
       

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Váralja hírlevele 

Tisztelt Lakosság! 

 

Mint az Önök előtt is ismert a 

korábbi polgármester Filczinger 

Ágnes 2012. december 31. 

nappal lemondott a 

polgármesteri tisztségről.  

A Helyi Választási Bizottság (a 

továbbiakban HVB.) 2013. 

január 4. napján döntött az 

időközi polgármester választás 

időpontjáról és helyszínéről.                                                

 

    A szavazás időpontja:  

2013. március 24. (vasárnap)  

  6 órától - 19 óráig 

    A szavazókör címe :  

Jánosi György Közösségi Ház 

Kossuth u. 100. 

 

A HVB a 2013. 02.25.-i ülésén 

megállapította, hogy két jelölt, 

- Molnár Péterné Fritz Judit 

 

- Müller Viktor 

rendelkezik a jelöléshez 

szükséges mennyiségű érvényes 

ajánlószelvénnyel, így döntött a  

két jelölt nyilvántartásba 

vételéről. 

Tájékoztató a szavazásról! 

 

 

Amennyiben mozgóurna 

igénybevételével kívánnak 

választójogukkal élni, ez iránti 

írásbeli kérelmüket személyesen, 

vagy meghatalmazottjuk útján 

ügyfélfogadási időben nyújtsák be 

Váralja Község 

Önkormányzatához.  

Kérem, hogy az érvényes 

személyazonosításra alkalmas 

okmányaikat (személyi igazolvány, 

lakcímkártya) mindenki hozza 

magával. 

 

Ezúton kérem Önöket  hogy a 

választások napján éljenek 

választójogukkal és lehetőség 

szerint minél nagyobb számban 

vegyenek részt a választásokon! 

 

Váralja, 2013. március 1. 

 

 

Kovács Péter címzetes főjegyző 

megbízásából: 

 

 

Dr. Brandt Huba s.k. 

osztályvezető-helyettes 
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Választásra készülve… 

 

A 3-as tó kotrása 

 

----- 

 Eladó: 

3000 db hódfarkú cserép, és 1 db 

betonkeverő gép. 

Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet. 

-----   

A Váraljáért Egyesület köszöni mindazok 

támogatását, akik adójuk 1%-át az 

Egyesület részére 46.000 Ft-ot felajánlották. 

A felajánlott támogatást az Egyesület 

működésére fordítjuk.  

 

Egyesület vezetőség 

 

 

 

 

A faluból már többen értesülhettek róla, hogy 

a közelmúltban sor került 3-as tavunk 

kotrására. Íme két kép, munkálatok közben és 

befejeztével. 

Képet készítette: 

Győrfi Andrea 
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Filczinger Ágnes december 31-én mondott le 

polgármesteri tisztségéről. Az időközi 

polgármester választás napjáig, március 24-ig, 

mint alpolgármester végzem munkámat. 

10 éve vállalok szerepet a község 

irányításában, de a polgármesteri feladat 

ellátása során sok új eddig számomra 

ismeretlen önkormányzati feladattal 

ismerkedtem meg. 

Az eltelt közel három hónap alatt igyekeztem 

helytállni és folytatni a korábbi polgármester 

által megkezdett munkát. Az elmúlt évek 

megtakarításának köszönhetően önerőből 

végeztettük el a parkerdei 3-as tó meder 

kotrását.  

Pályázatot adtunk be három intézményünk, 

Idősek Otthona, Közösségi Ház és a 

Polgármesteri Hivatal napenergiával történő 

áram ellátására. Megvalósulás esetén a 

három intézmény működtetése során jelentős 

megtakarítás fog jelentkezni. Pályázatot 

nyújtottunk be a Jánosi György Közösségi Ház 

működtetésére.  

A legnagyobb kihívást az idei év 

költségvetésének elkészítése jelentette. Az 

állami támogatás jelentős csökkentése miatt 

a tavalyinál közel 15 millió forinttal kevesebb 

pénzből gazdálkodhatunk. Az idei 

költségvetésünk, az ország valamennyi 

önkormányzatához hasonlóan megszorításról 

és takarékoskodásról szól. 

 

Az eltelt három hónap munkája, tapasztalatai 

alapján döntöttem úgy, hogy jelöltetem magam 

az időszaki polgármester választáson. Annak 

ellenére vállalom a megmérettetést, hogy 

ismerem a község idei költségvetését, a község 

lehetőségeit. 

Tudom ,hogy lesz aki csalódni fog bennem,hisz 

nem talál majd a postaládájában olyan 

szórólapot,amelyen mint polgármester-jelölt 

felsorolom a falu lakóinak életét megkönnyítő 

ígéreteimet ,tervezett fejlesztéseket. 

Higgyék el, felelőtlenség lenne részemről, ha 

ilyen „kampányfogásokkal” próbálkoznék 

olyankor, amikor ismerem az idei év 

költségvetését. 

Egy dolgot azért tudok ígérni: 

Megválasztásom esetén azon leszek, hogy a 

község rendelkezésére álló pénzügyi forrás 

takarékosan és ésszerűn legyen felhasználva. 

Az elmúlt időszakban már megtapasztaltam, 

hogy a polgármesterség egy meglehetősen 

ingoványos talaj, hisz nem lehet Mindenki 

kedvére tenni, csak a  Többségére… 

Megválasztásom esetén igyekszem a Többséget 

alázattal és tisztességgel szolgálni. 

 

 

Molnár Péterné Fritz Judit 

polgármester jelölt 

 

 

Kezdetek… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jánosi György Közösségi Ház (Teleház) 

 

Nyitva tartás: 

Hétfő – Csütörtök: 10:30 – 18:30 

Péntek: 12:00 – 21:00 

Szombat: 12:00 – 18:00 

 

Nyitva tartás április 1-jétől! 

Hétfő – Csütörtök: 12:00 – 20:00 

Péntek: 12:00 – 21:00 

Szombat: 12:00 – 18:00 

 

Március havi programajánló a Közösségi Házban 

 

 Minden kedden „Ovis leszek” foglalkozás (Baba-

Mama klub) 10:30 tól. 

 Minden szombaton szőnyegvásár 12:00 – 17:00-ig. 

 

----- 

Hagyományos Tojásvásár 

 

Községünk húsvéti rendezvényeinek sorára a koronát 

a hagyományos tojásvásár teszi fel, melynek ideje 

Húsvét vasárnap du. 3 órától a Magyardombon. 

Rossz idő esetén a helyszín a Közösségi Ház, ahol a 

Húsvéti Kiállítás is megtekinthető. 

 

----- 

Rendelés Dr. Fekete László 2013. január 1-jétől 

 

Hétfő: 8:00 – 10:00 

Kedd: 14:00 – 16:00 

Szerda: 10:00 – 12:00 

Csütörtök: 8:00 – 10:00 

Péntek: 10:00 – 12:00 

 

Tel.: 458-295 

30/997-9915 

----- 

Tavaszváró-bálról 

 

Nagysikerű tavaszváró-bált rendezett a Váraljáért 

Egyesület és a Hagyományőrző Egyesület. A 

rendezvényen műsorral kedveskedett a 

résztvevőknek: a „Glück Auf” Nagymányoki 

Jószerencsét Egyesület, a Váraljai Daloskör és a 

Tánccsoport. Nagy tetszést aratott Bartha Istvánné és 

Sohonyai Jánosné jelenete. Nőnap alkalmából 

meglepetés műsorral köszöntötték a hölgyeket a 

Dalárda férfi tagjai. 

A jó zenére hajnali 2-ig mulatott a közönség. 

 

 

 

Ami eddig történt a faluban…. 

Aktualitások, programajánlók 
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Húsvéti Kiállítás 

 

Március hónapban kiállítás nyílik közösségi 

házunkban. Az idei tárlat már a sokadik a 

Váraljai Hagyományőrző Egyesület tavaszi 

programjainak sorában. Az idén március 21-

én (csütörtökön) du. 4 órakor kerül sor az 

ünnepélyes megnyitóra. A kiállításra, mint 

minden évben most is érkeznek vendég 

kiállítók. A közeli Erzsébet községből 

tojáspatkoló és csuhéfonó hozza el a 

Húsvétra jellemző munkáit. Erzsébeti 

népviseletbe öltöztetett babák egészítik ki a 

látnivalókat. Továbbá festményeket is 

megtekinthetünk, melyeket Szabó Lászlóné, 

készített.  

A megnyitó programjában közreműködik a 

Hagyományőrző Egyesület Dalosköre.  

 

----- 

 

Segítsünk a nyuszinak! 

 

Idén is sor kerül a hagyományos tojásíró 

napokra (március 26 – 29, minden nap du. 4 

órától) a programot színesíti Kiss Kálmán 

tojáspatkoló bemutatója. A rendezvény 

ingyenes, de az érdeklődök keményre főtt 

tojásokat hozzanak magukkal. 

 

----- 

 

Decemberben történt… 

 

Filczinger Ágnes polgármester asszony, és 

Molnár Péterné Fritz Judit alpolgármester 

köszöntötte Ihász Józsefnét 90. 

születésnapja alkalmából. 

 

 



Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket! 
 

Juhász Gyula: Húsvétra 

 

Köszönt e vers, te váltig 

visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében 

égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos 

dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke 

álom, 

S az élet: győzelem az 

elmúláson. 

 

Húsvét, örök legenda, drága 

zálog, 

Hadd ringatózzam a tavasz-

zenén, 

Öröm: neked ma ablakom 

kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, 

remény! 

Virágot áraszt, hadd énekellek 

én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom 

van 

Nem csókolt csókban, nem 

dalolt dalokban! 

 

Egy régi húsvét fényénél 

borongott 

S vigasztalódott sok tűnt 

nemzedék, 

Én dalt jövendő húsvétjára 

zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 

E zene túlzeng majd minden 

harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden 

reményt. 

Addig zöld ágban és piros 

virágban 

Hirdesd világ, hogy új 

földtámadás van! 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetmények 
 

 

 

 

                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házasságkötési szándék 

bejelentése 

 

A házasságkötési szándék 

bejelentéséről, a bemutatott 

okiratokról és egyéb 

nyilatkozatokról az 

anyakönyvvezető jegyzőkönyvet 

készít. A házasságkötés 

legkorábban a bejelentéstől 

számított 31. napra tűzhető ki. 

 

Szükséges okiratok: 

- A házasulók érvényes 

személyazonosító 

igazolványa vagy útlevele 

- A házasulók személyi 

azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági 

bizonyítványa 

- Házasulók születési 

anyakönyvi kivonata 

- A házasulandók családi 

állapotának igazolása 

céljából: elvált családi 

állapot esetén az utolsó 

megszűnt házasság 

felbontását, vagy 

érvénytelenné nyilvánítását 

tartalmazó házassági 

anyakönyvi okirat 

- Özvegy családi állapot 

esetén a volt házastárs 

halotti anyakönyvi kivonata, 

vagy a házastárs halálát 

megjegyzésként tartalmazó 

házassági anyakönyvi 

kivonat. Vagy a házastárs 

holtnak nyilvánító, illetőleg 

a halál tényét megállapító 

jogerős bírói határozatot 

tartalmazó házassági 

anyakönyvi okiratot kell 

bemutatni. 

 

---------- 

Halálozás anyakönyvezése 

 

A halálesetet anyakönyvezés 

végett az azt követő első 

munkanapon be kell jelenteni a 

haláleset helye szerint illetékes 

anyakönyvvezetőnél. 

 

Szükséges mellékletek: 

- A haláleset 

anyakönyvezését intéző 

érvényes személyazonosító  

 

             igazolványa és lakcímkártyája 

- Az elhalt személyazonosító 

igazolványa, valamint 

lakóhelyét igazoló hatósági 

igazolványa. 

- A haláleset helye szerinti 

kórház által kiállított 

jegyzőkönyv haláleset 

bejelentéséről, halott 

vizsgálati bizonyítvány 4 

példányban. 

- Az elhalt születési, házassági 

anyakönyvi kivonata. 

- Az elhalt elvált családi 

állapota esetén jogerős bírói 

ítélet a házasság 

felbontásáról, vagy ilyen 

tartalmú házassági 

anyakönyvi kivonat. 

- Az elhalt özvegy családi 

állapota esetén a volt 

házastárs halotti anyakönyvi 

kivonata. 

 

---------- 

Földhasználók! 

 

2013. január 01-jével hatályba lépett 

az 1994. év LV. tv. 25/G §-a, amely 

szerint mind a magánszemélyeknek, 

mind a gazdálkodó szervezeteknek 

be kell jelenteniük az alábbi 

adataikat a földhasználati 

nyilvántartásba: 

 

- személyi azonosító jel 

- állampolgárság 

- statisztikai azonosító 

 

A bejelentéseket formanyomtat-

ványon kell megtenni, amit be 

tudnak szerezni a földhivatali 

ügyfélfogadókban, letölthető az 

internetről: www.foldhivatal.hu 

oldalon a nyomtatványok menüpont 

alatt, azon belül földhasználat, 

földvédelem részben az utolsó 

nyomtatvány. A dokumentum neve: 

Földhasználati azonosító adatközlési 

adatlap. 

 

A bejelentésnek eljárási díja nincs. 

 

A bejelentés határideje: 2013. 

március 30. 

 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/

