és szervezõje a közösségi programoknak. Emberi magatartása példamutató.

Vértesszõlõsért Emléklap

Vértesszõlõsi Általános Iskola
kollektívája
A Vértesszõlõsi Általános Iskola kollektívája évek óta kiváló munkát végez a
helyi fiatalok nevelésében, oktatásában, valamint a község nemzetiségi, hagyományõrzõ, kulturális közéleti programjában. Jó kapcsolatokat ápol a fiatalok nyelvtanulása, hasznos szabadidõ eltöltése érdekében a szlovák és német testvértelepülések iskoláival. A falu történetének kutatása és közkinccsé
tétele jó példát mutat a diákoknak és felnõtt lakóknak egyaránt.

ELISMERÉS
Muk Istvánné született: Slezák Mária a Polgármesteri Hivatal igazgatási főelőadója 2005. november 9-én
a SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA alkalmából
KIEMELKEDŐ MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL
kitüntetésben részesült. Ezúton is gratulálunk!
Muk Istvánné az általános iskolát Vértesszőlősön, középiskolai tanulmányait a Tatabányai Közgazdasági Szakközépiskola igazgatási ügyintézői szakán végezte. 1979-ben házasságot kötött. 2 gyermek édesanyja. 1988. január 1-jétől a Vértesszőlősi Községi Tanács, majd jogutódja, a Polgármesteri Hivatal igazgatási főelőadója. Ismereteit folyamatosan bővíti. Anyakönyvi szakvizsgát 1988-ban tett, 1989-ben gyámügyi tanfolyamon vett részt. 1994-ben közigazgatási ismeretekből alapvizsgázott. 2003-ban szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői képesítést szerzett. A Szociális- és Egészségügyi Bizottság munkáját segíti. A képviselő-testületi üléseken elhangzottakról is ő
készíti az írásos dokumentumot. Munkáját lelkiismeretesen végzi. Vezetőivel, a munkatársakkal és az ügyfelekkel a kapcsolata példamutató.
Munkájához továbbra is sok sikert kívánok!
Náfrádi Marianna
jegyző

Vértesszõlõs község jegyzõi állásáról
Náfrádi Marianna Vértesszõlõs község jegyzõje 2005. november 14-én a
Képviselõ-testületnek írt levelében a – köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított lehetõség alapján – 1990.
december 15-én kelt kinevezéssel létrejött közszolgálati jogviszonyáról lemondott.
A képviselõ-testület 137/2005.(XI.17.) számú határozatában a lemondást
2006. január 14-i megszûnéssel tudomásul vette.
Az Önkormányzat a jegyzõi állás betöltésére pályázatot írt ki, ami megjelent a Belügyi Közlöny XVI. évfolyam 23. számában (2005. december 1-jén),
a 24 óra megyei napilapban, (2005. december 6-án) illetve a megyei Hírlap
napilap (2005. december 7-ei) számában.
A pályázatokat – a kiírt feltételekkel – Vértesszõlõs község Polgármesteréhez kell benyújtani 2005. december 31-ig.
Mezõfi Tibor alpolgármester

A Valusek utca-Múzeum utca
keresztezõdésében lévõ Trafik-lottózó helyzetérõl
Vértesszõlõs község képviselõ-testületének célja, hogy a közterületek esztétikusak, tiszták, rendezettek legyenek. Ezért évente több millió Ft-ot áldozunk a
fûnyírásra, ároktisztításra, hó eltakarításra, szemétszállításra, stb. az adófizetõk
pénzébõl. Pályázatok útján és önerõbõl építjük, újítjuk fel útjainkat, járdáinkat.
A Valusek utca-Múzeum utca sarkán álló
faépületek közül kettõ
már lebontásra került,
mivel esztétikailag sem
felelt meg az elvárásoknak, de fõleg a balesetveszély miatt vált szükségessé ez a lépés. Az
áruszállítás, ki-berakodás, a vásárlók megálló kocsijai mind ezt a
veszélyt növelték.
A képviselõ-testület célja, hogy a Múzeum utca – ahol nagyon sok látogató
megfordul a Múzeum miatt – egy parkosított, rendezett, virágos utca legyen.

A trafik-lottózó faépületével kivételt tettünk!
Az 1978. óta álló épületben az évek folyamán több tevékenységet is végeztek,
jelenleg újság-, trafik-, lottóárusítás folyik a lakosság megelégedésére.
A jelenlegi tulajdonossal 1999. október 8-tól, 2004. október 1-jéig közterület-használati megállapodást kötöttünk. A megállapodást – a tulajdonos külön kérésére,
aláírást gyûjtött a fennmaradásért – 2005. december 31-ig meghosszabbítottuk. Tettük
ezt azért, mert tudjuk, hogy ez a tevékenység a faluban keresett, bevált. Azonban
nyomatékosan felhívtuk a figyelmet, hogy a lejárat után, a 27 éves faépület fennmaradására nincs lehetõség. Természetesen, több alternatívát ajánlottunk fel a
trafik üzemeltetésére, illetve szintén egy vértesszõlõsi vállalkozó ajánlott fel megfelelõ kialakítást, ami forgalmas helyen van és a megszokott vásárlást nem befolyásolta volna (ez a lehetõség még mindig nyitva áll).
A képviselõ-testületnek nem célja a vállalkozások ellehetetlenítése, megszüntetése! De célja a kulturált környezet kialakítása, amire a vállalkozásokat is ösztönözni kell. Az Önkormányzatnak elemi érdeke a vállalkozások fejlesztése, gyarapítása, ezáltal a falu dinamikus fejlõdése, a lakosság megelégedésére.
Mezõfi Tibor alpolgármester

Tanulmányút Szlovákiában
A Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület szakmai tanulmányutat
szervezett Szlovákiába, KomáromSzentpéterre (Svaty Peter) 2005. november 19-én 46 fõ részvételével.
A tagság kérésére utunk elsõ állomása
a Komáromi Monostori Erõd megtekintése volt, ahol az erõd múltját, hadtörténeti
szerepét és a vele kapcsolatos katonai-mûszaki ismeretek a tárlatvezetõ hadtörténész
mindenki számára érthetõen, és érdekfeszítõen ismertette. Az erõdhöz természetesen konyha és pékség is tartozott a mûködése idejében. Ezt a pékséget mostanra felújították és sütõipari múzeumot alakítottak
ki. Látogatásunk idején éppen egy sütõipari
kiállítás megnyitójának színhelye volt, ahol
a Szent Erzsébet Lovagrend tartott meg-

emlékezést. Ennek ünnepségnek csoportunk is részese lehetett.
Utunk következõ állomása KomáromSzentpéter volt, ahol Jobbágy József, a
település polgármestere, egy 75 hektáros szõlõbirtok tulajdonosa fogadott bennünket a tulajdonában lévõ hajdani Zichy
pincében. Tájékoztatást kaptunk a szõlõbirtokról, a környéken és a birtokon
termesztett régi és új fajtákról, és a pincészetben készített borokról, melyeket
meg is kóstolhattunk.
Szívélyes vendégfogadásban és finom
vacsorában volt részünk. A jó hangulatban
elköltött malacpecsenye és túrós rétest követõen magyar ás szlovák nóták felváltva
szóltak, és mindenki jól érezte magát.
Jung János
egyesületi elnök

Szõlészet és Pincészet szakkiállítás
2006. január 19-21.
Magyarország
egyetlen, szõlészet és borászat
háttériparát bemutató rendezvény kerül megrendezésre
a Budapesti Nemzetközi Vásárközpont „F” csarnokában.
Jelentkezni Jung János nál a Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület vezetõjénél lehet
2006. január 10-ig. Csoportos látogatás esetén (20 fõtõl) a részvételi díj 900 Ft/fõ, amely a
konferencián való részvételre is jogosít. Bõvebb információ: www.szpkiallitas.hu

Egyházközségi hírek
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Vértesszõlõs lakóinak száma 2859 fõ,
ebbõl 1666 vallotta magát római katolikusnak, a lakosok 58%-a. Ezt figyelembe véve – az érvényben lévõ rendelkezés szerint – az egyházközség élére 16
tagú képviselõtestület választható.
Augusztus hónapban összeállt a képviselõtestület, melynek újonnan megválasztott tagjai: Boda Ferencné, dr. Csõkör Györgyné, dr. Dégen László, Gombás Ferencné,
Hansági Jánosné, Harsányi László, Hermann Lukács, Kláris Tiborné, Nagy Tibor,
Paxy Jenõné, Salamon István, Sovány János, Skrován Gyuláné, dr. Szamos György,
Tóth Béláné, Zachara Norbert. A képviselõi megbízatás 5 évre, 2010-ig szól.
A hívõ közösségnek a Vértesszõlõsi Római Katolikus Kisboldogasszony Templom ad otthont. A mai kor igényeinek megfelelõen az interneten is találunk információt a mûemlékvédelem alatt álló barokk templomról és miserendrõl a következõ
web oldalon: http://www.vertesszolos.plebania.net.
Örvendetes, hogy az idõsebb korosztály mellett szép számban megjelentek a
fiatalok is a templomban. Egy nagyon lelkes ifjúsági csoport énekekkel, zenés mûsorokkal teszi változatossá és nagyon széppé egyházi ünnepeinket és a vasárnapi
szentmiséket.
A paplak sem áll immár üresen, Lukács József káplán Vértesszõlõsre költözött.
Nagy megtiszteltetés ez községünknek, hiszen a települések többségében, így nálunk is, évekig üresen állt a plébánia. Nem ritka, hogy egy pap 3-5 települést is ellát.
Bízunk a lelkes hívõkben, és abban, hogy községünk rászolgált a megelõlegezett
bizalomra.
Vértesszõlõsi Egyházközség
Dr. Dégen László

A Pátria Faluközösségi Egyesület
tevékenységérõl
2005. év jelentõs évforduló a Pátria
Faluközösségi Egyesület tagjai számára, hiszen ez évben ünnepelte
15. születés napját.
Ez alkalommal volt, aki a tatabányai
Szentivánéjen képviselte közösségünket, de szépszámmal volt jelentkezõ az
évforduló méltó megünneplésére. A
meghitt és a visszatekintésben gazdag
beszámolót Dr. Szabó József – volt elnök – indította, majd az emlékekben kotorászva, sokan kifejtették az elmúlt 15
esztendõ tanulságait, élményeit. Az estét, melyet a frissen avatott parketta szakboltban tartottunk kitûnõ vacsora, majd
zenés est zárta. A vezetõség régi álma
valósult meg 2005. szeptember 24-én.
A tagság jól megérdemelt munka után
kirándulni indult. Hosszú készülõdés
eredményeképpen 49 fõ léphetett fel az
autóbusz lépcsõin és szorongva indulhatott el Budapest irányába. Az úti cél
elsõ állomása a gödöllõi Grassalkovich
kastély volt. Az autóbuszról leszállva mindenkinek lehetõsége
volt megtekinteni az
épület szárnyait, illetve a benne rejlõ történelmi emlékeket. A
jó idõ ellenére nem sok idõ maradt az
õszi napfény simogatását élvezni, mert
indultunk tovább a következõ nevezetesség megtekintésére, mely azt hiszem sokunkban hagyott mély nyomokat. A Terror Háza megtekintésének nyomasztó
élményeit a Magyar Parlament
megtekintése ellensúlyozta. Késõ

délután indultunk vissza élményekben
tallózva. Az estét nem a véletlenre bízva
töltöttük el, ugyanis Bicskén megállva
egy jó pincepörkölt elfogyasztása után
fergeteges kedvvel táncolva tettük emlékezetessé 2005. szeptember 24-ét.
Végezetül szeretnék beszámolni egyesületünk jelentõs eseményérõl, mely az
Önök segítsége, miszerint a 2004. évi
személyi jövedelemadó 1% eredménye 344.800 Ft volt. Ebbõl az összegbõl
támogattuk a következõ intézményeket:
Vértesszõlõsi Általános Iskola
80.000 Ft
Samufalvi Óvoda
80.000 Ft
Mûvelõdési ház
(televízió) 50.000 Ft
Faluház
(tervek elkészítése) 15.000 Ft
A tagság készül a 2006. évi teendõkre,
úgy gondoljuk, feladatunk lesz bõven.
Továbbra is számítunk támogatásukra.

Szeretnék békés karácsonyt és
eredményekben gazdag
új esztendőt kívánni Önöknek
a magam, illetve
a Pátria Faluközösségi Egyesület
nevében.
Dobsa Attila
önkormányzati képviselõ

A Polgármesteri Hivatal közleménye
A Képviselõ-testület 2005. december 1-jei ülésén módosította a
helyi adókról szóló rendeletét
A rendelet módosítást követõen 2006. január 1-jétõl az építményadó mértéke 230 Ft/m2-rõl 270 Ft/m2-re, a telekadó mértéke
65 Ft/m2-rõl 85 Ft/m2-re, az iparûzési adó 1,9%-ról 2%-ra módosul.
Valamennyi adónem esetében 2006. február hónapban módosító határozatot készít a hivatal, melyet minden adófizetésre
kötelezett tulajdonosnak meg fogunk küldeni.
Vértesszõlõs, 2005. december 2.
Bucskuné Virtás Klára
adóügyi fõmunkatárs

Vértesszõlõsért Alapítvány
A Vértesszõlõsért Alapítvány a 2004. adóév után 209.475 Ft
összegû támogatáshoz jutott az adózó állampolgárok 1%-os
felajánlásából.
Az összeget kulturális , hagyományõrzõ és mûemléki felújítási célok pénzügyi támogatására különítettük el, jelen évben
nevesített felhasználás nélkül.
Tisztelettel kérem az adózó állampolgárokat, hogy alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával a jövõben is támogassák!

A Vértesszõlõsért Alapítvány adószáma: 18608706-1-11
Dr. Szamos György
a kuratórium elnöke

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásnál kérjük,
hogy az adójuk 1%-ával támogassák szûkebb hazánk, Vértesszõlõs fejlõdését.
Több lehetõség is van erre a nemes célra:

„Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608706-1-11

Pátria Faluközösségi Egyesület
adószáma:19144067-1-11

„Segítõ kéz Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608490-1-11

Vértesszõlõsi Sportegyesület KHT.
adószáma: 18606773-1-11

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Finta Lászlóné a szerkesztõség vezetõje

