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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. augusztus, XXI. évfolyam, 8. szám

Szüreti felvonulás és bál
Tisztelt Vértesszőlősiek!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a 2015. szeptember 26-án
15 órakor kezdődő hagyományos SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
PROGRAM:
15.00: Az Aszúszemek Néptáncegyüttes és az iskola Ogyevacska
néptánccsoportjának műsora a Tájháznál.
15.10: A Vértesszőlős díszpolgára cím és a Vértesszőlősért Emlékplakett átadása.
15.20: Tiszta udvar – virágos ház pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása.
15.30: Szüreti felvonulás indulása.
Útvonal: Tájház – Templom utca (Tanács u.) – Valusek utca – Petőfi utca – Akácfa utca
– Ady E. utca – Tájház – Jókai utca

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 szeptember
14-től 17–18 óra között, valamint a helyszínen – a maradék helyek függvényében –
2000 Ft-ért.

Vértesszőlős Község Önkormányzata

Ároktakarítás összefogással
a Vértes László utcában
Az utóbbi években egyre inkább kiszámíthatatlanná váló időjárási viszonyok
következtében a hirtelen lezúduló,
nagy mennyiségű csapadék, jelentős
károkat okozott mind a lakossági, mind
az önkormányzati tulajdonokban.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
az elmúlt években a település egy részén, a vízvédelmi rendszerek felújítására sikeresen pályázott. A Vértes László és további kilenc utca csapadékvíz
elvezetésének rekonstrukciójához egy
következő pályázat benyújtása szükséges, melyhez a műszaki tervek már elkészültek.
Az elmúlt időszakban az özönvízszerű felhőszakadások alkalmával, vagy a
hosszan tartó esőzések során idén is
többször kerültek veszélyhelyzetbe a
lakások, lakóházak pincéi-, garázsai a
Vértes László utca páros oldali jelentős
lejtése miatt, illetve a páratlan oldalon

elhelyezkedő vízelvezető árok egyes részeinek nem megfelelő állapota miatt,
melyek folyamatos karbantartást igényelnek a lakók részéről. A vonatkozó
jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árok karbantartását
rendszeresen végezni.
A szükséges árokmélyítéshez, átereszek kitisztításához ajánlotta fel az önkormányzat a segítségét a lakóknak,
– azok közös összefogásával, közreműködésével –, mely munkálatok 2015.
augusztus 15-én szombaton délelőtt
számos lakó részvételével, meg is va-

lósultak. Dr. Nagy Sándor képviselő, az
önkormányzat traktorával a kiásott földet
folyamatosan elszállította egy erre kijelölt helyre. Reggel 8 órától délig a munka
nagy részével végeztek a lakók, az utómunkálatokat az önkormányzat diák- és
közmunkásai fejezték be.
Akik a kijelölt időpontban nem tudtak részt venni, de előző napokban
maguk előtt elvégezték az árokmélyítést: Vizslóczki Sándor, Zsigó Lászlóné,
Vendégh Zoltán, Vizslóczki Károly, Moharos József.
Akik szombaton ragadtak lapátot, talicskát: Horváth Mihály, Szabóné Pásztor Beáta, Szabó Tamás, Vida
István, Rakó László, Kovács
Lajos, Lohner Zsolt, Várőri Tímea, Magyar József, Szabó
Ákos, Zoltánfi Zsuzsanna, Dr.
Nagy Sándor, Fekete Zoltán,
Udvardi János.
Remélhetően ez a közös
munka példaként fog szolgálni más utcák lakói számára is.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Négy napos kirándulás Földesen

Fazekas tábor
A nyári szünet második hetében 20 gyerek
vágott bele a fazekasság fortélyaiba. Minden
nap más-más kézműves
technikákat
ismertünk
meg. A korongozást Jóska bácsinak a kézműves foglalkozást János
bácsinak köszönhetjük.
Nagyon sok portékát készítettünk. A hét közepén
megismerhettük Jóska bácsi alkotóműhelyét. A napok végén élmény teli
pillanatokkal tértünk haza. Köszönjük Gyöngyi néninek a szervezését és
Joci bácsinak a kíséretet. Reméljük jövőre is fazekaskodhatunk!
Skrován Lilla

A vértesszőlősi Segítő Szolgálat Idősek klubja immár 9. éve vendégeskedik a vendégszeretetéről, kincset érő gyógyvizéről híres
Földesen. A gyógyvízzé minősített termálvíz
magas sótartalmú, alkáli-kloridos jellegű jódos, brómos hévíz 67 Celsius fokos kifolyási
hőmérséklettel. Sikerrel alkalmazható reumatikus és nőgyógyászati betegségek kezelésére.
A négy napos kiránduláson klubtagjainknak
sok meglepetésben volt részük. Megtekinthették a nemrég felújított és szépen berendezett tájházat, az országban híres Földesi
tánccsoport előadását, s végül kölcsönös
ajándékozással búcsúztunk vendéglátóinktól. Felejthetetlen volt az esti beszélgetés, közös éneklés, táncolás, mókázás,
szalonnasütés a kedves Földesi barátainkkal. S nem utolsó sorban élveztük a
gyógyvíz kellemes hatását.
Tótné Magdi

Gyermekeknek
Színezd ki!

Köszönet
A Vértesszőlősi Alapszervezet nevében
köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
az augusztusban szervezett véradásunkon vért adtak és reméljük, hogy az elkövetkező alkalommal is részt vesznek még
sok embertársunkkal együtt.
Véradóink:

Mészáros Ottó
Magyar István
Erbeszkorné
A. Gyönygyi
Gombás Lajosné
Sterné M. Andrea
Tóthné Sz.Ágnes
Árki Róbert
Popovicsné
P. Viktória

Magyar Józsefné
Csémy Károly
Sipos Viktor
Szűcs Ibolya
Albert Júlia
Borbélyné P. Erika
Paxy Éva
Pőrh Zsolt
Ispán Mónika
Köszönettel:
Ispán Mónika titkár

4

Születésnapi köszöntés
A jóisten éltesse még nagyon sokáig Slezák Ferencné Veronka nénit
és Muk István Pista bácsit születésnapjuk alkalmából! Jó egészséget
kívánunk számukra és még sok-sok
vidám éveket töltsünk együtt a Vértesszőlősi Idősek
Klubjában.
Klub dolgozói
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A Nyugdíjas Klub hírei
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klubtagjai számára tartalmasan telt a nyár, júliusban a
Közösségi Ház támogatásával Keszthelyre kirándultunk és ismét meglátogattuk Borbás Marcsit a Gasztroangyal Fesztiválon Budapesten. A hónap végén
batyusbálba vártuk a tagokat, melyre a tatai Nyugdíjas klubot is meghívtuk.
Az est vidáman telt, Kutenics Miklósné versével, Sóki Józsefné és Máté Jánosné
tatai tagtársunk pedig dalaikkal alapozták meg a jó hangulatot. A bál zenei felelőse ez alkalommal Bús Péter volt, köszönjük neki a felejthetetlen hangulatot.

Közösségi Ház hírei
Augusztus hónapban hagyományosan a Mesterkezek Kiállításé a főszerep a Házban.
A hónap elején megkezdődött az anyagok begyűjtése, átvétele, majd a tablók összeállítása. Idén a paravánok is felújításra kerültek, hiszen a rájuk kerülő
míves anyagok megérdemelték a méltó elhelyezést.
A megnyitó ünnepséget idén augusztus 20-ra, a
kenyérszentelő ünnepi szentmise utánra hirdettük,
örömünkre szolgál, hogy megtelt a kiállító terem.
A vendégeket Horváth Sándor handpan játéka fogadta. A megnyitó beszédet örömmel vállalta el Szabó
Mária a Kulturális Bizottság elnöke, aki a templomi
ünnepségről, népviseletbe öltözve érkezett ajándékkal a kezében. Teli kosarának köszönhetően szentelt kenyérrel kínálhattuk vendégeinket. Köszönjük
figyelmességét.
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2015-ös kiállítóink:
Jótékonysági Kötőszakkör: Dávid Jánosné, Eninger Vidorné, Kukuda
Jánosné, Kutenics Miklósné, Muk Ferencné, Németh Ferencné, Ocskai
Józsefné, Slezák Ferencné, Stern Józsefné, Tomasik Béláné, Szerencse
Józsefné. Foltvarró Kör: Bajzik Lajosné, Ferenczi Sándorné, Hörömpöli
Tiborné, Mandel Györgyné, Sasfalvi Jánosné. Bartalné Takács Mária,
Bartal Nóra, Biáth Helga, Bodnárné Koncz Edit, Fábiánné Ekési Zsuzsanna, Földesné Bálint Ilona, Gombás Ferencné, Görög Erzsébet,
Handa Ferencné, Handa Levente, Kozár Józsefné, Kutenics Józsefné,
Krupánszki Kálmánné, Lázár-Kanyó Anna, Magyar Istvánné, Magyar
Józsefné, Muk Ferencné, Nagy Zsófia, Prohászkáné Jablonszky Éva,
Sulyok Teréz, Szita Béláné, Veréb Mária, Zoltánfi Tibor.

Köszönjük, hogy idén is megtiszteltek minket alkotásaikkal!

Restaurátor tábor a Tájházban
Augusztus utolsó hetében restaurátor-kézművestábort hirdettünk. A gyerekek Papp Kinga vezetésével faeszközöket
tisztítottak, ládát festettek, saját maguk által készített falovacskával versenyeztek, megalkották a Tájház makettjét
két öltöztetőbabával és elkészítették Samu élőhelyét is.
Agyagozás, gipszöntés, decoupage, szőnyegszövés és
kavicsfestés mellett pénteken sípot faraghattak maguknak
Hegedűs-Tóth Bélával. Köszönjük Kozár Józsefnének és Jenei Ferencnének a sütemény ajándékot, amellyel a zárónapon meglepték a gyerekeket! A tábor az Önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottság támogatásával működött – köszönjük! Reméljük, minél többször sikerül élettel
tölteni az ódon falakat.
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Ötven éve találták meg a vértesszőlősi előemberleletet

SAMU 50! – 2015. augusztus 21.
A vértesszőlősi előemberlelet megtalálásának 50. évfordulója alkalmából
meghosszabbított nyitva tartással,
ingyenes belépéssel, túravezetéssel,
Kavicsösvény – túrával, filmvetítéssel és egész napos gyermekprogramokkal vártuk az érdeklődőket
pénteken a Magyar Nemzeti Múzeum
kiállítóhelyén.
A látogatókat Nagy Csaba polgármester
és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester, a
program megálmodója és egyben házigazdája várta, Szabó Mária, a Kulturális
Bizottság elnöke pedig a megnyitó ünnepséget vezényelte, majd Vértes Lászlót idézve emlékezett az 50 évvel ezelőtti napokra. A rendezvényt tíz órakor
nyitotta meg Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, beszédet mondott Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke és A. Pál Gabriella a Tatabányai
Múzeum igazgatója. Személyes hangú
tárlatvezetést tartott dr. T. Dobosi Viola
nyugalmazott Régészeti Tárigazgató,
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aki az előembertelepet
feltáró
Vértes
László
munkatársaként
bukkant rá egy
6-7 éves előe m b e r g ye r m e k
tejfogtöredéke ire. Vendégeink
között üdvözölhettük többek közt dr. T. Biró Katalint a
Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusát, dr. Kordos Lászlót, a Magyar Állami
Földtani Intézet nyugalmazott főigazgatóját, az ELTE Tatai Geológus Kert munkatársait, Magyarics Gábor TDM menedzsert, aki egyben a Duna-Gerecse
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Filmvetítéssel is gazdagítottuk a programot – a ZOFI Rendezvényszervező
KFT. támogató segítségével 4 Vértesszőlős témájú filmbe kapcsolódhattak be az
érdeklődők a nap folyamán.
A feltárás évfordulója alkalmából szervezett programon a gyermekek egy öt
állomásos ügyességi vetélkedőn – a

„Samu ötpróbán” – vehettek részt, melyen ős lóra és ősmedvére gyakorolhatták a célba dobást, ügyeskedhettek
lábnyom felismerésben, lápon járásban,
majd végül a Start-Cél állomáson be
kellett mutatniuk az addig megtalált ős
ló puzzle minden darabját. A pecséttel teli menetlevél bemutatása után kis
ajándékcsomaggal kedveskedtünk a játékban részt vevő családoknak, melybe
Vértesszőlős kiadvány, Sámuel nyomában foglalkoztató füzet, könyvjelző és
külön erre az alkalomra készülő Samu
csoki is került.
A gyerekeket kavicsfestés és állati jó
programok várták: az állatsimogató után
Tóth Gábor állatbemutatója aratott osztatlan sikert. Az önkormányzat a kiállítóhely minden szülinapos és Sámuel nevű
látogatóját Vértes László Kavics Ösvény
könyvével ajándékozta meg.

Az előembertelep környezetét 2014
nyarán újította fel a település önkormányzata. Vértesszőlős határában, egy
kőbányában tárták fel Vértes László vezetésével Európa egyik legidősebb előembertelepét.
A Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelye a látogatók elé tárja az Által-ér
teraszait, amelyekben az első eszközöket és csontokat fölfedezték. Az egyik lelőhelyen megkövült lábnyomok láthatók,
amelyek őstulkoktól, ősszarvasoktól,
őslovaktól és ősmedvéktől származnak,
az egykori hévizes források gazdag élővilágát fölidézve.
Az ásatáskor napvilágra került a feltáró
régész által Sámuelnek elnevezett, körülbelül 350 ezer évvel ezelőtt élt előember hátrafelé kicsúcsosodó tarkócsontja. A tudományos nevén Homo erectus
seu sapiens paleohungaricus átmenetet
képez a még csak fölegyenesedő és a
már értelmes ősember között.
A lelet azért egyedülálló, mert csak itt
fordulnak elő az ember ősének csontmaradványai az általa használt eszközökkel, tűznyomokkal, településmaradványokkal, valamint az akkor élt állatok
és növények lenyomataival együtt.
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Köszönetnyilvánítás:
A program összeállításában segítségünkre volt dr. Markó András, a Magyar Nemzeti Múzeum, a vértesszőlősi bemutatóhelyének régésze, aki
3 tárlatvezetést magára vállalva igen fáradtan, de boldogan zárta velünk este a
napot. A Kavicsösvény-túra vezetője és
a Gyerekprogramok szakmai felelőse
Kisné Cseh Julianna régész, a Tatabányai Múzeum munkatársa volt, akire a
program rendezésének minden fázisában számíthattunk a tervezéstől a kivitelezésig.

A rendezvényt támogatták:
Csanálosi László, Ferenczi Sándor,
Horváth Sándor, Magyar Nemzeti
Múzeum, Tatabányai Múzeum, Tatai
TV, Tomasik Róbert, Torda Balázs,
Vértesszőlős Község Önkormányzata, Vértesszőlős Polgárőr Egyesület,
ZOFI Rendezvényszervező KFT.

A rendezvény lebonyolításában
segítőink voltak:

A múzeum látogatottsági rekordot ért
el augusztus 21-én, közel 800 érdeklődőt láthattunk vendégül. Reméljük,
rendezvényünk elérte nem titkolt célját,
sikerült Samura ráirányítanunk a figyelmet mind a látogatók, mind a döntéshozók körében.
Bencsik János, a tatai medence országgyűlési képviselője kiemelte, hogy
egy ilyen európai jelentőségű lelet és
annak bemutatóhelye megérdemli, hogy
kiemelt helyet kapjon a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban – így reménykedhetünk egy modern fogadóépület 2018-as
megnyitásában is.
Kutenics Kinga
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Bártfai István, Bártfai Istvánné, Buzási
Csenge, Dávid Jánosné, Horváth Csenge, Horváth Sándor, Kovács Lajos, Mezei Szilvia, Skrován József, Skrován Józsefné, Szabó Mária, Szabóné Molnár
Judit, Szerencse Józsefné, Taizs Gergő, a kiállítóhely munkatársai: Zoltánfi
Zsuzsanna, Csanálosi László, Marton
Rudolfné, Jenei Gyuláné és végül de
nem utolsó sorban a Közösségi Ház
csapata: Kutenics Kinga, Komlósy Marianna, Ballabás Andrea, Eszlári Erika.
A rendezvény egy nagyszerű összefogás és rengeteg munka eredménye volt, amit ez úton is szeretnék
minden résztvevőnek, szervezőnek,
támogatónak megköszönni!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!
2015 | 08 | 31.
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES ENERGETIKAI PROJEKTZÁRÁS VÉRTESSZŐLŐSÖN

Uniós támogatásból valósult meg Vértesszőlősön az általános iskola, az egészség ház, a közösségi
ház és a polgármesteri hivatal energetikai célú korszerűsítése, amely során napelemes rendszer
került kiépítésre a négy középületen. Az önkormányzat 37,42 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv keretében.
A beruházás eredményeképpen a négy épületen összesen 164 db 250W-os polikristályos panelből álló
napelemes rendszer került kiépítésre, melynek köszönhetően évente 42 tonnával csökken az
üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint növekszik a megújuló energiahordozók felhasználása. A projekt
megvalósításával növekszik az energiahatékonyság, jelentősen csökkennek az energiaköltségek, csökken a
káros anyag kibocsátás.
Az önkormányzat célja az intézmények energiaköltségeinek csökkentése, ezen felül az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérséklése. A beruházásnak köszönhetően javult az épületek fenntarthatósága, és a
megtakarított összeget az önkormányzat működésének hatékonyságára, és intézményei további
fejlesztésére tudja fordítani, ezáltal a település egésze nyertesévé vált a fejlesztésnek.
Mindemellett a napelemes rendszer kiépítés példát mutat az iskolában tanuló diákoknak és a település
lakosságának a környezettudatos gondolkodásra és a megújuló energiaforrások felhasználására, ezáltal
közvetlenül megtapasztalhatják a hatékony energiafelhasználás előnyeit, módját és megismerhetik annak
eszközeit.

További információ kérhető:
polg.hivatal@vertesszolos.hu
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Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és –
amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.
Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon
találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A
természeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
[Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtőgazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!
Somlyódy Balázs
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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ÉVEZREDEK A REJTEKHELYEN,
ÉVTIZEDEK A REFLEKTORFÉNYBEN
Augusztus 21-én volt ötven éve,
hogy Vértes László és kutatócsoportja megtalálta Samut, illetve egészen pontosan egy homo
erectus
nyakszirtcsonját.
Ennek apropóján „beszélgettünk” a
csont tulajdonosával, Vértesszőlős leghíresebb emberével. Ha
sorozatunkban érdekes, híres helyieket mutatunk be, akkor természetesen mostani vendégünk sem
maradhat ki.
dr. Pataki Gábor írása

De mondja csak, nem lejárt lemez ez
a beszélgetés? Egy lapszámmal korábban is szó szerint körbejárták már
a témát.
Samu nem lehet lejárt lemez
Vértesszőlősön.
Rendben, csak kérdeztem. Hallgatom.
Inkább én hallgatnám.
Ez így nehéz lesz…
Azon gondolkozom, nem sokon
múlt, hogy nem Istvánnak vagy Menyhértnek hívják. Hogy 350 ezer
év után egy nap ide vagy oda
nem sokat számít.
Való igaz. De végül csak 1965. augusztus 21-én találtak rám, nem pedig
20-án vagy 22-én. Bár ezt alapvetően
nem bánom, 20-a „foglalt” volt már
akkortájt is, meg ha a saját ünnepén
nem kell osztozkodnia, annak azért
örül az ember. Még egy felegyenesedett ember is.
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Milyen emlékei maradtak arról
a napról, mikor magára találtak?
Hát nézze… 350 ezer év a föld alatt
azért egész sok, nem mondanám,
hogy minden percét fel tudnám eleveníteni. Az azonban biztos, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia földrajztudósai valamiért pont az 1960as éveket találták megfelelőnek arra,
hogy komoly kutatásokba kezdjenek
itt a Gerecse lábainál. Na mármost.
Néhány kisebb-nagyobb jégkorszak
azért átszabta az elmúlt évezredek
során a táj arculatát, de ez a környék
már az én időmben is egész lakájos
volt. Nem nyúltak tehát mellé. Szóval
ezek a földrajztudósok bukkantak
szenesedési nyomokra és pattintott
kovakövekre. A pattintott kovakő
meg ugye kevésbé természetes dolog, tehát valószínűleg arra gondoltak, hogy ahogy az alma sem esik
messze a fájától, a kovakő sem a készítőjétől.

És akkor elkezdődtek az ásatások?
Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy
jön egy markológép és a harmadik
mozdulattal megtalálja a Frédi-Béni
házát egy méter lösz alatt! Szóval a tudósok arra gondoltak, hogy érdemes
még komolyabb munkálatokat kezdeni. Van egy ember, akinek a nevét mindenképpen szeretném, ha leírná!
Tessék csak mondani!
Szóval Pécsi Mártonról ne feledkezzünk meg semmiképpen se! Ha Vértes Lászlóra újkori apámként tekintek, akkor Pécsi Márton lényegében
a nagyapám. Ő fedezte fel ugyanis a
telephelyem nyomait és ő volt az, aki
idehívta a Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársát, a kor legnevesebb magyar régészét. Pécsi Márton nélkül
könnyen lehet, hogy most nem beszélgethetnénk.
Állítólag nem volt könnyű meggyőzni
Vértes Lászlót, hogy utazzon ide.
Állítólag nem, mert már Tatán is találtak
korábban telepet, csak az az enyémhez képest suhanckorú volt. Vértes elsőre szkeptikus lehetett, hogy ennyire
közel Tatához valami teljesen másra
bukkanhat. Aztán tessék… Még jó,
hogy mind Pécsi, mind Vértes hallgatott a megérzésére.
Ki nevezte el Samunak?
Maradjunk annyiban, hogy nagy volt
a sürgés-forgás aznap – tessék átérezni azt a pillanatot, amikor rájön,
hogy Közép-Európa első komplex
leletegyüttesét tartja a kezében, valószínűleg egyben Európa egyik legfontosabb feltárását vitte éppen véghez!
Ha jól emlékszem, akkor Vértes László
egyik munkatársa Futó Jenő javasolta,
hogy Sámuel legyek.

Mintha kicsit nosztalgikusan nézegetné a kiállítóhelyet és környékét!
Hát persze! Nem mindennap jövök ide
vissza Vértesszőlősre, pedig itt éltem
le az életemet, meg aludtam örök álmom. Ellenben talán emlékszik, hat évvel ezelőtt majdnem széttaposott egy
tizenéves lány! Még szerencse, hogy
egy dublőröm helyettesített itt Vértesszőlősön. Ha nem Budapesten lettem
volna gondosan elzárva egy széfben,
megsemmisülök! Botrány.
Visszatérne Vértesszőlősre?
Nem rajtam múlik! Egészen biztosan
létre lehetne hozni itt is olyan helyszínt
számomra, ami egyben megvéd minden
külső ráhatástól, de mégiscsak itt, Vértesszőlősön fogadhatnám a vendégeket.
Mégiscsak én tettem fel a nemzetközi térképekre is a falut! Jó lenne ismét itt lenni.
Magányos ott a széfben?
Értem a célzást. Maradjunk annyiban,
hogy bár ez kevésbé ismert, a tarkócsontom mellett tejfogak töredékét is
feltárták – és nem a fogtündér saját
gyűjteményéből. Akkortájt mi, előemberek még nem a Facebookon tartottuk a kapcsolatot… Hogy a többiekkel
mi történt az elmúlt 350 ezer évben, azt
nem tudom. De nem tartom kizártnak,
hogy ha jönne egy újabb Vértes László, esetleg ne bukkanhatna itt a közelben még néhány régi cimborámra…
Az interjú természetesen fikció. Jelen írásnak nem célja a megbotránkoztatás, Vértesszőlős ikonjának
megcsúfolása, a cikk az újságírói
fantázia szüleménye. A cikkben szereplő tények azonban megfelelnek a
valóságnak.
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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.) Az idei évtől nincs lehetőség ös�szevezetéses veszettség elleni eboltás
szervezésére! A Magyar Állatorvosi Kamara megyei szervezete álláspontja szerint
az ebek veszettség elleni védőoltásának
összevezetéses módon történő kivitelezése szakmai szempontok, állatvédelmi,
közegészségügyi és közbiztonsági elvek
alapján kifogásolható megoldás, ezért
nem engedélyezi az összevezetéses
eboltást. Ezért Komárom-Esztergom megye településein nem lesz összevezetéses
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eboltás! Erről a települések jegyzői is értesítést kaptak.
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!
2015. augusztus 6.
Bővebb információk: www.allatorvoskamara.hu
Dr. Bogár István, a Magyar Állatorvosi Kamara
Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke

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:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• 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 (Pintérné Bartal Ágnes) 108-as mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Somhegyi Imre Csabáné) 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

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét

Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.
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Mózes a szabadító

Református Hittantábor
2015. augusztus 10–14.
„Erőm és énekem az Úr,
megszabadított engem.
Ő az én Istenem, őt dicsőítem,
atyám Istene, őt magasztalom.”
(Mózes hálaadó éneke, 2 Móz. 15:2)
Az idei tábor egy kicsit másképpen
kezdődött, mint az eddigiek, mivel leköszönő lelkészünk (Tverdota-Vass
Edit Szeréna) már nem, új lelkészünk
(Dr. Márkus Mihály, 2015. aug. 15-től)
pedig még nem érkezett meg közénk.
A táborindító napon Kálmán Szabolcs
nyugalmazott lelkipásztor jött el hozzánk, aki hajlott kora ellenére olyan lel-

kesedéssel és lendülettel nyitotta meg a
hetet, hogy abból mi felnőttek is temérdek erőt meríthettünk. A gyermekekről
nem is beszélve. Már az első órában
kitörő örömmel énekelték a Szabó Ákos
bácsi által tanított énekeket, és dallamokat. Utána pedig nagy kerek szemekkel
kérdezgettek minket és társaikat, hogy ki
az a Mózes, és miket tett, hogy róla beszélünk majd egy egész héten át. S elindult a szabadítás…
Idén feltett szándékunk volt (a tábort
szervező, és vezető kis csapatnak) hogy
az eddigieknél több szabadságot adunk
a ránk bízott gyermekeknek, hogy érezzék milyen volt Mózes és az izraeli nép
szabadsága az egyiptomi fogság után.

Nagy volt tehát a boldogság, amikor lehetett a locsolóval pacsálni, s szabadott
a kismedencéből vödörszám hordani a
vizet a homokozóba. Sőt még a kisautók
is kiparkolhattak az udvarra.
Persze mi felnőttek egy percre sem
tévesztettük szem elől, és szív elől a
tanítást. Minden pillanatban visszacsatoltunk a napi történetre, s tulajdonképpen minden a tananyag körül forgott.
A kézműves foglalkozások, a játékok, az
énekek, s a beszélgetések is. Így született sok kis mózeskosár a kis Mózessel,
és felnőtt pásztor Mózes fakanálból,
vagy égő csipkebokor műanyag pohárból, és színes papírból. Így lett sok-sok
páskabárányunk, akik bizony bégettek
is, de hűtő mágnesnek is kiválóak lesznek a továbbiakban. Lettek origami békák és kígyók a tíz csapás lenyomataként, de díszítettünk ékszereket is, amit
a fáraó és az egyiptomiak hordhattak
annakidején. Készítettünk színes madarakat, tulajdonképpen fürjeket, amelyek eredetileg az éhséget csillapították
a hosszú pusztai vándorlás során, mi
azonban megkíméltük az életüket, sőt
a gyermekek saját fantáziájuk szerint
színezhették tollukat, szárnyukat. De
meglátogattuk a Tulkán család csodás
papagájait is – köszönet a lehetőségért.
Ettünk mennyei mannát is, amely tejberizs képében érkezett az uzsonnára.
Az utolsó napon, a tízparancsolattal zártuk le a hetet, és csodálatos frigyládákat
készítettünk benne két színes kaviccsal,
amelyek a kőtáblákat jelképezték. De
lehetett papírvesszőből kosarat fonni,
vagy csipkebokrot hímezni. Számtalan

kézműves foglalkozás volt apró ötletekből, rengeteg segítséggel, mind a felnőttek, mind a gyermekek részéről.
Tulajdonképpen mindenki segített mindenkinek a hét folyamán. A gyerekek velünk együtt voltak kicsiny Mózesek, majd
váltak Isten által megszólított pásztorrá.
Féltünk a csipkebokortól, amely égett is,
de nem is égetett, és együtt keltünk át a
hatalmas Vörös-tengeren, egymást bíztatva, izgalommal telve. Együtt éltük át a
csodákat, ahogyan a bot kígyóvá válik, a
sziklából víz fakad. Együtt tanultuk meg
a tíz szabályt, amely vezeti életünket, és
jobb emberré tesz minket ebben a cudar
világban.
Az óvodás korúaktól egészen tizennégy éves korig voltak közöttünk gyermekek (30-an), akik ugyanolyan lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon.
Mi felnőttek csak koordináltunk, és Isten által átadtuk a tanításokat. Persze a
rengeteg szülői támogatás (étel, ital, és
személyes jelenlét) és a konyhában tevékenykedők áldásos munkája is kellett ahhoz, hogy ez a szabadító tábor ilyen boldogan és nyugodtan mehessen végbe.
A hét végén nagyon sok ölelést, apró
ajándékot, kedves mosolyt, és a „nem
akarok innen haza menni” mondatot
kaptuk ajándékba azzal a felkiáltással,
hogy „jövőre is itt leszünk, mert nagyon
jó ez a tábor”. De a legnagyobb kincs,
amit kaptunk mégis az volt, amikor pénteken utoljára, kézen fogva együtt imádkoztunk a legnagyobb szeretetben és
békességben. Isten áldása végig kísért
minket, ebben biztos vagyok.
Bujdosné Pap Éva

• 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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Ha ALLERGIA, akkor
Érzékeny Extra termékcsalád!
Az allergiától megkeserített
hosszú hetek alatt sem kell
lemondania a natúrkozmetika kínálta lehetőségekről,
kezelésekről. A termékcsalád összetevői által hatékonyan nyújtanak megoldást
a bőrirritáció megelőzésére, enyhítésére, a gyulladásos
folyamatok megszüntetésére, a
hidratáció helyreállítására.
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

.

k a l I d e r m a

.

h u
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dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos
Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS
2013. március 1-jétől az új közszolgálati
feladataim miatt a délelőtti rendelési
időben gyakran helyettesítés lesz, ezért
előjegyzés (bejelentkezés) szükséges.
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás

HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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Vértesszőlősön időpont egyeztetéssel rendelési időn kívül elérhető
további speciális szolgáltatások

• lágy szöveti sebészeti
beavatkozások
• szülészeti műtétek,
ivartalanítás
• műszeres diagnosztika: ultrahang,
EKG és Röntgen vizsgálatok
• éjszakai és sürgősségi ellátás
Mikrocsip akció

2013. január 1-jétől kötelező az ebek mikrocsippel történő megjelölése és regisztrációja.
• Ha oltással, kezeléssel vagy műtéttel egy időben kéri a mikrocsip
beültetését, a regisztráció költségét
átvállalom.

• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy a
regisztráció rendben van-e!
PET-SHOP HÍREK
Száraz tápok
1950 Ft/10 kg-tól
Bolhairtó cseppek
1910 Ft-tól
Bolhairtó nyakörvek 740 Ft-tól
Jutalom falatok
260 Ft-tól
Pórázak
1450 Ft-tól
Nyakörvek
540 Ft-tól
Ha állatorvosi ellátást követően legalább
kétféle terméket vásárol a patikában és a
pet-shopban, vagy háromféle terméket vásárol, az olcsóbbat ajándékba kapja.
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