Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. július, XXIII. évfolyam, 7. szám

Beharangozó a falunapi programokról
2017. augusztus 19.

17.00 Mesterkezek megnyitó a Közösségi Házban

2017. augusztus 20.

06.45-től
		
09.00
10-től–13 óráig
		
		

Horgászverseny a Nagykacsás tavon
– jelentkezés a helyszínen
Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Ingyenes bowling a Cool Ball Klubban
(előzetes regisztráció szükséges a Közösségi Házban,
telefon: 30/578 5116)

15 órától:
		
16.45-től:
18 órától:
19.15-től:
19.30-tól

Népi játszópark, fakörhinta, ugrálóvár, csúszdák,
íjászat, főzőverseny a helyi civil szervezeteknek
Karate bemutató
A Bojtorján együttes koncertje
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója
Vértesszőlősért emlékplakettek átadása

A sportcsarnokban:

Eredményhirdetések:
Tiszta udvar, virágos ház, Virágos utca, főzőverseny
20 órától: A Lucky Gentlemen együttes country show-ja
21.30-kor: Tűzijáték
22-től 24 óráig: Disco – DJ Borisz
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Vértesszőlős Önkormányzata

Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 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!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a törvény értelmében 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
ezer 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 vonatkozásában 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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IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Vértesszőlősi
Polgármesteri Hivatal
július 24–28., majd
augusztus 14–18. között
igazgatási szünet miatt
ZÁRVA tart, az
ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag
halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám
hívható: 06-30/579-3780.
Kérjük ügyfeleink megértését!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tájékoztató
FGSZ Földgázszállító Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az üzemeltetésében lévő
földgáz szállító rendszeren 2017. 08.16.

09.00 és 2017. 08. 16. 13.00 óra közötti
időszakban gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartási munkát végez , mely-

nek következtében Társaságunk a fentiekben leírt időszak alatt a gázellátást nem
tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban a
vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás
zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő
előtti főcsapot zárva kell tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk működési területére vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat
folyamatosan elérhető a http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internet oldalunkon is.
Segítő együttműködésüket megköszönjük
és bízunk benne, hogy a gázszolgáltatási
szünet nem okoz fennakadást a település
életében.

Polgármesteri Hivatal
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, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 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 (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
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu
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Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk Vértesszőlős Tisztelt Lakosságát, hogy 2017. évben községük családi
házas övezetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az eddigiekben megszokott heti rendszeres háztartási vegyes
hulladékszállítás mellett, havi rendszerességgel, egy-egy alkalommal külön-külön
zsákokba gyűjtve szállítjuk el.
A továbbiakban is a felhasznált zsákokkal
megegyező darabszámú és színű zsákot
helyezünk el a gyűjtéssel egyidejűleg, mint
amennyit az ingatlanától az adott napon elszállítunk. Amennyiben több papír vagy műanyag hulladék keletkezik a háztartásban,
és azt átlátszó zsákban a meghirdetett
gyűjtési napokon az erre rendszeresített
zsákok mellé kihelyezik, a szolgáltató azt
is elszállítja.
Papírhulladék gyűjtése: kék színű zsákban történik, melybe maximum 25 kg papír
helyezhető el. A kék színű zsákokba újságpapír, prospektus és egyéb csomagolópapír,
valamint kartonpapír gyűjthető. Az elkülöní-

tetten gyűjtött papír csomagolási hulladék
nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Műanyaghulladék és fém italos doboz
gyűjtése: sárga színű zsákban történik,
melybe maximum 20 kg műanyaghulladék helyezhető el. A sárga színű zsákokban • üdítős,
ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok, • tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), • fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
gyűjthetők, • fém italos doboz helyezhető el.
Kérjük, hogy az újrahasznosítható anyagokat a jelzett szállítási napot megelőző
este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanjaik
elé kihelyezni. Kérjük továbbá, hogy a kék,
illetve sárga gyűjtőzsákokba csak a fent felsorolt anyagokat szíveskedjenek elhelyezni.
A kommunális hulladék ezekbe a zsákokba
nem helyezhető (amennyiben kommunális
hulladékot tartalmaz, nem szállítjuk el), azt
változatlan módon és a már megszokott időben szállítjuk el.

Az elszállítás pontos időpontjai
Papír

Műanyag

2017. július 17.

2017. július 24.

2017. augusztus 14.

2017. augusztus 21.

2017. szeptember 18.

2017. szeptember 25.

2017. október 9.

2017. október 16.

2017. november 20.

2017. november 27.

2017. december 11.

2017. december 18.

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700 telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen érhető el.
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Új hulladékudvar nyílt Tatabányán
A Vértesszőlős helységnévtáblától 5 kilométerre lévő Búzavirág úti hulladékudvar további
lehetőséget jelent környezetünk rendben és karbantartására. A havi rendszerességű,
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (papír és műanyag)
mellett további lehetőség van a
hulladékok elhelyezésére.
További fotókat a www.vertesszolos.hu weblapon találnak.

Nemrég nyílt meg a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. új hulladékudvara, amely igen közel, a falu
lakossága számára is könnyen elérhető.
A Vértesszőlős falutáblától pontosan 5 kilométerre lévő hulladékudvarra a Környe
felé vezető úton jutunk el. A Búzavirág úti
lámpás kereszteződésben (Mikrolin épületénél) balra fordulva a kenyérgyár felé,
majd a vasúti előjelző tábla után jobbra
fordulva egyenesen a hulladékudvar bejáratához érhetünk.
A községünkben megtalálható szelektív szigetek gyűjtői, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiegészítéseként a
hulladékudvarban ingyenesen elhelyezhető hulladékok mind azt a célt szolgálják, hogy a kommunális hulladékunkat
jelentősen csökkenteni tudjuk. Mindezek
mellett a falusi életforma megadja a lehetőséget a komposztálásra is. Éljünk
ezekkel a lehetőségekkel és igyekezzünk
minél kevesebb szemetet a szemeteskukákba tenni, a még hasznosítható hulladékokat pedig továbbra is szelektíven
gyűjteni.
Az OKHT értelmében kötelezően ellátandó zödhulladék gyűjtését családi
házas övezetben, áprilistól novemberig,
évente legalább 10 alkalommal biztosítani kell. Ez biztosítható úgy is, hogy
legfeljebb 20 kilométeres távolságban
hulladékudvar áll rendelkezésre. Ezért

falunk lakosságának lehetősége van a
zöldhulladék beszállítására is a hulladékudvarba.
A zöldhulladék gyűjtésbe tartozó
anyagok: Megfelelő szakítószilárdságú,
legfeljebb 80 literes átlátszó zsákban falevél, fűnyesedék, gyom. Kötegelve gal�lyak, ágak (maximum 1 méter hosszúságú, és 5 centiméter átmérőig, 1 köbméter
térfogatig.)

A zöldhulladék, és más jellegű, a hulladékudvarban elhelyezhető hulladék gyűjtése térítési díj nélkül a lakosság számára
abban az esetben biztosított, ha a közszolgáltatási díjat megfizette, így a hulladékudvart érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosság személyi
igazolvány és lakcímkártya felmutatásával
veheti igénybe.
Dr. Bogár István
pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke

A Búzavirág úti
lakossági hulladékudvar
nyitvatartása:

Kedd és péntek 12-18-ig,
szombaton 8-14-ig.
(hétfő, szerda, csütörtök, vasárnap, ünnepnapokon: zárva van)
5

Szlovák rendezvények a tanév végén
Május 29-én egy kellemes meghívásnak,
(a szervezőnek, Tarjánné Tímeának) tettünk eleget a Tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban, a Közös Bölcső című
rendezvényen, ahol a Nemzetiségi Hét
keretén belül szlovák állatmesék címmel
összeállításunkkal vettünk részt a Bánhidai
dalkör és a Jókai Általános Iskola tanulóival együtt. A szlovák nyelvű előadással sikeresen mutatkoztunk be, Mozsár Dorina,
Szűcs Kira, Tamás Ivett, Fejér Dóra, Kuthy
Márta, Bujdos Péter szereplésével.
Május 31-én a Vértesszőlősi Községi
Könyvtárban szlovák irodalmi órán megismerhettük Tóth László, Dunaszerdahelyen
élő író gyermekverseit, prózáit a 2. osztályosokkal, akik a vidám, szórakoztató ismertetőt odaadóan figyelték, bekapcsolódtak a beszélgetésbe.
Június 1-jén kedves meghívásra Udvardon, (Dvory nad Žitavou) a testvértelepülésünk szlovák általános iskolájában
versenyeztünk játékos sportversenyen,
a Szlovákiában is elismert „diákolimpi-
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án”. A szívélyes vendégszeretetüket idén
is megtapasztalhattuk, köszönjük. A jeles olimpián 16 tanulónk is nagyon elszántan küzdött. A kísérő tanár, Gáspár
Edó néni is lelkesen drukkolt. Harmadik
helyezést ért el a 4. osztályos csapat
korcsoportjában: Mozsár Dorina, Szűcs
Kira, Tápai Donát, ők érmet is kaptak.
A programot megtisztelte Udvardon polgármesterünk Nagy Csaba. Az utazási
és egyéb költséget szlovák önkormányzatunk támogatta.
„Pünkösd Bánhidán” – hagyományőrző
rendezvényen, a májfadöntésnél iskolánk
Ogyevacska néptánccsoportjának játékfűzéseit vittük magyar és szlovák nyelven,
melyet Tatabányán a Puskin Művelődési
Házban láthattak az érdeklődők június
3-án. Külön érdekessége és tradíciója a
rendezvénynek, hogy Nyitráról is érkeztek
vendégek szerepelni, továbbá kézműves
foglalkozások, finom jellegzetes étel, ital
várta a gyermek és felnőtt vendégeket.
Köszönetem a szülőknek, akik gyermekük
részvételét utaztatással segítették.
Krajczárné Száraz Erzsébet, tanító
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Szlovák Tájházvezetők
Országos Konferenciája

Ismét vértesszőlősi győzelem
a WRO nemzeti fordulóján

A Megyei Szlovák Önkormányzat meghívására április 29-én részt vettünk
Nyíregyháza Sóstón a XVII.
Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciáján. A
színhely a Sóstói Múzeumfaluban volt. A téma: „Hogyan láttassuk a néprajzi
gyűjteményt?”
A Múzeumfalu egy 7 hektáron elterülő bemutatóhely,
amelyben a nyíregyházi szlovák tirpákok életét, munkásságát mutatják be eredeti
állapotukba visszaállított házak, üzletek,
műhelyek, gazdasági épületek formájában. Az ország második legnagyobb
bemutatóhelye. Megismerhettük a ma
pejoratív értelemben használt „tirpák”
szó jelentését, miszerint a XVII. században az I. világháború végéig a Felvidékről Nyíregyházára betelepített szlovák
anyanyelvű népességet nevezték tirpákoknak. Magyaros, tót parasztok voltak,
de nevezték tűrő-szenvedő embereknek
is. Ők módos, és dolgos emberek voltak,
akik földműveléssel és állattartással foglalkoztak. Úgynevezett bokortanyákon
éltek, melyek vagy egy nagy családból,
vagy 4-5 házból álltak a határban, és
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Az Edutus Főiskola idén negyedik alkalommal rendezte meg a World Robot Olympiad™ magyarországi nemzeti fordulóját 2017. június 2-3. napján a tatabányai
Földi Imre Sportcsarnokban, 70 csapat részvételével.

csak hétvégeken, vagy ünnepnapokon
költöztek a városban lévő házaikba, hiszen a munka és az állatok gondozása
a tanyához kötötte őket. Megismerkedhettünk hagyományaikkal, viseletükkel,
étkezési szokásaikkal. A tirpák portán
hagyományos étkeikkel kínáltak bennünket. Sztrapacskalevest, és káposztát főztek részünkre a helyi asszonyok,
és cukroskalácsot sütöttek. Végezetük
megtekinthettük a Múzeumfalut. Sok
hasznos tapasztalattal lehettünk gazdagabbak. Elfogultság nélkül mondhatjuk,
hogy a mi tájházunk is bárhol megállja
a helyét.
Kutenics Mária

Iskolánkból 3 csapat indult, mindhárom
csapat felkészítője Skrován József pedagógus volt. A Regular Category Junior
korosztályában induló 22 csapat közül
iskolánk Samu Team csapata kimagasló pontszámmal 1. helyezést ért el, ezzel megszerezvén a jogot, hogy a 2017.
novemberi Costa Rica-i világdöntőn hazánkat, valamint iskolánkat képviseljék.
Csapattagok: Fábik Sarolta, Skrován Lilla, Andai Roland. Másik két csapatunk

idén először mérettette meg magát a
versenyen. Samu Robots csapatunk az
Elementary kategóriában indult és 4.
helyen végeztek. A csapat tagjai: Andai
Márk és Keleti Csaba. Harmadik csapatunk a JHS kategóriában indulók között a
mezőny második felében végzett. Tagjai:
Ragány-Németh Albert, Scsibrán Zoltán
és Vida Milán. Gratulálunk mindhárom
csapatnak és sok sikert kívánunk a Samu
Team-nek Costa Ricában!
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Iskolai hírek

Osztálykirándulás

Az égbolt titkai
Május 30-án, kedden este 8 órától
csillagászati előadást és profi távcsöves csillagvizsgálatot tartott
a Felsőgallai Amatőrcsillagász
Klub az iskolában. Már napokkal az esemény előtt figyeltük a
meteorológiai jelentést, hiszen
rossz idő esetén nem lett volna
lehetőségünk az égbolt távcsöves
megfigyelésére. Szerencsére az „égiek”
kegyesek voltak hozzánk. A késői időpont
ellenére sokak érdeklődését felkeltette ez
a program. Az angol teremben megtartott
előadáson megismerkedhettünk híres csillagászokkal, a Naprendszer bolygóival, a
bolygórendszerünkön kívüli csillagokkal, s
olyan alapvető asztronómiai fogalmakkal,

mint a fényév, a csillagkép, a galaxis,
a meteoritok, fekete lyukak. Az interaktív táblán rengeteg érdekes
képpel illusztrálta a bemutatót
Moczik Csaba, amatőr csillagász.Az előadás után távcsövön
keresztül fürkészhettük az égbolt
titkait, „élőben” figyelhettük meg
bolygónk kísérőjét, a Holdat krátereivel
együtt, valamint a Jupitert és annak négy
holdját. Ezekről mobiltelefonokkal szép fotókat is készíthettek a program résztvevői.
Reméljük sikerült felkelteni diákjaink érdeklődését a csillagászat rejtelmei iránt, s
lehet, hogy nekik is hobbijukká válik a csillagos égbolt kémlelése.
Paxy Éva

Osztálykirándulás

A 3. és 4. osztály és osztályfőnökeik idén
együtt tervezték, szervezték az év végi tanulmányi kirándulásukat. Az úti cél Kóspallag – Nagybörzsöny volt. Odaérve először
tettünk egy rövid sétát a környéken. Megnéztünk egy templomot és egy horgásztavat, miközben gyönyörködtünk a táj szépségeiben, a magas hegyek látványában.
Ezután kisvasútra pattantunk, kellemes
utazás volt a hűs erdőben. A vonatozás
után egy közepesen nehéz erdei tanös-

vény-túrán vettünk részt, végigolvasva az
ismertetőtáblákat, melyek a környék állatés növényvilágát mutatták be. Elvégeztünk
néhány gyakorlatot is az erdei tornapálya
mentén. Dél körül a szabadban jólesett az
otthoni elemózsia. Majd Esztergom felé
vettük az irányt, ahol körbejártuk a Bazilikát és fagylaltoztunk egy cukrászdában.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva tértünk haza a kirándulásról.
Iványi Beáta, Gombásné Bartal Zsuzsa

Az 1. és 2. osztály tanulói
tanítóik kíséretében a Szentendrei Skanzenben töltöttek egy napot. Gyönyörű
időben indultunk útnak. Először egy kézműves foglalkozáson vettünk részt, melyen
a kenyér sütésének fortélyaival ismerkedtünk meg.
Részt vettünk a gyúrásban
és a sütésben egyaránt, a
végeredményt meg is kóstolhattuk. Ezután barangoltunk egyet a Skanzenben,
körülnéztünk a szélmalomban, vásárolgattunk a szatócsboltban,
simogattunk
különleges háziállatokat. A
nap végén fagyiztunk egyet, majd a játszóteret vettük birtokba. Estefelé fáradtan, de jó
hangulatban, élményekkel gazdagodva tértünk haza.

2017. június 7–9. között iskolánk felső
tagozatos diákjai egy háromnapos osztálykiránduláson vettek részt Zánkán.
A kísérőtanárok Gáspár Edit, Kutenics
Szilvia, Mátyási Piroska, Skrován József,
és Szűcs Imre voltak. Az első napon Balatonfűzfőn látogattuk meg a nyári bob
pályát, majd a szállás elfoglalása után
felfedeztük a partot. Éjszaka a közeli
erdőben túráztunk, a merészebbek bátorságpróbán vettek részt. Másnap délelőtt a sporté volt: ugráló asztalon ugráltunk, kerékpárral és gokarttal ügyeskedtünk, végül egy sorverseny zárta a programokat. Délután
sétahajóztunk a Balatonon, majd jöhetett a várva várt fürdőzés. Tábortűzzel és sütögetéssel
zártuk a napot. Az utolsó napon igazi kánikula volt, így semmi akadálya nem volt egy hatalmas fürdőzésnek. Miletics Tamás szülő felajánlásának köszönhetően a gyerekek a vitorlázás szépségeivel is megismerkedhettek. A csapat a kora délutáni órákban indult haza.
Reméljük, hogy diákjaink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak ez alatt a három nap alatt!

Csizmaziáné Magyar Mónika

Szűcs Imre
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Osztálykirándulás Zánkán
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Általános tanácsok kánikula idejére

Peonza „őrület” az iskolában
Egy új, rendkívül népszerű szórakozás terjedt el a gyerekek között az iskolában. Májusban egy mexikói peonza világbajnok látványos bemutatót tartott az udvaron, mely
azonnal elvarázsolta a kicsiket és nagyokat
egyaránt. A játék a búgócsigára emlékeztető pörgettyű, mellyel sokféle trükköt lehet
csinálni. Ha már az alapokat jól begyakorolta valaki, akkor akár az interneten is számos
videót lehet találni különféle technikákról,
melyeket több-kevesebb gyakorlással el
lehet sajátítani. Ez a készség- és ügyességfejlesztő őrület öt-hat éve került hazánkba, de intézményünk tanulói csak most ismerkedhettek meg vele. Egyes források szerint egy mexikói népi játékról van szó, míg mások a
japánoknak tulajdonítják a peonza feltalálását. Talán ez utóbbi elméletet támasztja alá az is,
hogy Japánban minden városnak saját, egyedi dizájnú komája van - ott a koma nevet viseli a
játék. A gyerekek szünetekben, a délutáni napközi idején folyamatosan játszanak, trükköket
gyakorolnak a peonzával, sőt már versenyeket is rendeztünk a legügyesebb pörgetők számára, ahol kupát, új peonzát és egyéb ajándékokat lehetett nyerni. Célunk, hogy tanulóink
versenyszellemét is erősítsük, de mindemellett meg kell tanulniuk egymásért szurkolni és
a másik győzelmének örülni. Bízom benne, hogy megmarad a diákok lelkesedése és ez az
érdekes, szórakoztató, régi játék még sokáig és jobban leköti figyelmüket, mint a mobiltelefonok nyomkodása.
Paxy Éva

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Korábbi évekhez hasonlóan május 26-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. Színes műsorral kedveskedtek vendéglátóink, a finom ebéd után táncos mulatsággal zárult a délután.
Tóthné Magdi
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A klímaváltozás hatásai egyre nyilvánvalóbbak. Az egyik legfontosabb hatás
a hőhullámok megjelenése. (Hőhullám:
minimum 3 egymást követő napon a napi
középhőmérséklet a 25 °C küszöbérték
feletti.) Ez a jelenség 1996 óta egyre
gyakrabban jelentkezik.Az elmúlt 15 év
adatainak elemzése alapján a közeljövőben is feltételezhető a hőhullámok
ismételt, gyakori előfordulása, valamint
számuk és időtartamuk növekedése.
Mindezek alapján szükségessé vált az óvintézkedések bevezetése, valamint az alábbi javaslatok betartása egészségünk megóvása érdekében.
• Fontos a megfelelő mennyiségű
és minőségű folyadék
fogyasztása.
Lehetőség szerint
igyon naponta 3-4 l,
szénsav- és alkoholmentes, alacsony
cukor- és koffeintartalmú italokat. Soha
ne várja meg amíg
szomjas lesz, vagy szája kiszárad!
• Nyáron a nagy melegben szervezetünknek kevesebb energiára van szüksége,
ne terhelje túl zsíros, nehezen emészthető,
fűszeres ételekkel. Elsősorban könnyű, lehűtött ételeket, leveseket fogyasszon, hús
helyett válasszon inkább több zöldséget és
gyümölcsöt.
• A szabadban tartózkodást ilyen napokon célszerűbb a legrövidebb időre csökkenteni és a kora reggeli, késő délutáni
órákra időzíteni.
• A szabadban viseljen nagykarimájú
kalapot – mely egyaránt véd a napszúrás
ellen, valamint védi bőrünket a káros sugaraktól –, természetes anyagból készült,
világos színű, bő ruhákat, szemét pedig
védje napszemüveggel.
• Bőrét védje saját típusának megfelelő

minőségű fényvédő krémmel, melyet mindig utasítás szerinti mennyiségben és gyakorisággal használjon!
• Ha krónikus betegségben szenved, orvosával beszélje meg azokat a teendőket,
melyek hőség esetén szükségesek állapota romlásának elkerülése érdekében!
• Gyógyszereit tárolja megfelelő hőmérsékleten. Ha a lakás hőmérséklete meghaladja a 25 °C-ot, célszerű minden gyógyszert hűtőbe tenni.
• A lakás túlmelegedése ellen lehetőség
szerint használjon függönyöket, árnyékolókat, a szellőztetéshez pedig a hűvösebb
hajnali és késő esti órákban célszerű ablakot nyitni.
• A légkondicionálók nagymértékben megkönnyítik
a hőség elviselését,
ám óvakodjunk a
túl alacsony hőmérséklet beállításától.
10 °C-nál nagyobb
hőmérséklet
különbség már ártalmas lehet.
• A kinti fizikai munkavégzést lehetőleg
kerülje, ha mégis szükséges, tartson gyakran pihenőt, fogyasszon sok folyadékot és
figyelje hőmérsékletét.
• Ha testhőmérséklete 38 °C fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 °C
felett hőguta, 40 °C felett életveszélyes állapot léphet fel.
• Mérje vérnyomását, különösen, ha szív
– érrendszeri betegségben szenved!
• A kisgyermekeket, csecsemőket árnyékban levegőztessük, a nap sugarai közvetlenül a lehető legkevesebb ideig érjék.
• A gyermekek és idősek különösen sok
folyadékot igényelnek, ám ők maguk ezt
nem érzékelik. Gyakran kínáljuk őket vízzel,
vagy egyéb, szénsavmentes folyadékkal.
A fenti tanácsokkal kívánunk élményekkel teli, szép nyarat!
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Református Pünkösd – piknikkel
június 5.
Reggel még felhők mögött kelt fel a nap, azonban bizakodó voltam, hiszen pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Biztosan ki fog sütni a nap. Ilyenkor
amúgy is jókedvvel gondolok az előttem álló nap eseményeire.
A délelőtti istentiszteleten
hallottak örömével készülődtem gyermekeimmel a
délutáni mókázásra, amely
– mondhatom büszkén – a
hagyományokhoz
híven,
a Vértes László Parkban
került megrendezésre. (Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak, hogy mindig
kapunk helyet és lehetőséget a program megszervezésére!) Egy kis sütemény
sütés után el is indultunk
a napsütéses simogató me-

legben, hogy együtt tölthessük az időt a
többi odaérkezővel. Jöttek kicsik és nagyok, felekezeti hovatartozás nélkül soksok kedves ember. Még a Dunaalmási
Református Szeretetotthon lakói is kilátogattak a parkba, és egy nagyon kedves
énekkel, tánccal és zeneszóval egybekötött előadást tartottak, amely mintegy
megkoronázta a pünkösdi ünnepet.
Természetesen Isten határtalan szeretete volt a téma, amelyben az embereket
befogadásra és egymás elfogadására tanítja. Csodálatos volt látni, ahogyan a fogyatékkal élők értik, érzik és prezentálni tudják az isteni szavak
jelentését. A dallamok pedig
erőt és egységet teremtettek a
délután további részében.
Miután elvegyültünk a sokaságban, és mi felnőttek
egymás ételeit, szörpjeit kóstolgattuk, beszélgettünk, nevettünk, a gyerekek elővették a
focilabdákat, tollaslabdákat és
ütőket, zsákokat a zsákban futáshoz. Voltak, akik fogócskáztak, vagy éppen behúzódtak
az árnyékba, és a pokrócokon
beszélgettek. Amikor pedig megéheztünk a rengeteg sütemény és egyéb finomság
után, sütöttünk virslit és szalonnát. Együtt, úgy ahogyan valóságosan is érdemes és
jó együtt lenni a másikkal.
Késő délután, amikor a nap is
elindult a dombok mögé, szedelődzködtünk, s fáradt mosol�lyal indultunk haza, ki-ki a saját
otthonába. A magam részéről
nagyon elégedett voltam, mert
mozgalmas, de mégis nyugalmat
árasztó pünkösdi pikniket láttam
magam mögött az ünnep minden
örömével együtt, s úgy éreztem,
hogy a jelenlévők hasonlóképpen élték meg ezt a napsütötte
délutánt, szeretetben és békességben. Munkálkodott a Szentlélek.
Bujdosné Pap Éva
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25 év után megyei bajnok a focicsapat!
Legyünk őszinték, amikor évekkel ezelőtt
elkezdtünk együtt dolgozni mi sem hittünk
benne, hogy ilyen rövid időn belül megcsináljuk. Talán az kellett hozzá, hogy teljesen
váratlanul lemondjon a korábbi elnök és
ezzel létrehozzon egy olyan kényszerhelyzetet, amiből menekülni csak előre lehetett,
amiből építkezni kellett, mert egyszerűen
máshogy nem lehetett megcsinálni.
Hosszú lenne felsorolni, hogy milyen göröngyös volt az út idáig, de mégsem lehet elmenni néhány rendkívül fontos szereplő mellett,
mert most miattuk tartunk itt. Mindenek előtt
a gyerekek az U7, 9, 11, 13-as korosztályok,
– akik nélkül nincs labdarúgó klub – szerencsére egyre többen jönnek és ami még fontosabb, hogy jól érzik magukat közöttünk.
Azután ott vannak a szülök, akik néha talán
sokat várnak Laci bácsi edzésének végére,
de soha nem elégedetlenkednek, mert tudják, hogy este legalább nem kell altatni a gyerekeket… De kellett még nekünk néhány el-
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kötelezett utánpótlás edző Németh Laci bácsi
mellett is, a fáradhatatlan Dr. Szlezák Szilárd,
valamint Fábián Nóra is. Köszönet mindannyiuknak egész éves fáradhatatlan munkájukért.
De folytassuk a sort az U16-os korosztál�lyal, mert szerencsére már ilyennel is büszkélkedhet az egyesület. Tudni kell róluk,
hogy ősszel gyakorlatilag akkor találkoztak
először, amikor a Zsámbék ellen idegenben
játszottak. Egyszerűen nem voltak meg, mert
néhányan még előtte soha nem játszottak
teljes méretű pályán. De meglettek, mert bár
néhányan elmentek, – akiket szeretettel vis�szavárunk – azért sokan kitartottak a csapatból Szekeres Gabi bácsi mellett. A Besenyei
Gabit, Dobrotka Ákost és Egri Mátyást a soraiban tudó csapat a végén csak behúzott nyolc
győzelmet, miközben rengeteget fejlődtek.
A felnőtt csapat ajtaján kopogtató korosztályt az U19-et talán a legnehezebb összetartani, amire Altrichter Tamás vállalkozott.
Tudjuk, hogy a sport mellett mennyi mást
választhatnak a mai fiatalok, mennyi kihívás

leselkedik rájuk és Ők
mégis kitartottak, a csapat mellett. A Kovácsok:
Péter és Márk, Bánhidi
Tomi, Éles Márk és Szerencse Martin, de lehetne még sorolni.
Ők mindannyian kellettek ahhoz, – meg ennél még sokkal többen,
akiktől elnézést kérek,
hogy nem említettem –,
hogy a mai napon a Vértesszőlős felnőtt bajnokcsapatáról írhassak. Pedig milyen sokan
voltak olyanok, akik az elmúlt három évben
– még körülöttünk is – finoman fogalmazva,
nem nekünk szurkoltak…
Szóval a nagy CSAPAT, mert CSAPAT volt
ez a szó legszorosabb értelmében. Akkor is,
amikor oda kellett tenni magukat az edzésen,
akkor is, amikor fel kellett menni a pályára és
meg kellett küzdeni a megyei nagyvárosok
túlfizetett kiöregedő félben lévő labdarúgóival, akik hajlandók fél évente másik klubhoz
szerződni, és csapat volt ez akkor is amikor
vége volt az edzésnek. Amikor disznót vág-

tak vagy gyermekáldást ünnepeltek együtt,
esetleg Márti vagy Kati nénit kellett éltetni. De
akkor is, amikor a Bozsik programban kellett
segíteni vagy a pályát kellett karbantartani a
vaddisznótúrás után.
Hát így, csapatként nyerték meg a bajnokságot, pontosabban úgy, hogy az első fordulótól kezdve vezették a bajnokságot és azt
ki nem adták a kezükből, mert lejátszottak
28 fordulót, és abból csak hármat vesztettek
el, pedig a rájátszásos rendszerben négy alkalommal játszottak minden erős csapattal.
Mindezek mellett mi lőttük a második legtöbb
gólt és a legkevesebbet kaptuk. Ez a teljesít-
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mény és a mutatott játék annyira kiemelkedő
volt, hogy a Nemzeti Sport az év folyamán
kettő alkalommal jelentetett meg teljes oldalas cikket a csapatról, továbbá az M4 élőben
közvetítette a csapat meccsét!
A bajnokságban 14 csapat indult, melyből
10 nagyobb lélekszámú, mint községünk.
Olyanok, mint Oroszlány, Esztergom, Bábolna, Tata, ahol valószínűleg nagyobb lehetőségek vannak a foci támogatására, hiszen
az ipari parkok ehhez megfelelő hátteret
biztosíthatnak, de idén szerencsére ez is kevésnek bizonyult. De ezek csak statisztikai
adatok, akik kijártak azok tudják, – mert látták, – hogy ezek a gyerekek megszakadtak
a pályán. Mert együtt akarták a győzelmet,
mert egy csapat voltak. Voltak hullámvölgyek
a csapat életében, de mindig átsegítették
egymást, mert csak így lehetett megcsinálni.
Sokszor tették, teszik fel a kérdést, hogy jójó de „hány” szőlősi van benne? Na most akkor a kedves kérdezőknek is leírhatjuk, hogy
4 azaz négy fő a kezdőből, akik nem kiegészítő hanem meghatározó emberek voltak az
egész idény során. Dr. Veréb Attila és Kocsis
Bence, akik miatt mi kaptuk a legkevesebb
gólt, Bognár Ferenc aki szervezte a játékot és
Szőke Roland aki a megye bajnokság második legjobb góllövője lett.
Nagy igazságtalanság lenne elmenni szó
nélkül Kiprich Józsi és Kiss Imre kapusedző
munkája mellett még akkor is, ha tudjuk,
hogy mennyire nem szereti a felhajtást. Nélküle most nem tartanánk itt, mert Ő csinált
csapatot és bajnokot ezekből a fiúkból. Nem
csinált semmi extrát, egyszerűen csak elhitette velük, hogy meg tudjátok nyerni! Közvetlen magatartása üdítő kivétel a mai magyar
elszállt világban, pedig Neki lenne mire „úgy”
viselkednie, ehhez elég elolvasni a Wikipédia
róla szóló oldalait.
Aki a fenti viselkedéssel kapcsolatos utalást esetleg nem értette, annak röviden megpróbálom elmagyarázni, hogy a bajnokság
után volt egy álmunk. Lehetőségünk lett volna
elindulni a Nemzeti Bajnokság III. vonalában,
aminek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a tatabányai labdarúgás vezetőivel.
Azt gondoltuk, hogy ezzel részben megmentjük őket attól a szégyentől, hogy egy komoly
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tradíciókkal rendelkező futball klubnak tovább kelljen szégyenkeznie a megyei bajnokságban. Egy közösen indítandó csapatról volt
szó, azonban az ő részükről rövid időn belül
olyan fajta elutasítást kaptunk, egy szakmailag értékelhetetlen magyarázattal, ami bebizonyította, hogy a labdarúgás Tatabányán
továbbra is jó kezekben van és a „helyén”
kezelik.
Mindezeket pedig a megyei sportsajtó
a következőképpen hozta a kedves olvasók tudomására, „a két fél végül nem tudott
megegyezni”. Mi úgy gondoljuk, hogy – bár
lehet, hogy tévedünk – a hiteles tájékoztatás
érdekében érdemes lett volna megkérdezni a
„feleket” vajon miben nem egyeztek meg és
miért.
Ennyi volt a rövid története Vértesszőlős
bajnoki címének és a történetben szereplő
minden pozitív szereplőnek szeretnénk megköszönni, hogy kitartottak mellettünk, támogattak és bíztattak bennünk.
Ahogy fentebb már írtam 25 év telt el az
utolsó bajnoki győzelem óta és bár a csapat
a következő idényben komoly változásokon
fog keresztül menni, azért őszintén reméljük,
hogy nem kell újabb negyedszázadot várnunk a sikerre!
Szőke Róbert
VSE

A Vértesszőlősi Sportegyesület
Labdarúgó szakosztálya
szeretettel vár minden mozgást
és labdarúgást szerető
gyereket utánpótlás
csapataiba
5 éves kortól 20 éves korig!
Jelentkezni lehet:
Ubornyák Attila
szakosztályvezetőnél
30 594 7373

XVIII. Samu Kupa karateverseny
A közelmúltban rendezték Vértesszőlősön a XVIII. Samu Kupa
regionális karateversenyt 5 klub
közel 80 versenyzőjével 150 kategóriában. A hazai versenyzők
nagy harcban megszerezték a
csapatverseny 2. helyét. A versenyt Nagy Csaba polgármester
nyitotta meg.

A vértesszőlősi versenyzők
eredményei
Kibadachi: 1. hely Bognár Fanni, Kláris- Barsvári Zente, Ponyori Márk, Rónavölgyi V. Marcell.
2. hely Egervári Péter, Bodor Bence, Hermann Tibor. 3.hely Lőke Vince, Csorba Márton. Szivacskumite: 1. hely KlárisBarsvári Zente, Csorba Márton, Rónavölgyi V. Marcell, Iványi Zsolt. 2. hely Bognár Fanni,
Bodor Bence. 3.hely Egervári Péter, Ponyori Márk. Fiú kata: 1. hely Iványi Zsolt. Leány
kata: 2. hely Hufnágel Hanna. 3. hely Molnár Fruzsina. 3. hely Jenei Lilla. Leány kumite:
2. hely Molnár Fruzsina. 3. hely Jenei Lilla. Összesen: 23 érem (9 arany, 7 ezüst, 7 bronz).
A Vértesszőlősi Harcosok Klubját a Vértesszőlősi Önkormányzat és a www.citrusfa.hu támogatta!

Hőguta veszélyezteti az állatainkat is!
Minden nyáron több halálos áldozata van
a hőségnek: még mindig sokan nem veszik komolyan, hogy autóban tilos állatot
hagyni, még résnyire lehúzott ablakkal
sem! Ha ilyen esetet látnak, azonnal értesítsék a rendőrséget és az állatvédőket.

mert az sokkot okozhat. Hőguta esetén is
életbevágóan fontos a gyors ellátás: a kezelés sikere jelentős részben azon múlik,
mennyire gyorsan lehet elkezdeni

A hőguta tünetei

Nyáron különösen figyeljünk a víz utánpótlása: a legjobb, ha két külön tálkát is
megtöltünk vízzel, hogy ha az egyik elfogy, vagy felborul, akkor se szomjazzon
a kutya, macska, vadászgörény. Érdemes
esetleg egy önitatót is beszerezni, ha valaki
sokat, vagy sokáig van távol.

Hőgutára jellemző tünet, ha az állat az
oldalára dől, szája, orra habzik, nagyon
liheg, a bőre süt a forróságtól, esetleg az
állat görcsöl. Ilyenkor a hasánál kell megkezdeni a hűtést, jégakkuval, hideg vízzel,
és ezzel együtt azonnal orvoshoz vinni az
állatot. Extrém hideget azonban ne használjunk, tehát ne tegyük az állatot jéghideg vízbe, ad abszurdum hűtőszekrénybe,

Víz, víz, víz

Ne feledjük: felelősek vagyunk az állatainkért, és különösképpen vigyáznunk
kell rájuk a hőség idején!
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VÉRTESSZŐLŐSI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai
idén ismét nyári tábort szerveznek!

Sok szeretettel várjuk az 6–14 éves korú
gyermekek jelentkezését!
Helyszín:
Vértesszőlős, Sportcsarnok
Időpont: 2017. augusztus 14–18.
A jelentkezési határidő 2017. július 15.
Változatos, színes programokkal várjuk a gyermekeket.
Részvételi díj:
Napi 1500 Ft/fő, ami tartalmazza a napi háromszori étkezést,
és a különböző programok költségeit is!
Részletek és jelentkezés:
csaladsegito.tatabanya@gmail.com, valamint
a 06-30/846-0066-os telefonszámon,
Somossy-Bartal Brigittánál

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és
fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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