Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. június, XXII. évfolyam, 6. szám

Beharangozó a falunapi programokról
2016. augusztus 19.

17.00 Mesterkezek megnyitó a Közösségi Házban

2016. augusztus 20.

9.00
10-től 16 óráig
10-től 13 óráig
		
		

Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Múzeumi program
Ingyenes bowling a Cool Ball Klubban
(előzetes regisztráció szükséges a Közösségi Házban,
tel. szám: 30/578 5116)

A sportcsarnokban:

Íjászat, ugrálóvár, habparty, főzőverseny
a helyi civil szervezeteknek
„Állati jó bemutató”
Karate bemutató
Játékos olimpia, tizenegyes rúgó verseny
A Zabszalma együttes koncertje
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója
Eredményhirdetések:
Tiszta udvar, virágos ház, díszpolgári cím átadása, sportversenyek és főzőverseny
20 órától A Dolce Vita együttes koncertje
21.30 Tűzijáték
22-től 24 óráig		 Disco
15 órától
		
16 órától
16.45-től
17 órától
18 órától
19.15-től

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Vértesszőlős Önkormányzata

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 21-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …az alábbiak szerint módosította a Tájház nyitva tartási rendjét:
Április 1-jétől augusztus 31-éig szombaton és vasárnap 14.00-18.00 óráig;
Szeptember 1-jétől szeptember 30-áig szombaton és vasárnap 14.00-17.00 óráig;
Október 1-jétől október 31-éig szombaton és vasárnap 14.00-16.00 óráig. A tájház
november 1. és március 31. között zárva tart; április 1. – október 31. között
hétköznapokon előzetes egyeztetés alapján látogatható.
2. …a Vértesszőlősi Galamb, Díszbaromfi, Díszmadártenyésztők Egyesületének kérelmére 2016. szeptember 30. napjáig térítésmentesen használatába adta az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező vértesszőlősi 084 hrsz-ú ingatlan kerékpárút felé eső részét.
Az Egyesület a területet minden hónap utolsó szombati napján, napi két óra időtartamban
használhatja, a délelőtti órákban.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 12-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta dr. Kaizer László háziorvos 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
egyben köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
2. …elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
– Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2015. évi családsegítői és gyermekjóléti
tevékenységéről; valamint a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 2015. évi étkeztetést, házi
segítségnyújtást, idősek klubját érintő tevékenységéről készült beszámolóját, egyben
köszönetét fejezi ki az intézet vezetőinek és munkatársainak az elvégzett munkájukért.
3. …elfogadta Gillichné Federics Éva védőnő 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
egyben köszönetét fejezte ki az elvégzett munkájáért.
4. …elfogadta az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést, egyben megköszönte Muk Istvánné gyámügyi és
szociális főmunkatárs munkáját.
5. …úgy döntött, hogy a Hírmondó következő számában közvéleménykutatást szervez a
lakosság részére csendrendelet megalkotásának tárgyában.
6. …a Pátria Faluközösségi Egyesület részére – elfogadva a 2016. évi támogatási kérelmét,
az abban meghatározott célokra 285.000,- Ft pénzbeli támogatás nyújtásáról döntött.
7. …a Vértesszőlősi Sport Egyesület részére – elfogadva a 2016. évi támogatási kérelmét
– 2.450.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtásáról döntött.
8. …a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendeletének 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 2016. évi támogatási kérelmét elutasította.
9. …a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete részére – elfogadva a 2016. évi
támogatási kérelmét – 120.000,- Ft pénzbeli támogatás nyújtásáról döntött.
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10. …a Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület részére – elfogadva a 2016. évi támogatási kérelmét
– 300.000,- Ft pénzbeli támogatás nyújtásáról döntött.
11. …a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület részére – elfogadva a 2016. évi
támogatási kérelmét – 400.000,- Ft pénzbeli támogatás nyújtásáról döntött.
12. …a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendeletének 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
Református Missziói Egyházközség 2016. évi támogatási kérelmét elutasította.
13. …a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25. – július 29., valamint
augusztus 15. – augusztus 19. között igazgatási szünetet rendelt el. Fenti napokon a
hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben lesz telefonos
ügyelet.
14. …az önkormányzat tulajdonában lévő 798/1 hrsz-ú ingatlanból (iskola telke) kb. 600
négyzetméternyi nagyságú területrészt az önkormányzat tulajdonában álló 798/2 hrsz-ú
ingatlanhoz (új óvoda-bölcsőde telke) csatol.
15. …jóváhagyta a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását.
16. …az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, vértesszőlősi 0194/26 hrsz-ú, szántó
megnevezésű, ingatlant – kérelmére – értékesíti dr. Nagy Sándor vértesszőlősi lakos
részére. A vételárat – értékbecslés alapján – 160.000,- Ft-ban határozta meg, ezen kívül
az értékbecslés költségei is vevőt terhelik.

Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt.
lakossági tájékoztatása!
Az ÉGÁZ-Dégáz Földgázelosztó ZRT. tájéoztatja ügyfeleit, hogy Vértesszőlőst érintő gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez 2016. július 5-én 9.00–13.00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti
főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vértesszőlős Község Önkormányzata felvételt hirdet

6 ÓRÁS TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA.
Munkavégzés helye: Általános Iskola Vértesszőlős, Templom u. 41.
Érdeklődni lehet: Paxy Éva iskolaigazgatónál a 06-34/379-271-es telefonszámon.
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Igényfelmérés csendrendelet
megalkotásának szükségességéről
Tisztelt Lakosság!
Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12-ei ülésén napirenden szerepelt a csendrendelet megalkotásának kérdése. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a témával kapcsolatban először szeretné felmérni a lakossági igényeket, azt, hogy a lakosság szükségesnek tartja-e ennek szabályozását.
Az ilyen típusú rendeletek célja, hogy szabályozzák a (tipikusan hétvégi), zajjal járó tevékenységek (kiemelten: fűnyíró, fűkasza, barkácsgép, építkezési tevékenység, stb.) végzését. Ennek keretében általában megtiltják (korlátozzák) ezen eszközök, tevékenységek
használatát. Kérjük, hogy az alábbi szavazólap kitöltésével és annak 2016. június 20-áig a
polgármesteri hivatalba történő eljuttatásával segítse munkánkat. Minél több szavazólap
jut el a képviselő-testülethez, a rendelet annál inkább képviselheti a köz akaratát.
Nagy Csaba
polgármester

SZAVAZÓLAP
(Kérjük, hogy az Ön által kívánt választ X-el jelölje!)
1.
q Egyetértek a csendrendelet megalkotásának szükségességével,
		 az alábbiak szerint:
q Szombat 16.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, valamint munkaszüneti napokon ne
		 lehessen zajjal járó tevékenységet végezni.
q Vasárnap és munkaszüneti napokon ne lehessen zajjal járó tevékenységet végezni.
q Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 12.00 órától másnap reggel 8.00
		 óráig ne lehessen zajjal járó tevékenységet végezni.
q Egyéb javaslat:
		
.........................................................................................................................................
		
.........................................................................................................................................
		
.........................................................................................................................................
2.
q Nem értek egyet a csendrendelet megalkotásával, nem tartom szükségesnek
		 a zajjal járó tevékenységek végzésének korlátozását.
Név és lakcím:.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Aláírás:..........................................................................................
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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 – 15 000 forinttól 5 millió forintig 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 jog-

szabályok 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 méter széles területsáv
– illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is
van az úttestig (de legfeljebb 20 méterig)
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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Óvodai hírek
„Szállj, kicsi dallam édesanyámhoz,
májusi szellő orgonaághoz.
Életemnek termőfája bárhol élnék
vándor-fecskék könnyű szárnyán
hozzád térnék”
(Ratkó József: Anyámnak)
Májusi ünnepeink közül talán a legkedvesebb, legvártabb az édesanyák ünnepe. A
tavasz, illatával, színeivel, a megújulással
köszönti az anyukákat és nagymamákat.
Az apró gyermekek versekkel, dallal, meghitt kis műsorral teszik szebbé ezt a napot.
Így történt ez nálunk is. Kis óvodásaink
verssel, dallal, tánccal és maguk készítette
ajándékokkal kedveskedtek anyukájuknak,
nagymamájuknak, akik hálásan könnyezve
ölelték magukhoz legféltettebb kincsüket.
Tavaszutó legszebb hónapja bővelkedik a jeles napokban, ünnepekben. Anyák
Napja – május első vasárnapja, május
4-én a Tűzoltók napja, május 5-e az atlétika világnapja, május 6-a a magyar sport
napja, május 10-e a madarak és fák napja,
valamint a magyar mentők napja, 15-16-a
Pünkösd, 15-e az állat és növényszeretet
napja, Gyermeknap. Szinte minden napra
jutott egy-egy izgalmas, szórakoztató, de
tanulságos program, amivel a kicsik játékosan újabb ismeretekre tehetnek szert.
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Idén az év végi kirándulást csoportonként
terveztük. A Nyuszi és a Katica csoport Tatára, az Agostyáni Arborétumba látogatott
el. A faragott erdélyi kapun belépve csodálatos, madárdalos erdőben találtuk magunkat. Labancz Györgyi néni vezetésével
gyönyörködhettünk a fiókáikat költögető
kismadarak szépségében. Időutazást tehettünk a középkorba. Megtapasztalhatták,
hol, hogyan éltek, mivel foglalkoztak akkor
az emberek. Bekukkantottunk az erdei iskolába, ahol nyáron táborokat is szoktak tartani. Láthattunk egy épülő középkori falut,
Árpád-kori körtemplomot. Kipróbálhatták
az európai hírű Szt. László domb háttérsugárzásának pihentető hatását. Háziállataink
közül lovat, juhot, kecskét, nyulat, simogathattak, etethettek. Óriási sikert aratott a
mangalicakoca, aki éppen a kicsinyeit szoptatta. A legbátrabbak szőrén ülhették meg
a lovat. Sokféle gyógynövényt találtunk, némelyikből haza is szabadott vinni egy teára
valót. Az ott készült gyógyteát először idegenkedve fogadták, majd jóízűen elfogyasztották a gyerekek. A táj szépsége, Györgyi
néni érdekes előadása, a barátságos állatok, különleges növények elvarázsolták a
gyerekeket. Összességében elmondhatjuk,
hogy jól sikerült a kirándulás. Köszönjük a
Szülői Munkaközösség áldozatos munkáját!

Pénteken az ősszel iskolába induló nagycsoportosainkat hívták meg Tatára, a Sportágválasztóra. A helyszínen felállított színpadon a közönség látványos sportági bemutatót
láthatott, majd kipróbálhatták a gyerekek a nekik legjobban tetszőket.
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Május utolsó hete telis-tele lesz szórakozató, izgalmas programokkal. Először a
rendőr kutyus és gazdája fogja bemutatni
ügyességét, majd kipróbálhatnak egy igazi
rendőrautót. Hasonlóan érdekes lesz a tűzoltóautó is. Eközben folyamatosan edze-

nek kis futballistáink is, akik az Ovi-Focira
készülnek. A legügyesebben kerékpározó,
közlekedési szabályokat jól ismerő nagycsopotosaink pedig szorgalmasan gyakorolnak az országos „Pindúr-Pandúr Közlekedési Versenyre”.

A Közösség Ház hírei
A Közösségi Ház kirándulást szervez
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. június 25-én balatoni kirándulásunkra! Program: Indulás 9.00 órakor a Takarékszövetkezet parkolójából. 11.00–15.00 között megtekintjük
a Tihanyi Levendula Fesztivált, majd 16.00–20.00 közt ellátogatunk a Balatonfüredi Bor- és Halünnepre. Hazaérkezés
várhatóan 22.00 óra körül. A tihanyi és
a balatonfüredi programokra a belépés
ingyenes. A kirándulás díja 2500 forint,
mely a buszköltséget fedezi.

Júniusi naptárunk

Az évzáró műsorokat csoportonként, a hónap végére, illetve június első napjaira terveztük. Ekkor búcsúztatjuk el ünnepélyes
keretek között az iskolába menő nagycso-

portosainkat is. Megköszönjük mindazok
segítségét, akik egész évben odaadóan segítették munkánkat! Szép nyarat, kellemes
pihenést kívánunk!

Június 7.

Aszúszemek tánccsoport évadzáró fellépése

Június 15.

Iskola 8. osztályosainak színdarabja

Június 20-24.

Könyvtáros tábor

Június 23.

Őszirózsa Nyugdíjasklub rendezvénye

Június 24.

Hangfürdő

Június 25.

Balatoni kirándulás: Tihany – Balatonfüred

Június 27-július 1.

Iskola napközis tábora

Könyvtári hírek
Szeretettel várunk minden könyv és kalandszerető gyereket
idei táborunkba!
KÖNYVTÁROS TÁBOR 2016. június 20-24. 8.00-16.00
PROGRAMUNK:

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevében
Mohácsi Mihályné óvodapedagógus
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TATABÁNYA – Megyei Könyvtár és Kontakt Pont.
TABAJD – Mezítlábas Park. TATA – Kuny Domokos Múzeum és Sárkányhajós Vizitelep. ALMÁSFÜZITŐ – Római Tábor. TATA – Fényes Tanösvény
és Fényes Fürdő. A tábor költsége: 10 000 forint,
mely tartalmazza az utazás, az ebéd, a belépők
és a foglalkozások költségeit.
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Iskolai hírek

Közlekedésbiztonsági vetélkedő

Agostyáni kirándulás
Április 29-én a 2. osztály Agostyánban, az
Ökofaluban járt tanulmányi kiránduláson.
Az idő is kegyes volt
hozzánk, minden eltervezett programon
részt tudtunk venni.
Délelőtt állatokat simogattunk, etettünk,
tevékenyen kivettük
a részünket gondozásukból.
Délután
gyógynövényekkel
ismerkedtünk, szedtünk, megismertük szárításuk módját. Czumpf Attila bevezetett minket az íjászkodás
rejtelmeibe, Labanc Györgyi irányításával pedig nemezlabdákat készítettünk. Élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva tértünk haza.Köszönet illeti a szülőket,
hogy létrejöhetett ez a tartalmas nap, melynek költségeit a Mihály-napi portékák árából, valamint a Sió-programon nyert pénzből fedeztünk.

A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány az ORFK-OBB támogatásával ez évben is meghirdette a MINIKRESZ „PINDUR-PANDUR KI-MIT TUD”
országos programját. Iskolánkból nyolc
gyermek nevezett a 2. osztályból: Anderla Álmos, Bánóczki Viktor, Dines Leon,
Kormány Gábor, Kutenics Gábor, Miletics
Lilla, Skrován Lídia, Szabó Fanni. A programra május 28-án került sor Budapesten, ahová az óvodás csapattal együtt
utaztunk. A verseny elméleti és gyakorla-

ti részből állt, mindkettőn fegyelmezetten
és a legjobb tudásuk szerint versenyeztek a gyerekek. Színes program, finom
reggeli és ebéd várt minket. Helyezést
ugyan nem értünk el, de az indulóknak
mindenképp hasznukra vált a felkészülési időszak, s egy szép nappal váltak
gazdagabbá! Köszönjük Szaák Tibornak,
körzeti rendőrünknek a felkészülési segítséget, kíséretet!
Tóthné Gombkötő Alexandra,
Gombásné Bartal Zsuzsanna tanítók

Gombásné Bartal Zsuzsa,
Tóthné Gombkötő Alexandra tanítók

A Tappancs Állatotthonban voltunk
Május 12-én a második osztályosok rendhagyó
erkölcstan órán vehettek részt a tatabányai Tappancs Állatotthonban. Mivel az Állatotthon 10 órától
látogatható, ezért a hittanosok is részt vehettek a
programon, a gyerekek nem kis örömére. Jutalomfalatokkal, táppal várták a találkozást. Mialatt ötös
csoportokban megtekintették az épületet és az állatok éjszakai fekhelyeit, a kint várakozók az „óvodás”
korú kutyusokat etethették, simogathatták. Közben
Éva néni – az intézmény vezetője – mesélt nekik az
állatok mindennapjairól, s a gyerekek is feltehették
kérdéseiket. Zárásképpen kihoztak egy kutyust, aki
nagyon szeretett labdázni, s boldogan játszott a
gyerekekkel. Az osztály utazását az önkormányzat
fizette, ezúton is köszönjük támogatásukat!
Tóthné Gombkötő Alexandra
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A Szlovák Önkormányzat hirei
2016. április 1-jén a
Nyitra Megyei Művelődési Központ által
szervezett neves rendezvényen vett részt
Szlovák Önkormányzatunk képviseltében
Skrován Józsefné és
Kutenics Mária.
A
rendezvényen
a
Szlovák Kormányhivatal által támogatott pályázat keretében adták
át Jókai Mária „Párta,
párta, búra hajló párta”
című kiadványát, melyben Zoboralja folklórját, az öltözékeket, az ünnepi és egyéb
szokásokat mutatja be. A rendezvényen
24 település, és köztük Vértesszőlős – a
szervezők által biztosított modell közreműködésével – menyasszonyai vonultak
fel hagyományos öltözetükben. Elvittük
faluházban kiállított menyasszonyi ruhát,

Pünkösd Bánhidán
A megyei és a bánhidai szlovák önkormányzatok közös
szervezésű pünkösdi rendezvényére évek óta meghívást
kap a Zimozeleny asszonykórus és az iskolánk Ogyevacska néptánc csoportja.

melyet egykor Anderla Lukácsné viselt,
továbbá több esküvői képet, melyeket
kiállítás keretében mutathattunk be.
Büszkék lehetünk hagyományainkra, és
viseleteinkre.
2016. április 13-án Bánhidán a Szlovák
házban kézműves találkozón vett részt
Bartal Vilmosné és
Kutenics Mária, ahol
a „hajós csipke” történetét mutatták be.
A helyszínen a tatabányai „csipkések”
jeleskedtek szebbnél-szebb
munkáikkal, tanulgattuk a
csipkeverést. Mi a
vértesszőlősi hagyományos „trukkolás”
technikáját mutattuk
be. Nagy sikert arattunk a helyben készített hímzésminták
előnyomásával.

A meghívott és érdeklődő vendégek megtekinthették a Szlovák Házban a helytörténeti kiállítást, ahol meleg lapcsánka,
lángos, tea, szendvics, üdítő kínálásával
kezdődött a vendéglátás. Ezzel párhuzamosan a meghívott Nyitra Megyei Művelődési Központ kézművesei (csipkeverők, nemezelők, szalvétatechnika értői,
drótfonók, stb.) mutatták be igényes
munkáikat.
A programot Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke nyitotta meg, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szabó
Istvánné, majd a házigazda, Izingné Pruzsina Rózsa mondott köszöntő szavakat
és vezette le a gazdag műsort.
Gyerekcsoportok szlovák táncaival
kezdődött a műsor, majd a Nyitráról érkezett folklórcsoportok (gimesi, bédi,
nagylapáti, tardoskeddi) színes táncos

produkciója, és élő kísérőzenekar muzsikája szórakoztatta a nézőket.
A Vértes-Gerecse Népdalkör (Tardos,
Vértesszőlős, Bánhida) szlovák nyelvű,
szívet melengető dalai zárták a tradicionális műsort. Harmonikán Urbanics Vilmos és Csanálosi László kísérte őket.
A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnap, keresztény ünnep. Jó alkalom
arra, hogy sok közösen gondolkodó
ember együtt legyen, együtt ünnepeljen. A május elején felállított fákat sokfelé pünkösdkor bontották le, melyet ünnepség, majd táncmulatság zárt, ahogy
Bánhidán is. Köszönjük a baráti fogadtatást, jól éreztük magunkat!
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök
VSZNÖ

Kutenics Mária
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Tavaszi pillanatképek

(Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség)
„A remény pedig nem csal meg, mert a
nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Rómaiaknak 5,5)
Jézus megfeszíttetésének fájdalma,
és feltámadásának öröme egyaránt átjárta szívünket, lelkünket a húsvéti ünnepkör kapcsán ebben a kicsiny faluban is, itt Vértesszőlősön, ahol együtt
szeretjük Istent, és együtt éljük meg
mindennapjainkat és különleges alkalmainkat református közösségünkben.
Aztán amikor a húsvétot magunk mögött
hagyva vártuk Jézus mennybe menetelét, hirtelen felötlött a gondolat, hogy
most sem tétlenkedhetünk, hiszen hamarosan Anyák napja köszönt reánk. Nagy
tavaszi reménységgel kezdtük el az óvodás és iskolás csoportjaink tanítgatását,
hiszen a gyermeki és anyai szív összefonódásának legszebb kifejező eszköze,
az énekben és versben elmondott szó.
A legapróbbak és a legnagyobbak is
rendületlenül készültek és gyakoroltak,
mígnem azon a május elsejei vasárnapon csordulásig telt gyülekezeti termünk.
A piciny kezekben zörögtek a papírok, és
a halk morajlásban csak egy-egy szó-
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foszlányból lehetett tudni, hogy minden
gyermek a legjobb szeretne lenni édesanyja számára.
Először az iskolások adtak komoly és
igazán megható műsort, melyben természetesen a Jóisten is helyet kapott (Kali
Ildikó tanár néni áldásos munkájának
köszönhetően). Majd az ovisok énekeltek orgonakísérettel az anyáknak és az
Úrnak (ezúton is köszönjük Hansági Edit
anyának a felkészítést és a segítséget).
Végül virágokkal és sok-sok könnyes tekintettel fordult a rendhagyó Istentisztelet szeretetvendégségbe, ahol a gyermekek legnagyobb örömére, még egy kicsit
együtt maradhattunk.
Áldozócsütörtökön a magunk csendességében, de a gyermekekkel együtt
hallgattuk a mi lelkész bácsink – ahogy
a kicsik mondják – történetét, hogy hogyan is volt az, amikor Jézus a mennybe
ment. Azóta is emlegetik a legkisebbek
azt a különleges alkalmat, amikor ők is
közöttünk ülhettek körben a székeken.
Aztán gyorsan elérkezett a pünkösd,
amely a gyerekeket és a felnőtteket is
kíváncsisággal töltötte el, mivel két esemény is előttünk állt. Először is, a vasárnapi ünneplést követően, hétfőn reggel
10-kor, ismét megtelt gyülekezeti termünk. Nagyon különleges vendégeket vártunk a
Dunaalmási Református Szeretetházból. Fiatal fiúk, és férfiak érkeztek hozzánk Márkus
Dániel ref. lelki pásztoruk vezetésével, hogy elhozzák közénk
énekkel, versekkel, csenget�tyűkkel, különböző hangszerekkel, és töretlen lelkesedéssel a boldogságuk titkát, és
az Úr üzenetét. A gyógypeda-

gógusok segítségével, és a lelkész zenei közreműködésével elkezdődött egy
olyan csoda közvetítése, amely a legméltóképpen adja át a pünkösd üzenetét; a
Szentlélek teljes kiáradását. Nagyszerű
élmény volt látni, ahogyan a fogyatékkal
élő emberek tekintetében visszatükröződött az isteni szeretet. Mindenki, aki ott
volt átélhette mottójuk valóságosságát:
„A Szeretetotthon, ahol a szeretet otthon
van.” S azon túl, hogy rengeteg pedagógiai munka, és zenei előkészítés előzte
meg a fellépést, látszott, hogy itt nem
csak a produkció a fontos, hanem a végtelen türelmes gondoskodás is. Egy gyülekezet béli hét éves kisfiú szavaival élve
– amit az anyukájához intézett: „Anya,
olyan ügyesek voltak, nem is látszott rajtuk semmi, csak az, hogy ők nagyon boldogok.” Ezúton köszönöm a gyülekezet
nevében a szeretetház szereplését, azért
is, mert tudom, hogy sokkal gazdagabb
lélekkel tértünk vissza otthonainkba
azon a délelőttön.
A második eseményre pünkösd hétfő
délután került sor, ahová vallási hovatartozás nélkül hívogattuk az érdeklődőket.
Egy vidám közös programot terveztünk
fiatalokkal, idősekkel, családokkal, falubeliekkel, vagy akár azon kívüliekkel.

Már hagyománynak számít az úgynevezett PHP (Pünkösd Hétfői Piknik) alkalom, hiszen mióta fennáll gyülekezetünk,
minden évben megrendezzük a batyus
délutánt. Ebben az évben Vértesszőlős
közös pontjára, a Vértes László Parkba
hirdettük meg a találkozást, ahová az
ételeken, üdítőkön kívül a kikapcsolódni
vágyókat is vártuk. S bár aggódva lestük
az eget, és tapasztaltuk a záport, végül
a piknik kezdetére csak kisütött a nap.
Négy órakor már egészen sok gyermek
és apa kergette a focilabdát, és játszott
csapatjátékokat, miközben a tűzből lassan parázs lett. Nyársakon pirultak a
szalonnák, virslik, és minden gyermek a
tűzrakó köré gyűlve, nagy érdeklődéssel
hallgatta lelkész bácsink parázson sütési
titkait. Emellett nagyon sok beszélgetés,
nevetés, és napsütéses futkározás tette
még szebbé a hétfő délutánt, megkoronázva ezzel a pünkösd másnapját is.
Eseménydús tavaszt zárt a vértesszőlősi gyülekezet, és a nyár is hasonlóan
aktív lesz számunkra, ha az előttünk álló
időszakra gondolok. Keresztelőkkel,
nyári táborral tarkítva, amely mind-mind
a mi kis közösségünk kiváltsága, és érdeme. Hála érte a Jóistennek!
Bujdosné Pap Éva
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Kiállításon jártunk

VSE Természetjáró
és Túra Szakosztály hírei
Agostyáni túra
Május 21-én 15 fős túracsapatunkkal
célba vettük az agostyáni arborétumot
és öko-falut. Terveinkkel ellentétben
végül is csak az öko-falu bejárására
volt lehetőségünk és időnk.

A Jótékonysági Kötőklub tagjai meghívást
kaptak a baji IKSZT-ben működő kézimunka kör tagjaitól. Mivel jelenleg a helyi iskolában látható kiállítás a legutóbbi munkáikból,
ennek megtekintésével kezdtük a programot. A találkozón részt vett az idén 20 éves
kocsi hímzőkör – a klubok bemutatkoztak
egymásnak, szebbnél-szebb munkadara-

bok kerültek elő. A klubtagok beszámoltak
egymásnak a működésükről, fő érdeklődési
körükről.
Reméljük, a mesterkezek kiállításra szóló
meghívásunkat elfogadják és hamarosan
visszaadhatjuk azt a szíves vendéglátást,
amiben ezen a délutánon részünk lehetett.
Kutenics Kinga

A Segítő szolgálat hírei

Az ismert Tájház-Múzeum-Baji vadászház ( Körtemplom) útvonalat nehézségek
nélkül nagyon jó hangulatban, napsütéses időben tettük meg, a Körtemplomnál
kis pihenőt, tízórai szünetet beiktatva.
Az arborétum határát elérve „némi” hezitálásra és telefonos segítség kérésére
került sor a további helyes útirányt illetően. Mentünk egy keveset „erre”, egy keveset „arra”, sőt egy keveset „amarra” is
mindaddig, míg az elvileg 12 kilométeres
túránk már a 9. kilométerénél tartott és
még nem voltunk sem az arborétumban,
sem az öko-faluban. De nem csüggedtünk! Mit nekünk pár kilométer kitérő ide
vagy oda! Az arborétumot teljesen megkerülve végül megérkeztünk az öko-falu
bejáratához, ahol Labanc Györgyi a létesítmény vezetője fogadta csapatunkat és
bő másfél órás séta során bemutatta a
falut, annak működését, életét. Megtudtuk, hogy a faluban, ami egy középkori
település mintájára működik, minden
olyan módszerrel megismertetik a láto-

gatót, táborozót, ami a természetes ill.
természet közeli állapot megtartására
törekszik. Erdei iskolákat, táborokat,
képzéseket szerveznek, ahol a gyógynövények felismerésétől kezdve a házi
kenyérsütés, középkori lepénykészítés,
állattartás, öko-ház építés praktikái is
elsajátíthatók. Vízkészletünket pótolhattuk a tiszta vizű forrásból, gyógyteákat
kóstolhattunk, szemrevételeztük az egyszerű de nagyszerűen működő aszaló-szárító berendezéseket, a szabadon
tartott állatokat. Körbejártuk az épülő
körtemplomot, ami a baji Öreg kovácshegyen lévő Árpád-kori körtemplom hű
mása, majd némi pihenőt ejtettünk a „kakukkfüves” energiadombon, ahonnan
megfelelő mennyiségű pozitív energiával
töltődve a Kegyeleti emlékerdőn keresztül elindultunk hazafelé. Az emlékerdő
erdészek által kijelölt terület, a ma emberének újszerű temetkezési hely, mely
az örök körforgást szimbolizálja, nyugalmat, harmóniát sugározva.
Az arborétum bejárása elmaradt, hiába kerekítettük fel a 12 kilométeres, 4-5
órás túrát kb. 20 kilométerre és 8 órásra.
Pótoljuk!
Az időjárás gyönyörű volt, a csapat tökéletes és jókedvű! Örülünk új tagtársainknak és várjuk újabbak jelentkezését!
VSE Természetjáró és Túra Szakosztály

A Vértesszőlősi Segítő szolgálat dolgozói, nagyon nagy szeretettel köszöntötték az édesanyákat, anyák napja alkalmából. Május 18-án összevontan megünnepeltük a névnaposainkat. Korábbi évekhez hasonlóan, idén május 20-án megrendezésre került Környén a
Segítő Szolgálat zenés nyárköszöntő napja. A rendezvény célja: Tatabánya és a kistérség
közötti kapcsolatok és barátságok ápolása. Klubtagjaink: Vaskó Magda, Sóki Józsefné,
Kovács Lajosné, Muk István, Kovács Lajos klubtagjaink is részt vettek és egy kis műsorral
színesítették a rendezvényt. Köszönjük szépen, hogy klubunkat képviselték.
Tótné Magdi

16

17

Polgármesteri Hivatal

ÉJSZAKAI BAKANCS-túra

Ügyfélfogadás:

Gyertek velünk túrázni!

HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00
http://www.kertvarazsmagazin.hu

Túra címe: AGOSTYÁN ARBORÉTUM

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056

http://verteserdo.hu/hu/arboretumok-parkerdok/agostyani-arboretum/

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

Indulás: 2016. június 18. szombat 18,00h
Találkozó: Tájház előtt
Útvonal: Tájház- Múzeum- Baji vadászház Agostyáni arborétum- arborétum
látogatás (Csodalámpák- szentjánosbogár rajzás – Késő esti program)
Visszafelé ugyanazon útvonalon vissza.
Túra táv: kb. 12 km
Időtartam: kb. ~5 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
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:

• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Károlyné Bujáki Brigitta) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 106-os mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu

A nyár közeledtével érdemes külső
védelemmel is előkészíteni bőrünket
az egészséges barnulásra!
A túlzott napozással a káros sugárzás mennyisége szervezetünkben az
évek során összeadódik, bőrrákot is okozhat. A béta-karotint, mint a
barnulás legfőbb segítőjét nem lehet túladagolni, a szervezetünk mindig csak annyit alakít át belőle A-vitaminná, amennyire aktuálisan szüksége van. A nagy mennyiségű béta-karotint
(sárgarépa, sütőtök, paradicsom, sárgabarack) tartalmazó termékcsaláddal
történő kezelések megfelelően hidratálják, látják el a bőrt a napozáshoz
nélkülözhetetlen tápanyagokkal.
Pigmentáció, foltosodás esetén új,
halványító termékcsaláddal történik a kellemetlen tünetek kezelése.
További információkért érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

• 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.

18

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

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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