Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. szeptember, XXII. évfolyam, 9. szám

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a
2016. szeptember 24-én 15 órakor kezdődő hagyományos

SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
PROGRAM:

15.00 óra: Fellép a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes és az iskola
Ogyevacska néptánccsoportja, fogadjuk a szőlőkből leérkező szüretelőket a
feldíszített koszorúkkal. A hegybíró jelentése, köszöntés.
15.30 óra: Szüreti felvonulás indulása
Tervezett útvonal: Tájház – Ady utca – Múzeum utca – Rózsa utca
– Arany János utca – Petőfi utca – Valusek utca – Templom utca
– Tájház – Jókai utca – Sportcsarnok.
A SZÜRETI BÁL 20 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új
borokat! Zenél: a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar. A bál idején
büfé üzemel! A bálra jegyek ELŐVÉTELBEN 1500 Ft-ért kaphatók a
Közösségi Házban szept. 12-től 20-ig nyitvatartási időben, valamint
a helyszínen – a maradék helyek függvényében – 2000 Ft-ért.
Mindenkit szeretettel várunk!
Vértesszőlős Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága

Az augusztus 20-ai rendezvényekről
Szent István király és az új kenyér ünnepe köré szerveződött
idei falunapunk is.
Augusztus 19-én a Közösségi Házban Bencsik János országgyűlési
képviselő és Papp Kinga művészrestaurátor a Mesterkezek kiállítást
nyitotta meg. Mindketten azt emelték ki köszöntőjükben, hogy men�nyire fontos egy olyan tevékenység
az ember életében, amit szívesen
végez, és átélheti az alkotás örömét. Bencsik János így fogalmazott: „A kézműves alkotásokból a
belső tisztaság, a kreativitás és a szeretet
sugárzott. Horgolt kisruhák – melyek a hátrányos helyzetű gyermekek boldogulását
szolgálják majd –, foltokból varrt táskák,
terítők, gravírozott poharak, mind-mind
használati értékkel is bíró tárgyak, melyek
egyben szebbé is tehetik azok használóinak mindennapjait. A hagyományos kézműves technikák a mai, úgymond modernebb világban is tovább élnek. A szokások
áthagyományozódása, s újra élése pedig
megtartó erővel bír. Erre figyelmeztette István király is Imre fiát.”
Augusztus 20-án fél 9-kor vette kezdetét az ünnepi szentmise, melyet Lajos atya
mutatott be. A megszentelt új kenyeret magyar és szlovák nemzetiségi ruhába öltözött lányok kosaraiból vehették el a hívek
a templomajtóban. Popovics György, a me-
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gyei önkormányzat elnöke és Nagy Csaba
polgármester is részt vett a szertartáson.
Ezután a múzeumban elkezdődött a
Samu napi rendezvény – erről külön cikkben olvashatnak.
A sportcsarnok már dél körül megelevenedett, meggyulladtak a civil szervezeteknek és intézményeknek meghirdetett
főzőverseny tüzei. 12 csapat mérte össze
erejét, jókedvűen fogtak hozzá a finomságok elkészítéséhez. Mint az esti eredményhirdetéskor kiderült, a VSE csülökpörköltje
az 1., a helyi Vöröskereszt borsos tokánya
a 2., míg a Pátria pincepörköltje a 3. helyen
végzett.
15 órakor a gyerekek birtokba vehették
a csúszdás-akadálypályás kalandparkot,
a légvárakat, a felnőttek pedig a szumóküzdőteret, s volt 11-es rúgó verseny is.

A kispályán íjjal lőhettek, részt vehettek a
falusi olimpián családjukkal, megnézhették
az „Állati jó bemutatót”, és ugrálhattak a
habokban.
Karate-bemutatót tartott a Vértesszőlősi
Harcosok Klubja és fellépett a VSE Mazsorett csoportja. A színpadon ismét szépen muzsikált, színvonalas műsort előadva
a gyermekeknek és a felnőtteknek a Zabszalma együttes.
Ezután Dr. Bogár István képviselő és
Nagy Csaba polgármester átadta a díjakat azoknak a családoknak, akik idén beneveztek a „Tiszta udvar – virágos ház”
versenybe, illetve azoknak az utcáknak,
amelyek közössége a „Virágos utca” pályázaton vett részt.
20 órától a Dolce Vita együttes a 80-as,
90-es évek slágereivel varázsolta el a közönséget. A szép tűzijáték megtekintése

után a diszkóban éjfélig táncolhattak az érdeklődők. DJ Borisz nagyon jó hangulatot
teremtett idén is!
Köszönöm mindenkinek, aki tevékenyen
hozzájárult a rendezvény sikeréhez, elsősorban a Polgármesteri Hivatal technikai dolgozóinak, a Közösségi Ház és a Sportcsarnok
munkatársainak; valamint a Pátria Faluközösségi Egyesületnek a színpad felállításában hosszú évek óta végzett munkáját!
Szabó Mária

Vértesszőlős község legidősebb
lakóját köszöntöttük!
Ocskay Rudolfné Annus nénit 105. születésnapján köszöntötte a település
önkormányzata nevében Nagy Csaba
Polgármester és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester, egy szép csokor virággal.
Annus néni 1911. augusztus 13-án született.
„Kilencen voltunk testvérek, én vagyok a
legidősebb – mesélte az ünnepelt – de sajnos idén elvesztettem a az utolsó két testvéremet is. Három gyermekem született,
de már sajnos Ők sem élnek. Van két unokám, 3 dédunokám és nemsokára megszületik a második ükunokám is.” Annus néni
elmondta, hogy jó egészségnek örvend,
bár látásával és a hallásával van problémája, de gyógyszert egyáltalán nem szed és
orvoshoz sem kell járnia. Szeret rádiót hallgatni és a Híradót is megnézi minden nap.
E jeles alkalomból, a 24 Óra újság riportere, – Zsíros Krisztina – interjút készített az

ünnepelttel, melyet a kemma.hu weboldalon, Annus néni XX. százada címmel olvashatnak. További jó egészséget kívánunk
Annus néninek nagy szeretettel!
Zoltánfi Zsuzsanna
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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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A Közösségi Ház hírei
ERZSÉBET TÁBOR
Az Erzsébet program idén nyárra pályázatot hirdetett napközis táborok szervezésére
könyvtárak és közösségi házak részére.
Július végén érkezett a hír, hogy nyertes
pályázatunk jóvoltából augusztus 8-tól 20
gyermekkel kezdhetünk táborozni. A pályázati összeg lehetővé tette, hogy a gyermekek teljesen ingyenesen napi négyszeri
étkezést, rengeteg programot és ajándék
pólót is kaptak. Hétfőn egymást megismerő, közösségfejlesztő játékokkal kezdtük a
napot, melyet Tájház látogatás és kvíz kérdések megválaszolása követett. Kedden
Pákozdra utaztunk, megtekintettük a katonai emlékparkot majd a strandon töltöttük
napot. Szerdán kézműves foglalkozáson
elevenítettük fel az előző nap élményeit –
hajót, lovas huszárt és tankot készítettek a

gyerekek. A mozi délelőttöt ebéd majd tatai
bringatúra követte. Csütörtökön lovas hagyományokból kaptunk ízelítőt a helyi lovas
udvarban, pénteken délelőtt folytatódott a
hagyományőrző program: íjászkodtunk és
egy igen mozgalmas délutánt töltöttünk a
Sportcsarnokban: métáztunk, baseballoztunk, kosaraztunk. Reméljük tartalmasan
telt a hét!

Újra!

Könyvtári hírek

Dance AerobikKID

Könyvtári hét – Beharangozó

Hámori Zsuzsi a szokott időben várja a
gyerekeket. Kezdés: szeptember 8. csütörtök 16.45-től.

Idén az öko-témát járja körül az országos
könyvtári hét október 3-tól 9-ig. Idén is
részt veszünk videokonferenciás vetélkedőn, öko-polcot avatunk, előadót várunk a
fenntartható
fejlődés
témakörében, a gyerekeket pedig majd a
Zsebsün zenekar várja.
Részletes program plakátokon és a facebookon szeptember közepétől.
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Tiszta Udvar, Virágos Ház – 2016.
Közel 10 éve, hogy meghirdetésre került
a Tiszta Udvar Virágos Ház pályázat. Az
idén 11 fő vállalkozott a megmérettetésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy a pályázaton kívül is egyre nő azoknak a száma,
akik példamutatóan gondozzák környezetüket maguk és mások örömére.
Közös érdekünk, hogy községünk élhetősége, szép, kulturált közterületei minden
itt lakó, és községünkbe látogató számára
vonzó legyen. Az idei évben új elvárásként
szerepelt, hogy a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtésbe is aktívan kapcsolódjanak be a benevezett porták, utcaközösségek, ezzel is elősegítve, népszerűsítve
a szelektív hulladékgyűjtést. A pályázati kiírás értelmében nem hirdetünk sem
rangsort, sem helyezéseket, akik a kitűzött
szintet (80%) elérték, azoknak a falunapon
átadtuk a jutalmakat. A kerámia fali-táblán
kívül, oklevelet, és 10 ezer forintos kertészeti vásárlási utalványt kaptak a résztvevők.
Fordítsák kertjük, otthonuk további virágosítására, díszítésére. Bízunk abban, hogy
példáikkal ötleteket adnak a többieknek is
környezetük, kertjük szépítéséhez.Szeret-

Tiszta Virágos Vértesszőlősért – 2016.
A tavaly elindított új kezdeményezést
folytattuk, a képviselő testület Pénzügyi
és településfejlesztési bizottsága újra
kiírta a: Tiszta Virágos Vértesszőlősért
pályázatot.

ném megköszönni a bizottság munkájában
részt vevő Zsigó Lászlóné Marika, a Pátria
képviseletében, Kovács Lajos, a nyugdíjas
klub képviseletében, Jung János a hegyközség képviseletében, valamint a Közösségi
házból Ballabás Katalin segítségét, aktív
közreműködését. Gratulálunk minden pályázónak! Névsor szerint a díjazottak: Angyalvári Ferenc Mókus út 4., Dosztál János
Rákóczi út 22., Ferenczi Sándor Petőfi S.
17., Fritz László Gagarin út 15., Gödri Enikő
Hegyalja út 21., Henzer Mónika Szőlőhegy
026/4, Magyar Ilona Vértes L. út 16., Nagy
Sándor József A. út 31., Simon Alexandra
Kertalja út 15., Török Csaba Hegyalja 25.,
Vejtey Tibor József A. út 33.
Bogár István

A kiírt pályázat elsődleges célja a lakókörnyezetünk szebbé tétele a lakótársak és
lakóközösségek közreműködésével. A virágosításra, környezetszépítésre való felhívással a célunk egy tisztább, rendezettebb,
vendégváró, virágos falukép kialakítása, új
zöldfelületek, létesítése, fenntartása, utcák,
virágosítása, növénytelepítések ösztönzése a lakosság részvételével. Az idei évben
már három utca lakóközössége nyújtotta
be pályázatát. A résztvevők közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő
munkájukkal javították falunk jó hírét, az ott
élők életminőségét, a közízlést, az igényes
lakókörnyezet kialakítását.Mindhárom utcát a Tiszta Udvar Virágos Ház pályázatot
is elbíráló bizottság értékelte, a családi
házakhoz hasonlóan, a két alkalommal
végzett helyszíni szemle során. A három
utcánál sem határoztunk meg sorrendet.
Egy-egy kerámia falitábla mellett a pályá-

zatra kiírt keretösszeg fennmaradó része,
egységesen elosztásra került, így 60 000
ft vásárlási lehetőség áll rendelkezésükre
további utcaszépítésre, a pályázatukban
megjelölt célokra fordítva. Az utcákról készült fotók megtalálhatók a vértesszőlősi
honlapon, de mindenki a helyszínen is
megtekintheti. A három pályázó utca képviselője – Gödri Enikő, a Hegyalja utcából,
Kovács-Mérő Éva az Akácfa utcából, és
Magyar Józsefné Márti a Vértes László utcából – a település polgármesterétől a falunapon vette át a jutalmakat. Gratulálunk
a lakóközösségeknek, és további virágosításra, karbantartásra, szépítésre ösztönözzük nemcsak ezt a három utcát, hanem
falunk valamennyi utcáját.
Bogár István

Nemzetiségi nap Bánkon
Július utolsó szombatján a megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében nemzetiségi találkozón vettünk részt
Bánkon. A Nógrád megyei községben ez volt sorrendben az 50.
rendezvény, melynek fővédnöke Áder János magyar és Andrej
Kiska szlovák köztársasági elnök volt, a résztvevőket országos és
helyi nemzetiségi vezetők köszöntötték. A jeles évforduló alkalmából ötven, esküvői ruhába öltözött pár mutatta be települése
népviseletét, a több száz fellépő dalokkal, táncokkal, lakodalmas
kikérőkkel szórakoztatta a közönséget. Falunkat Magyar Vivien és
Székely Martin képviselték. Skrován Józsefné, Gombás Ferencné
és Magyar Józsefné öltöztette be a fiatalokat a Tájházban kiállított,
s az ez alkalomból felfrissített ruhákba. Szívet melengető volt látni a rengeteg fiatalt, akik
fontosnak tartják megőrizni a dalokat, a táncokat, a viseletet. Bízunk abban, hogy tovább
fogják vinni a stafétát, mert él bennük az őseink és hagyományaink iránti tisztelet.
Szabó Mária
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Samu-nap
Augusztus 20-án a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye is színes programokkal kapcsolódott a Falunapi rendezvényekhez, melyet a Magyar
Nemzeti Múzeum, Tatabányai Múzeum
és Vértesszőlős Község Önkormányzata
közösen támogatott.
Délelőtt 10 órától lovaglás és állatsimogató
várta a legkisebbeket, 11 órától kétóránként
tárlatvezetésen vehettek részt az érdeklődők Dr. Markó András régész, szakmuzeológus vezetésével. Játékos családi kvíz
helyes kitöltésével, öt állomáson különböző
feladatok végrehajtása után, a gyermekek
csokoládét kaptak ajándékba és egy könyvjelzőt vihettek haza emlékül. Közel 350 fő
látogatót regisztráltunk és legnagyobb örömünkre, nagyon sok Vértesszőlősi család
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is részt vett a rendezvényen. Ez úton szeretném külön megköszönni a segítséget a
Magyar Nemzeti Múzeum vezető múzeumpedagógusának Turcsányiné Kesik Gabriellának, aki férjével együtt aktívan jelen volt.
A Tatabányai Múzeum munkatársainak:
Kisné Cseh Julianna régész, történész-főmuzeológusnak, Taizs Gergőnek, Fórizs
Balázsnak. Nagy Csaba polgármesternek,
a Közösségi Ház kulturális szervezőjének,
Kutenics Kingának, Komlósy Mariannak,
Ballabás Andreának. A nyári diákmunkásainknak: Schlepp Lilinek, Slezák Lucának.
Horváth Sándornak, Kulcsárné Szabó Mónikának és id. Csanálosi Lászlónak. Végül, de
nem utolsó sorban köszönet a munkatársaimnak: Ibolya Mihálynénak, Busainé Pluhár
Zsuzsannának és Jenei Gyulánénak.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Tardosi néptánc tábor
Az idei évben is (júl. 25.26.27.) a Megyei Szlovák Önkormányzat néptánc tábort szervezett
Tardoson, ill. támogatta a táborozás költségeit. A helyi /oroszlányi, bánhidai, vértesszőlősi, tardosi, sárisápi /szlovák önkormányzatokon keresztül, azaz régiós szervezés
keretén belül 30 általános iskolás, néptáncos
tanuló vett részt. A tardosi Malomvölgyben
elszállásolt és étkeztetett gyerekek a tardosi
Művelődési házban nyitrai, ill. nyitra környéki
szlovák táncokat tanulhattak. Nemcsak a jókedv, hanem a barátságok is meghatározták a
vidám hangulatot. Délutánonként kézműves foglalkozások is szórakoztatták a tanulókat.
A tardosi étteremben finom ebéd várta a táncos lábú kis csapatot. Az immár hagyomán�nyá váló régiós tábor jó példája annak, hogy a környező települések tanulói szívesen vesznek részt a programokon, barátkoznak, ismerkednek, táncolnak. Reméljük, hogy jövőre is
találkozunk. Köszönet a Megyei Szlovák Önkormányzat
és a helyi szlovák
önkormány z atok
támogatásának, segítségének.
Krajczárné Száraz
Erzsébet
VSZNÖ

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat Idősek klubja
Klubunk tagjai immár 10-ik alkalommal élvezhették a kincset érő gyógyvízzé minősített Földesi termálvíz jótékony hatását.
A fürdőzésen kívül sok meglepetésben
volt részünk. Magdolnák köszöntése,
kedves Földesi barátaink meglepetés
vacsorát készítettek számunkra, volt
szalonna sütés, kürtöskalács készítés,
és természetesen nem maradhatott el

Kertvárosi Segítő Szolgálat klub tagjai és
dolgozói készítettek. A 37 darab vidám,
színes, ötletes kép, mintegy 7500 különböző kupakból készült el. Köszönjük a
meghívást és a szívélyes vendéglátást.
Tóthné Magdi

Augusztus 20-ai főzőverseny
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete is indult az augusztus 20-ai falunapi főzőversenyen. Borsos tokányt-pirított hagymás burgonyával készítettünk, mellyel
2. helyezést értünk el. Köszönjük a főzésben részvevők munkáját, köszönjük a lehetőséget és a hozzájárulást az önkormányzatnak. A szabadban a tűzön főzni nagyon finom,
más-más ízvilág!!! Csapatunk készült még egy nem igazán (nagymamáink idejéből) ismert régi étellel, málékásás (kukoricadara) töltött-káposztával. Hosszan tartó, aprólékos
munka, de időre elkészült hisz kiváló csapatmunka volt.
Tóthné Magdi

Köszönet a véradóknak!

az esti táncmulatság sem. Köszönjük
szépen Földesi barátainknak a szívélyes
fogadtatást. Augusztus hónapban születésnapot és névnapot is ünnepeltek
klubtagjaink. Születésnapjuk alkalmából köszöntöttük Slezák Ferencné Ve10

ronka nénit és Muk István Pista bácsit.
A jó Isten éltesse őket még nagyon sokáig erőben, egészségben, szeretettben.
Névnapja alkalmából Magyar Ilonát köszöntöttük. Nagyon szép, művészi kupak
kiáltáson is részt vettek tagjaink, melyet a

Ez úton szeretnénk köszönet mondani minden megjelent véradónak, akik
önzetlenül, idejüket és türelmüket nem
kímélve, a meleg ellenére részt vettek
a Közösségi Házban megrendezett véradáson. Bajczik Éva, Borbélyné Paxy
Erika, Fazekas János, Gáspár Edit,
Horváth Csenge Mira, Kimpián Anikó,
Királyfi Ádám Csaba, Kuzma Norbert,
Magyar Józsefné, Dr. Nagy Sándor,
Pintér Ildikó, Schmölcz Krisztina,
Snieder Gábor, Szőke Róbertné, Virág Pálné.
Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete

11

Vértesszőlős, Napközis Tábor, 2016. augusztus 8–12.

Úton Jézussal
„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet, és a józanság
lelkét.”(II. Tim. 1,7.)
Ebben az évben is lázas izgalommal kezdtük szervezni – kicsiny falunkban – a hittanos tábort. Idén már május végén eljutottunk oda, hogy mindenféle külön felhívás,
hirdetés nélkül jelentkeztek a falu gyermekei, és két hét alatt betelt a tervezett létszám. Aztán felvázoltuk, hogy mi legyen a
heti téma, és ki legyen az a személy, aki a
bibliai úton vezet minket és gyermekeinket.
Kétkedés nélkül döntöttünk Jézus mellett.
Az ő gyermekkora, tanításai, és hozzá kapcsolódó történetei, örök és élő példa lehet
minden táborozó számára
Már-már rutinosként fogtunk hozzá a
tábor megvalósításához, mivel ez volt Vértesszőlős történetében a hetedik Református Hittantábor. Persze akadtak kihívások,
de a rengeteg szülői, és pedagógusi támogatásnak köszönhetően minden a lehető
legjobban alakult. Az erős lelkészi támogatottság és a sokkal bővebb személyi apparátus is segített abban, hogy nagy önbiza-
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lommal nyithattuk meg a ház udvarát, és a
gyülekezeti terem falait a gyermekek előtt.
Egy kis füzet segített eligazodni a heti
programban. A napi témák, és énekek, illetve a foglalkozások közti, étkezések előtti,
utáni imák szöveges formája mindenkiben
az egységet és összetartozást erősítette.
Vezérigénk pedig – az udvar közepén egy
fehér lepedőre írva – mint egy szembe jövő
memoriter rögzült naponként jobban; akarva, akaratlanul is.
Volt, aki már sokadszor, de volt, aki
még csak először jött el hozzánk. Azonban mindenki nagy lelkesedéssel és kellő
odaadással vett részt a szüntelen programokban, amelynek elmaradhatatlan része
volt a reggeli előtti közös éneklés, ének
tanulás Ákos bácsival (Szabó Ákos). A régebbi táborlakók tanították az újakat, és
tanulták együtt az újabb és újabb dalokat,
zsoltárokat.
A gyerekek szeretettel és figyelmesen
hallgatták a napi igéket is a Püspök bácsitól (Dr. Márkus Mihály nyugalmazott helyettes lelkipásztorunk), amint egy projektor
segítségével mesél Jézus születéséről, a

tizenkét éves Jézusról, a tékozló fiúról, az
irgalmas samáriairól, és Jairus lányáról.
A résztvevők egy közös úton indultak el,
megélték a történeteket, s napról napra
többet tudtak meg a mi Megváltónkról.
A kézműves foglalkozások is elsősorban
a napi témákhoz kapcsolódtak. Így a gyerekek kis Jézusokat, angyalkákat, tékozló
fiúkat, vagy rózsaablakos papírtemplomokat alkothattak. A kor szerint elosztott
csoportok pedagógusai aztán mindezeket
szavakkal megtámogatták, és a gyerekekkel együtt feldolgozták a történeteket.
A „kimenős” menetrendben pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyének és Handa bácsi
Panni nevű lovának meglátogatása szerepelt a gyermekek nagy-nagy örömére. Ezúton is köszönjük a felkínált lehetőségeket.
A kötött programokon túl azonban lehetett mást is csinálni, mint például gombból
bagoly képet, gyöngyből kicsi állatokat,
vagy ékszereket, de a papírkosár fonás
sem maradhatott el. Aki viszont egy kis
pihenőre vágyott, elmehetett homokozni,
vagy tekézni, leülhetett beszélgetni, vagy

focizhatott. Sőt ebéd után mesét is hallgathatott, vagy éppen szundikálhatott.
Mindenesetre az utolsó napra egy szeretetben teljes közösséggé kovácsolódott
a sok-sok gyermek a felnőttekkel együtt.
Ennek legékesebb bizonyítékai a pénteken tartott táborzáró kiselőadások voltak.
Bár ehhez lelkészünk múlhatatlan ereje és
önbizalma, a pedagógusok alázatos munkája, illetve a közreműködő önkéntesek
hihetetlen kitartása is kellett. De szükség
volt a gimnazista diákokra is, akik eljöttek
segíteni. Őket nagyon hamar bizalmukba
fogadták a gyerekek, és nagyon sok terhet
levettek a felnőttek válláról. Illetve nélkülözhetetlen volt a konyhában állandóan sürgőforgó szülők szolgálata is, akik bár „csak”
a segítő szerepét töltötték be, tevékeny
munkájuk ugyanolyan fontos volt a tábor
életében, mint bárki másé az itt tartózkodása alatt. Mindannyian egy nagy gépezet
részeként működtünk, és a Jóisten keze
szelíden terelgetett bennünket, szeretetteljes erővel, a józanság eszközével. Istennek
legyen ezért örök hála.
Bujdosné Pap Éva
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Meghívó keresztelési tanfolyamra
Vannak, akik még nem keresztelkedtek meg.
Vannak, akiket megkereszteltek, és utána „se kép, se hang”.
Vannak, akiket megkereszteltek és konfirmáltak is, és (csaknem) mindent elfelejtettek

Kerékpáros-túra
Gyertek velünk túrázni!

Van kérdés? Van válasz! Keresel?
Itt meg találsz – itt megtalálsz!

Túra címe:

KORHATÁR NÉLKÜL:

kerékpárral a Dunáig

20 órás keresztelési előkészítő tanfolyam kezdődik a Vértesszőlősi Református Gyülekezetben.
12-14 éves kor alatt gyermekkeresztség, és majd utána a konfirmáció. Az idősebbek részére
a keresztelésre készülésnek része a konfirmációi felkészülés is. Akit egyszer bárhol megkereszteltek: azt nem kell megismételni. Szívesen látjuk azokat is, akik szeretnék megismerni a
református egyháztat, illetve akik szeretnék feleleveníteni az egykor tanultakat. Felelős döntésre hívunk.
Aki döntött, az dönthetetlen lesz.
Aki nem dönt, azt ledönti az élet.
Mi a keresztség? Mi az a konfirmáció? Lehet bármelyiket felnőttként is? Kicsoda Isten?
Ki vagyok én? Hol van a helyem ebben a megzavarodott világban? (És további efféle
kérdések).

https://allevents.in/tiszafüredi/eurovelo®-nemzetközi-kerékpártúra

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő
érdeklődőt újonnan indult természetjáró szakosztályunk
szeptemberi kerékpáros túrájára!

Indulás:

2016. szeptember 17. szombat 9:00 óra

2016. szeptember 11. vasárnap 10,00 óra Vértesszőlős, Gagarin u. 10.

Találkozó:

kerékpáros pihenő a vasútállomásnál

A továbbiakat ekkor és együtt egyeztetjük.

Útvonal: Kerékpárúton Tatáig, tópart- vár- művelődési ház- Fényes fasorkerékpárúton Dunaalmásig, Duna-part

Első találkozás:

Keressük együtt a válaszokat!
Az érdeklődőket hívja és várja egy élő közösség: a vértesszőlősi reformátusok.
Nevükben és megbízásukból:
dr. Márkus Mihály megbízott lelkipásztor

Útközben Ferenc major Pikant Pajta, majd Dunaalmáson a kénes gyógyforrás
meglátogatása. Lilla sírja, ill. emlékszobája, rétesház.
Visszafelé ugyanazon az útvonalon vissza.
Túra táv: kb. 40 km

A Vértesszőlősi Bowling Étterembe

konyhai kisegítőt és takarítót
keresünk.
Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet.
34/788-171 • 20/771-5939
14

Időtartam: kb. ~5 óra
Túra nehézségi foka: közepes
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul.
Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró
csoportban jelezzük, ami a következő linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks
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Kedves túrázók!
A VSE Természetjáró és Túra Szakosztálya 2016. szeptember 15-én csütörtökön
18.00 órakor a Közösségi Házban tartja a következő klubnapját. Megbeszéljük az
utolsó negyedév túra terveit, tervezgetünk a jövő évre, és átbeszéljük a szeptemberi
kerékpár túránkat is. Ha van kedved túrázni, kirándulni, mozogni, gyere bátran, köztünk a helyed! A szakosztályba szeretettel várjuk a leendő túratársakat, fiatalokat,
időseket, és családokat, korhatár nélkül, hiszen túrázni együtt jó igazán! Helyszín:
Közösségi Ház. Időpont: 2016. szeptember 15. csütörtök 18.00 óra.
Üdvözlettel:
Kormány Anita szakosztályvezető

A karate szakosztály hírei
A vértesszőlősi karate csapat, számos tagja nyári
edzőtáborban vett részt
június 10-16-ig, a tatai Fényes Fürdő és Camping területén. A tatabányai Kerecsen Dojo tagjaival együtt.
Az edzőtábort a nagyszerű
3 danos Gott Zoltán és felesége a 2 danos Gottné Szőke Beáta mesterek tartották.
A gyerekek és felnőttek délelőtti és
délutáni edzéseken erősíthették testi
és szellemi állóképességüket, valamint
karate tudásukat. Az edzőtábort meglátogatta és egy-egy edzéssel gazdagította a híres többszörös magyar és
francia bajnok, európa és világkupa
helyezések bírtokosa Tóth Bea, és a
4 danos Rimai László Péter. A gyerekek
az edzések mellett sokat játszottak, fürödtek a fürdő területén és rengeteg új
barátságot kötöttek. Az edzőtábort többen sikeres övvizsgával zárták. Nagy Zoltán 6 kyu,
Szabó Alíz 5 kyu, Jenei Lilla 7 kyu, Hufnágel Hanna 8 kyu, Hufnágelné Szabó Lívia 3 kyu,
Harmati Alexandra 7 kyu. Molnár István 2 danos mesterünk a nyári szünet befejeztével szeptember 5-től, hétfőn és szerdán 17.30-19.00-ig tart shotokan karate edzéseket a vértesszőlősi
sportcsarnokban. Szeretettel várjuk a régi és új tagokat! Tagdíj: 3000 Ft/hó.
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG
ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.
20.)FVM rendelet előírásai alapján az
ebek tartásához és kötelező veszettség ellenivédőoltásához kapcsolódó
főbb tudnivalók.
1.) Az eb tartója az állata állat-egészségügyi
felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott szolgáltató állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt, vagy új
tulajdonoshoz került.
2.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három
hónapos életkort elért ebet 30 napon belül
veszettség ellen saját költségén
szolgáltató-állatorvossal beoltatni, az oltást, az első oltást
követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a
kutyát évenként veszettség ellen
beoltatni.
3.) A kutyák veszettség elleni
védőoltását valamennyi szolgáltató-állatorvos elvégezheti.
4.) Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható.
5.) A veszettség elleni immunizálás elvégezhető engedélyezett állategészségügyi
szolgáltató létesítményben, vagy az állattartó kérésére az állat tartási helyén.
6.) A Magyar Állatorvosi Kamara álláspontja szerint az ebek veszettség elleni
védőoltásának összevezetéses módon
történő kivitelezése szakmai szempontok,
állatvédelmi, közegészségügyi és közbiztonsági elvek alapján kifogásolható megoldás. 2016-ban Komárom-Esztergom
megyében a 164/2008 FVM rendelet 7
§ (1) c,. pontja alapján összevezetéses
veszettség elleni oltást szolgáltató állatorvos nem szervezhet, mivel a kamara
területi vezetősége nem tett javaslatot

olyan településre vagy településrészre,
ahol összevezetett oltás szervezhető.
7.) Kisállat Egészségügyi Könyv: a kutyák
veszettség elleni védőoltásának igazolására
egy pontosan meghatározott tartalmú, egyedileg sorszámozott oltási könyv szolgál.
8.) A rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a
veszettség elleni védőoltás beadása.
9.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak
szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából
aggályosnak kell tekinteni. A veszettség
szempontjából aggályos állatot tizennégy
napra hatósági megfigyelés alá kell vonni.
A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védőoltással nem
rendelkező eb veszettség elleni
beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben
bírság is kiszabható.
10.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására
bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén
az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen
az ebre felügyelő személy magánál tartsa az
oltás érvényességének bizonyítása céljából.
11.) Kérjük, ellenőrizzék az ebek utolsó
veszettség elleni oltási időpontját, és a leírtaknak megfelelően időben keressék fel
szolgáltató állatorvosukat, hogy a kutya
veszettség elleni oltása mindig érvényes
legyen!
2016. augusztus 11.
Bővebb információk:
www.allatorvoskamara.hu
Dr. Bogár István, a Magyar Állatorvosi Kamara
Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke
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Gyógyászati pedikűr
Spray-system technológiával

GYÓGYPEDIKŰR

2016. szept. 24.

Tippán Juzuf

DEMJÉN DALOK

Fekete
Johnny
/JACSA/

VILÁGSLÁGEREK
KÖZÖS DALESTJE

•
•
•
•
•
•
•
•

Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Tyúkszem kiemelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Körömprotézis készítése
Szemölcs kezelése
Megvastagodott köröm vékonyítása

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b

i
er Pet
i Wéb
r Árp
dob
lmülle

,,

o
Dezs
Pete
gitár
bassz

dris
a An
Varg ár
git

n Po vósok
tvá
fú
ó Is ,, k
Szics ntyu
bille

Regeneráló
nyárzáró kezelések
Hyaluronnal!

20h-tól,,21,30-ig
Azt követoen 02 h-ig
retró party a Fair Play
zenekarral
,,

HELYSZÍN:
KONCERT TEREM

BABGULYÁS, GYROS TÁLAK
AHOGY MI KÉSZÍTJÜK

JEGYEK ASZTALFOGLALÁS

A termékcsalád tagjai kis és
nagy molekulaméretű, természetes hyaluront tartalmaznak
magas koncentrációban, egy
lépésben feltöltik, regenerálják,
feszesítik a napozás következtében kiszáradt, fáradt bőrt.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :
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kalIderma @ kalIderma . hu

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
w w w
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