Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. július, XXIV. évfolyam, 7. szám

Falunap

2018. augusztus 25.
A RENDEZVÉNY 10 ÓRAKOR KEZDŐDIK!
• 8 órától indul a főzőverseny (csapatok jelentkezhetnek
a muvelodesi.haz@vertesszolos címen
• 10 órától Vértesszőlős futás 1 km-es és 3 km-es távon
(előtte bemelegítés a Sportcsarnoknál), utána
• Gyermekeknek kézműves foglalkozások
• Íjászat
• Kincsmosás
• Utcák közötti ügyességi verseny
• Családi versenyek, és még sok más érdekes program.
• 11-14 óráig katonai-, tűzoltó-, mentő-, és rendőrségi
járműveket tekinthetnek meg az érdeklődők
• 15 órakor a MAKÁM együttes ad zenés műsort
gyermekeknek
• 17 órától fellép az IRIGY HÓNAJMIRIGY
• 18.15 től MESEMUSICAL című zenés gyermekműsor
• 20 órától ABBA SISTERS műsora
• 21 órától DISZKÓval és TŰZIJÁTÉKkal záródik a Falunap.

A részletes program a Hírmondó következő számában, valamint a
Kultúr + Könyvtár + Tájház Facebook oldalon lesz elérhető.

Sportcsarnok melletti rendezvényterületen

Várunk mindenkit!

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2018. június 14-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta Dr. Forrai Zsolt rendőrkapitányság-vezető és Szaák Tibor körzeti megbízott beszámolóját
		 a rendőrkapitányság 2017. évben végzett tevékenységéről, megköszönve a kapitányság és a
		 körzeti megbízott munkáját.
• Elfogadta Janky Róbert tűzoltóparancsnoknak a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
		 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, megköszönte a tűzoltóság munkáját.
• A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást követően
		 az intézmény vezetésével megbízta Törökné Pátrovics Erika korábbi intézményvezetőt,
		 megköszönve eddigi munkáját. A vezetői megbízás 5 évre, 2018. augusztus 16. napjától 2023.
		 augusztus 15. napjáig szól.
• Az óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt az óvodai ellátást – helyettesítő intézményként
		 – a Baji Német Nemzetiségi Óvoda útján biztosítja az arra korábban igényt bejelentő szülőknek.
• Az új óvoda-bölcsőde berendezéseinek beszerzéséhez 4 millió Ft fedezetet biztosított.
• Az új óvoda-bölcsőde kiegészítő beruházásainak műszaki ellenőri feladatai ellátására megbízási
		 szerződést kötött a KEM Klasztermenedzsment Kft-vel.
• Elfogadta Nagy Csaba polgármester tájékoztatását az önkormányzat által 2017. évben lebonyolított
		 közbeszerzési eljárásról (óvoda-bölcsőde építése).
• Döntött igazgatási szünetről a polgármesteri hivatalban, mely szerint a hivatal július 23. és 27.,
		 valamint augusztus 13. és 17. napja között zárva tart.
• A jogszabályi környezet változása miatt új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött
		 az MHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.
• A 2018. szeptemberi községi búcsú megrendezése céljából megállapodást köt a „Sipos
		 Vidámpark”-ot üzemeltető vállalkozóval. A képviselő-testület a területet kedvezményes áron
		 biztosítja a vállalkozó részére, melynek feltétele, hogy a közönség részére – a menetidő
		 csökkentése nélkül – minden mutatványos eszköz használati díjából a többi településen
		 általánosan megállapított díjhoz képest 50% kedvezményt biztosít.
dr. Lázár Gabriella jegyző

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vérteszszőlősi Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás az alábbi napokon szünetel:
július 9., hétfő (helyette július 10-én, kedden biztosítunk ügyfélfogadást);

Igazgatási szünet elrendelése miatt a hivatal zárva tart:
július 23. és 27. között (az ügyfélfogadás így július 23., 25. és 27. napján szünetel);
augusztus 13. és 17. között (az ügyfélfogadás így augusztus 13., 15. és 17. napján szünetel).
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
a következői ügyeleti telefonszám hívható: 06-30/579-3780.
Kérem ügyfeleink megértését! Dr. Lázár Gabriella jegyző
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Felhívás parlagfű
és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása, a mezőgazdaság
védelme érdekében közös célunk, hogy a
parlagfű és egyéb allergén gyomnövények
elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. A gyomnövények irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes
visszaszorítása jogszabályban -is- meghatározott feladat.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a
károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen
a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit,
továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése
alapján a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora,
leggyakrabban a parlagfű pollenje vált ki allergiás
megbetegedéseket, súlyos vagy kevésbé súlyos
egészségügyi következményekkel, ezért irtásuk
különösen fontos!
Azzal szemben, aki fenti kötelezettségeinek nem
tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására
(parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés
elrendelésére) kerül sor. A bírság összege – a
szennyezett terület nagyságának függvényében
- 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Közérdekű
védekezés elrendelése esetén – a bírságon felül –
annak költségei is a földhasználót terhelik.
Fentiek alapján a bírságok kiszabására – parlagfű
esetében – július 1-jétől kerülhet sor. A növényvédelmi hatóság a jogszabályok alapján belterületi
ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület vo-

natkozásában a járási földhivatal.
Ezen túlmenően szeretném felhívni a Tisztelt
Lakosság figyelmét az önkormányzat közterületek
használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló
14/2014. (VIII.1.) rendeletére, melynek 17. § (1)
bekezdése szerint:

„Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 m széles területsáv – illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig
(de legfeljebb 20,0 m-ig) terjedő teljes terület
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hó-eltakarításról és
síkosság-mentesítésről, a hulladék-gyűjtő edényzet
környezetének tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó,
illetve elvezető típusú) és műtárgyai tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének
tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a járdára, úttest
fölé nyúló fás- és lágyszárú növények megfelelő
nyeséséről.”

Kérem, hogy az egészség, a természet védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó és ingatlan-tulajdonos maradéktalanul tegyen
eleget a fenti jogszabályokban meghatározott kötelezettségének.
			 dr. Lázár Gabriella

jegyző
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Elkezdődött az 1-es főút felújítása

A hozzám beérkező kérdések-észrevételek alapján megállapítható, hogy településünk lakosainak jelentős része már nem
informálódik a korábban megszokott információs szolgáltatásainkból (Hírmondó,
Honlap), hanem egyre ikább a közösségi
médiát tekintik elérhető és megbízható
hírforrásnak. A visszajelzásekből egyértelművé vált, hogy a településünket érintő
információtartalom nem elégséges, ezért
szükségessé vált bárki számára elérhető online közösségi elérhetőség biztosítása. 2018. július 1-jétől a Facebook-on

Tatabányán megújult a Győri út, valamint a Baji bekötőút csaknem egy-egy
kilométeres szakaszon és az 1-es főút
Vértesszőlős átkelési szakaszán is megkezdődtek a munkálatok. A felújítások
több mint kétkilométeres hosszúságban
zajlanak.
Az elkövetkező két-két és fél hónapban a
menetidő jelentős meghosszabbodására
kell felkészülniük a Tatabánya-Vértesszőlős
és a Tata-Vértesszőlős irányában közlekedőknek, erről tartottak a közelmúltban tájékoztatót a forgalmas útszakasz mentén.
Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 100 milliárd
forintos, országos útfelújítási keretéből
mintegy 270 millió forintot fordítanak a településen áthaladó mintegy 2 kilométeres
útszakasz korszerűsítésére. Ez a nagy
horderejű beruházás azonban némi kényelmetlenséggel jár, erre fel kell készülni
az ittélőknek és az erre autózóknak egyaránt. Az ismert politikus szólt arról is, hogy
hamarosan Tatán, a Május 1. úton is megindulnak a visszatérő források okozta problémák elhárítási munkái.
Kovács Ádám, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. megyei igazgatóságának fejlesztési és
felújítási osztályvezetője elmondta, hogy
az útpálya kopórétegének, aszfaltborításá-

Polgármesteri Facebook elérhetőség
„Nagy Csaba – Vértesszőlős polgármester” név alatt mindenki számára elérhetővé válik egy új interaktív oldal, melyen az önkormányzati döntésekről, napi
ügyekről fogok rendszeresen információkat megosztani.
Lehetőség lesz mind a megosztott tartalmakkal, mind új témákkal kapcsolatban
hozzászólásokat írni, kérdéseket feltenni,
melyekre a lehetőségeimhez képest rövid
időn belül megpróbálok válaszokat adni.
Nagy Csaba
polgármester

Falugazdász
Vértesszőlős településen Mihalovits Ferenc falugazdász minden 2. héten hétfőn
13.00–16.00 óráig fogadóórát tart a polgármesteri hivatal épületében. E-mail:
mihalovits.ferenc@nak.hu. A falugazdász telefonos elérhetősége munkanapokon:
06-70/489-3826

Polgármesteri Hivatal
nak felmarása mellett, a Tatabánya felőli oldalon a haladási sebessége túllépést jelző
táblákat is felszerelnek. Emellett kicserélik
a víznyelő rácsokat, fedlapokat, valamint a
vízelvezető árkokat is kitisztítják.

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu
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Iskolai hírek

Jutalomkirándulás

Dunaalmási kirándulás
Május végén a dunaalmási lovardába
kirándult a 2. osztály. Odaérkezés és
reggelizés után libákat, bárányokat,
kecskéket, nyuszit, lovakat etethettek
és simogathattak a gyerekek. Ezután
népi hangszereket készíthettek nádból, közben pedig kettesével váltva
lovagolhatott, aki kedvet érzett hozzá.
A kedves lovász hölgy, Klári, még meg
is tornáztatta a bátor kis lovasokat.
Aztán a játszótér és a trambulin birtokba vétele következett. Ebéd után
falusi olimpián vetélkedett a Musztáng, a Csődör és a Farkasok csapata, amiket maguk alkottak meg és neveztek el a gyerekek. Olyan érdekes feladatokat kellett megoldaniuk, mint például: tragacs tolás, kacsaúsztatás, tojásdobálás, célba dobás
sodrófával... Bizony a nap olyan mozgalmasra sikeredett, hogy már voltak, akik hazafelé a
buszon elkezdték kipihenni a „fáradalmakat”, – elszunnyadtak. Remélem, hogy az elkészített hangszeren kívül, sok életre szóló élményt hoztak haza magukkal.

A tanító nénik jutalomkirándulást
szerveztek május 29-re, melyre az
alsó tagozatból 21 tanuló mehetett
el az egész éves kiváló tanulmányi
munkájáért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba.
A reformkorba tekintettünk vissza egy
múzeumpedagógus segítségével, aki
játékosan, interaktív módon mutatta
be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakát. Kézműveskedéssel zárult a látogatás: egy madár alakú kokárdát készítettünk, ami a szabadságot
jelképezi. A kísérő nevelőkkel, Bea nénivel, Erzsi nénivel és Mariann nénivel végignéztük
a kiállítást honfoglalástól napjainkig, ahol régi ruhákat, ékszereket, katonai öltözeteket,
fegyvereket, kelyheket, koronákat, jelvényeket, evőeszközöket, freskókat, bútorokat, faragott kőszobrokat és még sok érdekes tárgyat láttunk. Minden diák jól érezte magát,
köszönjük mindannyiunk nevében az iskola Diákönkormányzatának támogatását is.
Hajdás-Földi Dalma, Harsányi Zita, Skrován Lídia, Wéber Panka
4. osztályos tanulók

Tóthné Gombkötő Alexandra

Osztálykirándulás
Gyereknap az alsó tagozaton
Iskolánk várva-várt eseménye a május végén megrendezésre kerülő gyereknapi program. Az idei évben az alsó tagozatosok egy külső helyszínt választottak a rendezvény
lebonyolítására, ami nem más volt, mint a Tatabányai Szabadtéri Bányászati Múzeum
és Ipari Skanzen. A Tatabányai Múzeummal való együttműködésünk több évre nyúlik
vissza, ebben a tanévben ősszel témahetünket a Barátom a múzeum címmel rendeztük,
melynek keretében az alsósok a jégkorszakról szóló múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Ehhez kapcsolódóan a gyereknapi foglalkozások is a múzeum szervezésében zajlottak. Játékos formában
ismerkedtünk a régi mesterségekkel,
régi otthonokkal és a korabeli életmóddal. Megtekintettük a 40-es 50-es
évek iskoláját, betekinthettünk a 70es évek oktatásába. Kipróbálhattuk a
régi taneszközöket, játékokat, valamint
kézműveskedés is tarkította a napot.
Nagyon tartalmas és élvezetes délelőtt
volt! Az útiköltséget iskolánk Gyermekszem Alapítványa, a foglalkozások díját a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fizette ki. Köszönjük!
Iványi Beáta
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Május 25-én, pénteken osztálykirándulásra mentek az alsó tagozatosok. Az 1. és 2. osztályosok Visegrádra utaztak. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, ennek ellenére
sikerült érdekes programokkal kitöltenünk a napot. Az 1. osztályosok zenés tárlatvezetés
mellett nézhették végig a Királyi Palotát. Ezalatt a 2.-osok íjászkodás után tanítóik kíséretében nézték meg az épületet, melyről érdekességeket meséltünk nekik. Aztán mindannyian
a Salamon-toronyba sétáltunk, ahol egy lovagi tornát tekinthettünk meg. Az esős idő miatt
a tervezett gyalogtúránk elmaradt, helyette a Fellegvárat fedeztük fel. Gyönyörű kilátás nyílt
a Dunára, s a gyerekek nagy érdeklődéssel nézték a kiállítótermeket és a valósághű viaszszobrokat a Panoptikumban. A 3. és
a 4. osztály Székesfehérvárt tűzte ki
idén a tanulmányi kirándulás úti céljául. Először megcsodálták a Boryvárat, bejárták zegzugos termeit, tornyait. Innen Agárdra mentek tovább,
ahol a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumban sok érdekességet tudtak meg
az íróról. Ezután a Velencei-tó partjára érkeztek, ahol futkoshattak, labdázhattak a gyerekek, de fagyizásra
is jutott idő. A nap végén sok érdekes
élménnyel tértünk haza.
Tóthné Gombkötő Alexandra,
Gombásné Bartal Zsuzsa
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Büszkeségeink az idei tanévben

Végre, idén is elérkezett az osztálykirándulás napja!
Iskolánk
felső
tagozatos diákjai három napos
táborozáson vehettek részt a
fonyódligeti
Erzsébet táborban.
Kis csapatunkat
Skrován József, Mátyási Piroska, Gáspár Edit,
Dombai-Kulcsár Nóra Kutenics Szilvia, Szabóné Horváth Szilvia és Szűcs Imre irányította
és felügyelte a három nap alatt. Az idő is kedvezett a változatos programoknak, hiszen
végig hét ágra sütött a nap. Megérkezésünk
után a strandra indultunk, ahol azonnal a hűsítő habokba vetették magukat a gyerekek.
Miután felfrissültünk, egy rövid sárkányhajózáson vettünk részt, majd kipróbáltuk a tábor
területén felállított trambulinokat. Este rövid
túrát tettünk a szomszédos balatonboglári
kikötőbe, megcsodálhattuk az éjszakai Balatont, és a parti fényeket. Másnap korán
keltünk, hiszen reggeli után elgyalogoltunk
a fonyódi kikötőbe, ahol hajóra szálltunk,
és átkeltünk az északi partra. Rövid séta
után dzsipekbe szálltunk, és nekivágtunk
a Badacsony lankáinak. Miután kiszálltunk
az autókból, gyalogosan folytattuk utunkat

Tanuló neve, osztálya
Banádi Noel 1. o.
Bognár Fanni 1. o.
Lőke Vince 1. o.
Papp Gréta 1. o.
Csaplár Hanna 2. o.

a tanúhegy tetején lévő kilátóba, ahonnan
elénk tárult a Balaton és a Káli-medence
csodálatos panorámája. Már késő délután
volt, mire a vonat visszatért velünk a táborba.
A délután ismét önfeledt tábori hangulatban
telt: volt büfézés, pancsolás, zenehallgatás,
szúnyogcsípés, sikoltozás és póküldözés a
fürdőben, játék, sok-sok nevetés és beszélgetés, míg végül nyugovóra tért a csapat…
Másnap reggel még egy kicsit lelátogattunk
a partra, szomorúan búcsúztunk el a Balatontól, és a távolban magasodó tanúhegyektől. Aztán már a buszon ültünk, és indultunk
is hazafelé. Utunkat megszakítottuk Gánton,
ahol meglátogattuk a helyi bányamúzeumot,
és megismerkedtünk a bauxitbányászat és
az alumíniumgyártás rejtelmeivel. A kora
délutáni óránkban érkeztünk vissza Vértes�szőlősre.
Szűcs Imre

Horváth Izabella, 2. o.
Kistóth Lilla, 2. o.
Komlósy Levente 2. o.
Borsos Lili 3. o.
Bujdos Péter 3. o.
Kreisz Abigél 3. o.
Komlósy Péter 4. o.
Skrován Lídia 4. o.
Wéber Panka 4. o.

Besenyei Péter 5. o.
Galgán Mara 5. o.
Juvancic Ármin 5. o.
Galgán Mara, Mozsár
Dorina, Kotra Dóra, Tamás
Ivett 5. o., Wéber Panka 4. o.
Galgán Mara, Mozsár
Dorina 5. o.
Andai Márk 7. o.

Hamlet
Vitathatatlanul a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb színműírója Shakespeare. Iskolánk tanulói többször adtak elő korábban olyan színdarabot, mely az egykori írógéniusz
tollából származott. Diákjaink most is mellette döntöttek, ezúttal a Hamlet című darabot
vitték színre. Természetesen most is igyekeztünk az eredeti mű véres valóságát egy kicsit
vidámabb köntösbe öltöztetni: így a dráma végére
szinte mindenki életben maradt, és többször perdültek táncra a végzős diákok a modern kor zenéinek ritmusára. Az idei év slágereit Timmy Trumpet szolgáltatta. A végzős diákok mellett feltűnt
osztályfőnökük is, aki méregkeverő boszorkányt
alakított. Reméljük, hogy mindenkinek elnyerte
tetszését ez a kicsit vidámabbra szabott Shakespeare színdarab!

Czirmay Balázs 7. o.
Vida Milán 7. o.
Öskü Anna 7. o.
Dombai Péter 8. o.
Fábik Sarolta, Kajfis
Kíra, Skrován Lilla 8. o.
SAMU TEAM csapat:
Andai Roland, Fábik
Sarolta, Skrován Lilla

Eredmény
régiós bokszverseny, döntő
Turul kupa karate verseny, 1. hely
Turul kupa karate verseny, 1. hely
Magyar Mazsorett Bajnokság, ezüst
minősítés
Magyar Mazsorett Bajnokság, ezüst
minősítés
megyei szavalóverseny, ezüst fokozat
megyei szavalóverseny, ezüst fokozat
megyei szlovák szavalóverseny, 2. hely
Kortárs Versmondó Találkozó, 3. hely
megyei rajzverseny, 3. hely
megyei szavalóverseny, arany fokozat
megyei szavalóverseny, ezüst fokozat
Megyei Alapműveleti Matematika Verseny,
4. hely
Bolyai matematikaverseny, döntőbe jutott
Kortárs Versmondó Találkozó, 1. hely
Bolyai matematikaverseny, döntőbe jutott
Szlovák szavalóverseny, 3. hely, Magyar
Mazsorett Bajnokság, ezüst minősítés
meseíró pályázat, különdíj
Bolyai matematikaverseny, döntőbe jutott
Bolyai matematikaverseny, döntőbe jutott
Magyar Mazsorett Bajnokság, ezüst
minősítés
Országos Tavaszi "A" és "B" kategóriás
verseny arany minősítés
Országos Tavaszi "A" és "B" kategóriás
verseny 1. hely
Bolyai matematikaverseny, 2. hely
Zrínyi matematikaverseny, 2. hely
Megyei Alapműveleti Matematika Verseny,
1. hely
Országos Alapműveleti Matematika
Verseny, 1. hely
1500 méteres futás, városi 2. hely, megyei 4.
hely
regionális vívóverseny 3. hely
meseíró pályázat, 1. hely
Kortárs Versmondó Találkozó, 3. hely
távolugrás: városi 1. hely
városi szlovák nyelvi verseny, 2. hely
Word Robot Olympiad országos döntője, 3.
hely

Felkészítő
Kardos József edző
Szabó Lídia edző
Szabó Lídia edző
Pappné Bedei Sarolta edző
Pappné Bedei Sarolta edző
Tóthné Gombkötő Alexandra
Tóthné Gombkötő Alexandra
Krajczárné Száraz Erzsébet
Tóthné Gombkötő Alexandra
Szalczinger Józsefné
Szalczinger Józsefné
Szalczinger Józsefné
Gombásné Bartal Zsuzsanna
Gombásné Bartal Zsuzsanna
Gombásné Bartal Zsuzsanna
Krajczárné Száraz Erzsébet
Pappné Bedei Sarolta edző
Dombai-Kulcsár Nóra
Paxy Éva
Paxy Éva
Pappné Bedei Sarolta edző

Pappné Bedei Sarolta edző
Kornéli Ilona

Mátyási Piroska
Dombai-Kulcsár Nóra
Juhász Bence edző
Dombai-Kulcsár Nóra
Mátyási Piroska
Dombai-Kulcsár Nóra
Kutenics Szilvia
Skrován József

Szűcs Imre
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Könyvtáros tábor – 2018.június 18–22.
Ebben az esztendőben 25 gyermekkel indult a
hagyományos
Könyvtáros Tábor.
A programokat a
gyerekek, a legfiatalabbtól a legidősebbig mindenki
élvezhette. Az első
nap biciklivel ellátogattunk a Bajon
épülő lombházba,
ahol az ott lakó
család kötélpályáján és a körülötte lévő erdőben
játszhattak a gyerekek. A tavaly
meghiúsult
túrát
idén sikerrel végig
sétáltuk, fel a Sárkánysziklához. Idén is ellátogattunk a Monostori erődhöz, amit végig nézhettük tárlatvezetéssel, majd ebéd után a fiúk focizhattak, a lányok pedig marcipán figurákat készíthettek,
amiket utána megettek. A Tatai tóhoz is kimentünk ugyancsak biciklivel, és ott az Ökoház
meglátogatása után, pihentünk a tóparton és fagyiztunk egyet. A focimeccset, amit a kihívott horgásztábor ellen vívtunk, sikeresen megnyertük. Végül pénteken társasjátékokkal,
kézművesedéssel zártuk a hetet. Reméljük mindenki (gyerek és segítő felnőtt) egyaránt jól
érezte magát és jövőre újra találkozunk!

Samu-nap
A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi szabadtéri kiállítóhelyén az idei évben augusztus 18-án,
szombaton rendezzük meg a Sámuel napot. A legidősebb magyarországi régészeti lelőhelyen ötven
évvel ezelőtt, 1968-ban fejeződtek be a feltárások.
Erre emlékezve, az elmúlt évek hagyományait folytatva a családi napon ingyenes szakvezetés, gyermekprogramok és állatbemutató várják az érdeklődőket.
Markó András régész, szakmuzeológus

Népszerű volt a Lego kiállítás
Június 11–14-én rendeztük meg
a Közösségi Házban a Lego kiállítást, vértesszőlősi gyermekek munkáiból. Több mint száz
kiállított munkát láthattak az érdeklődők, köztük a lego robot
szakkör robotjait is. A kiállításra
több mint négyszáz fiatal volt kíváncsi. 2019 évben ismét várjuk
a vértesszőlősi fiatalok munkáit,
az iskolai év utolsó hetében.
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Idősek klubja

Egy kellemes szombati kirándulás a természetben…

Korábbi évekhez hasonlóan május 25-án Környén,
újra megrendezésre került
a közös nyárköszöntő rendezvény, melyre klubtagjaink is meghívást kaptak.
A rendezvény fő célja a
meglévő és újonnan kialakult kapcsolatok ápolása.
Tagjaink kitűnően érezték
magukat,
vendéglátóink
színes műsorral kedveskedtek, a finom ebéd után
táncos mulatsággal zárult
a délután. A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ 30. születésnapjára meghirdetett
alkotóművészeti pályázatára, a mi kollektívánk is saját kézzel készített kézimunkákkal vett
részt. A szebbnél szebb alkotásokat, a meghirdetett helyszínen lehetett megtekinteni.
Klub dolgozói

Nyárköszöntő rendezvény a Pátriánál,
ami idén nem jelenti a „vakáció” kezdetét
Június 9-én szombaton zajlott egyesületünk hagyományos nyárköszöntő rendezvénye a Vértes László parkban.
Erre az alkalomra először vettük igénybe a VÉRCSE vidékfejlesztési közösség
rendezvénysátrát, mely könnyű felállíthatósága és terjedelme okán tökéletes volt
programunkhoz. A lelkes vezetőségi csapat Horváth Attilával és Biczó Sándorral kiegészülve már pénteken előkészült a rendezvényre, így szombatra a főzés feladata
maradt „csak” hátra. A kondérban készült
babgulyást Mohai Jenőné és Pintérné Bartal Ágnes tagtársunk készítette el, melybe
házi csipetke is került Pátrovics Miklósné
segítségével. A finom gulyás mellé ízes
buktát is kínáltunk, mely Törökné Pátrovics Erika, Sternné Muk Andrea keze
munkáját dícsérte. Estére Kummer Tibor
barátunk teremtette meg a – szokásosan
– nagyszerű hangulatot. A feladatokban
12

szerepet vállalt még id. Dibusz Pál tagtársunk is. Minden szervező és segítő tagtársunknak ezúton köszönjük az önzetlen
munkáját! Hagyományosan ezzel a programmal szoktunk „nyári pihenőre vonulni”,
hogy azután szeptemberben a kirándulással újult erővel kezdhessünk ismét. Az
idei évben nem így lesz, hisz az egyesület
két projektben is vezető szerepet tölt be:
A műszaki átadás után lesz lehetőségünk
az új óvoda sószobájának kialakítására,
melyre 1 százalék felajánlásokból 750.000
forintot gyűjtöttek támogatóink. További
1 százalék felajánlásokból, saját forrásból
és elnyert önkormányzati pályázatból újítjuk meg a Tájház „boros szobáját”, mellyel
a házban rendezett programok színvonalas kiszolgálásának segítéséhez kívánunk
hozzájárulni. Minden kedves olvasónak
kívánunk kellemes pihenést, tartalmas vakációt a nyár folyamán!
Török Csaba elnök

Május 19-én először mentem a Bakancslista-Természetjáró
csoporttal
egy érdekesnek ígérkező
kirándulásra. A Vértesacsa melletti Föngyöskert
Gyógyító Völgybe mentünk. Eddig nem is hallottam erről a helyről és
csak annyit tudtam előre a
túra kiírásból, hogy ez egy
gyógynövénykert és népi
gyógyászati tanösvény.
A tanösvényen a helyi túravezetőnk vidám,
játékos-beöltözős ismeretátadó foglalkozást tartott először a korabeli gyógyítók és
betegeik életéből és munkájáról, amely alatt
különböző gyógyteákat kóstoltunk és megpróbáltuk kitalálni, hogy milyen teát ittunk.
Kisebb-nagyobb segítséggel sikerrel is jártunk. Túravezetése során megtudtuk, hogy
a gyógynövénykertben a Kárpát-medencében valaha használt valamennyi gyógynövényt szeretnék megmutatni és ez mellett
a magyar népi gyógyítás hagyományait is
megismertetik a látogatókkal. A tanösvényen - az ismertető szerint – 17 főbb állomás van és ezeket gyerekek számára is jól
használható interaktív játékok teszik még élményszerűbbé. Sajnos nekünk nem sikerült
első kirándulásunk alkalmával az összes
állomást végigjárni a méretek miatt, de bízom benne, hogy még lesz rá lehetőségem
ide visszatérni. Nagy örömünkre dél körül
kirepültek a környéken élő védett madarak,
a különleges színekben pompázó gyurgyalagok, „akik” a közeli domboldalba fészkeltek. Bevallom, tátott szájjal csodáltam
őket. Különleges Magyarország térképet
találtunk egy helyen, ahol a gyógyító szent
helyeink voltak megjelölve. Végigmentünk a
Talpmasszázs ösvényen, „zenéltünk” a természet hangjátékával, ismerkedtünk a népi
gyógyító asztromedicinával is. Mindannyian
megkereshettük a csillagjegyünket, felfe-

dezhettük a ránk jellemző betegségeket
és az azt segítő népi gyógynövényeket is.
A „gyógynövény simogatóban” kiválasztottuk a számunkra legkedvesebb gyógynövényt, amely túravezetőnk szerint a személyiségünket is jellemezte. Nekem nagyon
tetszett „a bogár-szálló és a katica-hotel”
kialakítása. Az utóbbit idővel az új ovi udvarán is megpróbálhatjuk kialakítani.
Az idő nagyon hamar eltelt, rövid pihenő
és gyógynövény palánta vásárlás után indultunk tovább a következő úti célunk felé,
a tabajdi Mezítlábas Parkba. A vállalkozóbbak – köztük én is – mezítláb mentünk-sétáltunk-lépegettünk és néha szenvedtünk
az úton. Számomra tanulmányút is volt a
kirándulás ezen része, hiszen az új oviba
is lesz egy hasonló mini mezítlábas part kialakítva. Saját talpamon érezve már tudom,
hogy mivel érdemes a gyerekeknek feltölteni az egyes „lépegetőágyásokat”.
Az egész napi kikapcsolódás, feltöltődés
után jó hangulatban indultunk haza frissen
szerzett palántáinkkal. Hazaérkezés után
az egyik csoporttársunk megmutatta néhányunknak a gyümölcsaszalóját, melyet
férjével együtt készítettek egy korábbi kiránduláson látott kerti aszaló mintájára.
Nagyon kellemesen telt el a nap, új ismerősökkel, barátokkal, új tájakkal, új ismeretekkel gazdagodtam. Bízom benne, hogy
lesz még folytatás!
Bahurek Judit
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XIX. Samu Kupa
Június 9-én rendeztük Vértesszőlősön a XIX. Samu Kupa meghívásos karateversenyt. 10 klub közel 150 versenyzővel vett részt, 280 kategóriában. A Vértesszőlősi
Harcosok Klubja 13 fővel az előkelő 2 .helyet szerezte meg a csapatversenyben, ami
nagyszerű teljesítmény!

Eredmények:
Molnár Boglárka: kibadachi 1. hely, kumite 1. hely.
Bognár Fanni: kibadachi 2. hely, kumite 2. hely.
Ponyori Márk: kibadachi 2. hely, kumite 3. hely.
Németh Zsuzsa: kata 3. hely.
Hufnágel Hanna: kata 3. hely.
Rózsavölgyi-Varga Marcell: kata 3. hely, kumite 3. hely.
Lőke Vince: kata 3. hely, kumite 3. hely.
Hermann Tibor: kata 2. hely, kumite 2. hely.
Iványi Zsolt: kata 1. hely, kumite 3. hely.
Juvancic Ármin: kata 1. hely, kumite 3. hely.
Juvancic Gergő: kata 2. hely, kumite 1. hely.
Kláris-Barsvári Zente: kata 2. hely, kumite 1.hely.
Bodor Bence: kata 2. hely, kumite 1. hely.
Összesen: 24 érem (7 arany, 8 ezüst, 9 bronz).

Magyar Mazsorett Bajnokság
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett
Szakosztálya ebben az évben is részt vett
a Magyar Majorette Szövetség által megrendezett Magyar Mazsorett Bajnokságon.
Idén a gyomaendrődi Színfolt Mazsorett
Táncegyesület vállalta a rendezés nem
kis feladatát 2018. május 19-21. között. Az
ország 16 településéről érkezett közel 300
versenyző csodás 3 napot izgulhatott végig. Vértesszőlős 5 produkcióval vett részt
és minden versenyszámban kijutott az Európa Bajnokságra, melyet idén a horvátországi Opatija városában rendeznek.

Köszönjük a Vértesszőlősi Önkormányzat és a www.citrusfa.hu támogatását! Nyáron
a Tatai Fényes Fürdőn vesznek részt a karatékák edzőtáborban. Az edzések szeptember 3-án hétfőn kezdődnek! Edzés minden hétfőn, szerdán 17.30–19.00 óra között
van! Edzéseket vezeti: Molnár István 2.Dan, Szabó Lívia 1.Dan. Mindenkit szeretettel
várunk, azt is aki csak mozogni akar!

Udvardi Lakodalmas
A szlovákiai Udvard testvértelepülésünkről érkezett
meghívó a Szlovák Nemzetiségi önkormányzathoz, hogy
Vértesszőlőst képviselve néhány fő vegyen részt az első
alkalommal megrendezésre
kerülő „Udvardi lakodalmas”
rendezvényükön. Településünkről 8 fő öltötte magára
népviseletét és tisztelte meg
a rendezvényt. Szőlősi szokásnak megfelelően a lakodalmas menetben rozmaringot osztottunk és az ifjú párt megleptük helyi készítésű süteményekkel. A „lagziban” cigányzenekar és modern lakodalmas zenét játszó zenekar is volt. Késő estig tartott a jókedvű
mulatozás.
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Közérdekű információ
Tisztelt Betegeink!
Az e-recept bevezetése miatt a recept-felírás nagymértékben lelassult, ezért
a felírás módja 2018. június 11-étől a következők szerint módosult: Recept
igényüket kérjük, olvashatóan, névvel, születési dátummal, lakcímmel ellátva
szíveskedjenek előre összeírni, és a papírt a rendelőintézetben elhelyezett
„RECEPT" jelzésű ládába bedobni! Az elkészült receptekért KETTŐ MUNKANAP elteltével lehet visszajönni délelőtt 9 óra után. Telefonon történő receptigénylést fogadni nem áll módunkban a fenti dátumot követően. Szíves
megértésüket köszönjük.

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk
a vértesszőlősi alkotókat a
XXVI. Vértesszőlősi Mesterkezek kiállítására
Kérjük, tisztelje meg munkáival rendezvényünket!
A kiállítási darabokat 2018. augusztus 7-10-ig 9.00-18.00 óra
között várjuk a Közösségi Házban.

A kiállítás megnyitó időpontja 2017. augusztus 14. 17.00 óra
A tárlat 2018. augusztus 20-ig lesz látható, munkanapokon 10.00-18.00 óráig
szombaton, vasárnap, és augusztus 20-án 14.00-17.00 óra között.
Szíves közreműködését megköszönve, üdvözlettel,
Németh Ferenc közművelődési munkatárs
06-30-578-51-16

