Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. június, XXI. évfolyam, 6. szám

Csapadékvíz-elvezetés

Vértesszőlősön az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű csapadék hullott,
mely a település egyes részein igen komoly gondot okozott. Problémák
merültek fel a már korszerűsített és a még régi, fejlesztésre szoruló területeken is.
Az elmúlt héten garanciális bejárást tartottunk a fejlesztésekben résztvevő tervező, kivitelező, műszaki ellenőr bevonásával, megpróbáltuk feltárni a garanciális
kötelezettségen belül, illetve azon felül elvégzendő feladatokat, melyek egyeztetése jelenleg is folyamatban van. Azokon a területeken, ahol fejlesztés még nem
történt, de azonnali beavatkozás szükséges, ott a lakosok kiértesítése mellett
elvégezzük a csapadék akadálytalan elvezetésével kapcsolatos legszükségesebb feladatokat. Jelenleg is tervezés alatt van 10 utca csapadékvíz elvezetési
rendszerének felújítása, mely terveket a bejárás kapcsán felmerült információk
alapján újra áttekintünk és szükség esetén módosítunk. Jelentős problémát okoz
a csapadékvíz elvezető árkok állapota, mely sok helyen karbantartást, tisztítást,
takarítást igényelnek. Az eltömődött árkok miatt több helyen visszatorlódott a víz,
mely beázásokat okozott távolabbi ingatlanokban is.
Kérek minden lakost, hogy kiemelt figyelmet fordítson az ingatlanja előtti árokszakasz tisztántartására, hogy megelőzhessük a problémák jelentős
részét.
A település valamennyi utcájára jellemző, hogy a telkeken belül keletkező csapadékvizet közterületre vezetik, mely miatt az útburkolaton elfolyó víz mennyisége jelentősen megnő és mélyebb területeken elönt pincéket, lakóházakat.
Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint saját területükön szikkasszák el a
csapadékvizet, ezzel is tehermentesítve a közterületi csapadékvíz elvezető
árkokat.
Köszönjük!
Nagy Csaba polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. június 11-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta a KEM Rendőrkapitányság 2014. évi, a település közbiztonsági helyzetét
érintő beszámolóját.
2. …elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde létszámelemzését, az óvoda a jelenlegi
csoportszámmal folytatja működését.
3. …módosította Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletét.
4. …döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde energetikai fejlesztésére és az Erdősor utca,
Jókai M. utca felújítására irányuló pályázat benyújtásáról, a szükséges önerő biztosításáról.
5. …az általános iskola felújításához 2.000.000,- Ft biztosításáról döntött.
6. …elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi munkájáról készült beszámolót.
7. …döntött a Sportcsarnok bérbeadásáról.
8. …döntött a Közösségi Ház bérleti díjának módosításáról.
9. …döntött a Sólyom utcából nyíló, 1037/22 hrsz., illetve 064/2 hrsz-ú zsákutca
lezárásá-ról.
10. …döntött a csapadékvíz-elvezető árkok felülvizsgálatáról.
11. …döntött az építési szabályzat és szabályozási terv módosításának részét képező
partnerségi eljárás lezárásáról.
12. …eltörölte a Tájház belépődíjait.
13. …döntött a Tájház nyitva tartásának változásáról.
14. …döntött a 085 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának elvi lehetőségéről.
15. …döntött az ÉDV Zrt. által javasolt, 2015. évre szóló amortizációs keret felhasználásáról.
16. …döntött az önkormányzat szakfeladatain lévő munkaköröket érintő átszervezésről.
17. …zárt ülés keretében döntött a Díszpolgári cím és Vértesszőlősért Emlékplakett adományozásáról.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2015. június 25-én tartott rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …vételi szándékát fejezte ki a vértesszőlősi 553. hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
2. …döntött 1 M Ft átcsoportosításáról a csapadékvíz elvezetési problémákkal érintett,
legkritikusabb vízelvezető árkok felújítására, átépítésére.
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3. …döntött a 2015. évi fejlesztési tartalék felosztásáról.
4. …döntött gyalogátkelőhely kialakításáról a Múzeum utca óvoda előtti szakaszán.
5. …döntött közbeszerzési eljárás megindításáról a gyermekétkeztetés és szociális
étkeztetés tárgyában. Közbeszerzési szakértőt bízott meg az eljárás lefolytatására.
Módosította a közbeszerzési tervet, illetve a Bíráló Bizottság tagjainak összetételét.
6. …döntött a Szabályozási Terv módosításáról.
7. …döntött arról, hogy a Kárpátaljai Magyarok támogatására való felhívást a helyi
médiában és az önkormányzat honlapján közzéteszi.
8. …engedélyezte az általános iskolában új büfé-helyiség kialakítását.
9. …zárt ülés keretében döntött a Vértesszőlősért Emlékplakett adományozásáról.
10. …döntött az önkormányzati szakfeladaton lévő munkakört érintő munkáltatói
intézkedésekről.

Június 20-án falunapot rendezett
a Pátria Faluközösségi Egyesület
Még az év elején eldöntötte az önkormányzat képviselőtestülete, egyeztetve az egyesülettel, hogy idén nem rendezzük meg a szokásos, augusztus
20-ai falunapi rendezvényünket, hanem anyagilag támogatjuk őket, hogy
méltó módon ünnepelhessék meg
fennállásuk 25. évfordulóját, a település lakosságával.
Az idei költségvetésben jelentős ös�szeget, 800 000 forintot különítettünk
el erre a célra, amit az egyesület a
szokásos éves támogatásán felül
(329 000 forint) meg is kapott.
A jövőre nézve el kell gondolkodni azon,
hogy augusztus 20-án legyen-e a falunapunk, hiszen be kell látni, hogy nem

tudunk konkurálni a tatai, tatabányai és
egyéb, közeli rendezvényekkel, ahol rengeteg kulturális és zenei programok közül
válogathatnak az érdeklődők.
Erre vonatkozóan ötleteket is várunk
a lakosságtól, amelyet a polgármesteri hivatalban kihelyezett dobozban
lehet elhelyezni, illetve a javaslatok@
vertesszolos.hu e-mailcímre küldeni.
Idén így tehát a Vértesszőlős Díszpolgára, illetve a Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetések sem augusztusban,
hanem szeptember 26-án, a szüreti felvonulás előtti ünnepi műsor keretében
lesznek átadva.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

• 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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Közérdekű információk
Értesítés!
Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön a Magyar Kémény Kft.
2015. június 29-től megkezdi a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást.
Ügyfélszolgálat: Tata, Tárkányi L. u. 2.
naponta 8-12 óra között, minden hétfőn
meghosszabbított ügyfélszolgálat: 8-20
óra között. Kérjük, hogy segítsék a kéményseprők munkáját.
Köszönettel: Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Az ÉGÁZ-Dégáz Földgázelosztó ZRT.
tájéoztatja ügyfeleit, hogy Vértesszőlőst érintő gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartási munkát végez 2015.
07.29-én 13.00 órától 17.00 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.

Járási hivatali ügysegédnél
intézhető ügyek
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem.
• Ápolási díj iránti kérelem: súlyosan
fogyatékos felnőttek, tartósan beteg
gyermek ápolására tekintettel.
• Közgyógyellátás iránti kérelem alanyi
jogon. Normatív jogon: családos személy esetén 28 500 Ft/fő. Egyedül élő
esetén: 42 750 Ft/fő.
• Időskorúak járadéka iránti kérelem
(nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére).
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• Hadigondozottak ellátásai iránti kérelem
• Aktív korúak ellátása iránti kérelem
– foglalkoztatást helyettesítő
támogatás;
– egészségkárosodási és gyermekfel
ügyeleti támogatás.
Az ügyfélfogadás időpontja: minden
héten, kedden 8.30-tól 11.30 óráig a polgármesteri hivatalban.

Rendelési idő változása
szabadságolás miatt
07.07. kedd 13-16
Rendel: Dr. Kaizer László
07.08. szerda 13-16
Rendel: Dr. Kaizer László
07.09. csütörtök 8-11
Rendel: Dr. Kaizer László
07.10. péntek 13-15
Rendel: Dr. Kaizer László
07.13. hétfő 8-10
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.14. kedd 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.15. szerda 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07. 16. csütörtök 8-10
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.17. péntek 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.20. hétfő 8-10
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.21. kedd 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.22. szerda 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.23. csütörtök 8-10
Rendel: Dr. Csák Ferenc
07.24. péntek 13-15
Rendel: Dr. Csák Ferenc

Tájház nyitva tartása
2015. 07. 01-jétől
hétfő: szünnap
keddtől péntekig: 10-15-ig
szombat-vasárnap: 10-18-ig

A látogatás ingyenes!
ÖNKORMÁNYZATI FOTÓPÁLYÁZAT
„Lakóhelyünk fényei” címmel indítjuk újabb fotópályázatunkat májustól
szeptemberig önkormányzati ügyfeleink számára.
Pályázni lehet minden olyan ötlettel, alkotással, amelyek fénnyel, világítással,
hangulatokkal kapcsolatos témakörbe
tartoznak.

A pályázat időtartama
2015. 05. 01–2015. 09. 15.
A pályázók a fotopalyazat@eon.hu
e-mail címre küldhetik el munkáikat.
Egy pályázat maximum 3 db fényképet
tartalmazhat. Amellett, hogy így sokan
megismerhetik az Önök települését, még
egy értékes és hasznos ajándékkal is gazdagabbak lehetnek. A feltöltött pályaművek közül a pályázat lejárata után E.ON-os
zsűri választ ki 13 darabot, melyekből a
2016-os E.ON falinaptárat készítjük el.

FONTOS:
Reklám és szöveg nélkül beküldött képek
kerülhetnek a falinaptárunkba.Amennyiben az e-mail címből nem derül ki egyértelműen, hogy az a pályázó település
önkormányzatához tartozik (pl. gmail,
freemail, yahoo stb.), a pályázó köteles a
pályázati anyagához egy pecséttel ellátott
felhatalmazást csatolni az önkormányzattól, mely tanúsítja, hogy a pályázatot
küldő személy jogosult az önkormányzat
nevében pályázatot beadni
A pályázati feltételeket és részletes játékszabályzatunkat itt találják: http://www.eon.hu/download/
JATEKSZABALYZAT_Naptar_fotopalyazat_2015.pdf

Zárt kapuk, nyitott ablakok
– Fotópályázat, korhatár nélkül
Városok, falvak, középkori templomok,
kastélyok kapui, ablakai
A Vértes Agorája fotópályázatot hirdet Tatabánya Járás településein
(Gyermely, Szomor, Héreg, Tarján,
Vértesszőlős, Szárliget, Környe,
Várgesztes, Vértessomló és Tatabánya) élő, alkotni és teremteni vágyóknak.
A Zárt kapuk, nyitott ablakok című pályázattal, szeretnénk felhívni a figyelmet az utazás során nyert élményekre, a nem csak a hazai tájakon gyűjtött
különleges emlékekre.
A Vértes Agorája fontos küldetésének tekinti, hogy a térségben élő
családok fiataljai és az idősebb generációi együtt oszthassák meg az utazáskor szerzett élményeiket. Könnyen
meglehet, hogy a téma akkor is csodálatos lesz, ha azt a saját kis falunkban, városunkban leljük meg.
A beérkezett anyagot, három tagból
álló zsűri válogatja, illetve díjra jelöli. A
legjobb alkotók képeit A Vértes Agorájában és a térség településein is bemutatjuk.

A témában maximum 3 fotót várunk,
amelynek mérete, 30×40 cm.
A Vértes Agorája
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Kapcsolattartó: Sashegyi Gabriella Edit
Telefon: +36 34 600 483
Mobil: +36 30 517 8037
E-mail: sashegyi.gabriella@
avertesagoraja.hu
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Lakossági tájékoztató az ivóvízben lévő ólom egészségi
kockázatairól, csökkentési lehetőségeiről
Az ólom a földkéregben kis mennyiségben található fém, amely számos
formában létezik a levegőben, talajban, vízben, mind a természetben mind
pedig a lakókörnyezetünkben.
A geológiai eredetű vagy emberi szen�nyezésből származó ólom már a vízkivétel helyén, a nyersvízben is jelen
lehet. A vízkezelés során alkalmazott
vegyszerek
nehézfém-szennyezése
ugyancsak hozzájárulhat az ólom megjelenéséhez. Ennél azonban jelentősen
több ólom kerülhet az ivóvízbe a régi,
30 évnél öregebb vízhálózatokban még
ma is sok helyen megtalálható ólomcsövek és ólom tartalmú szerelvények
korróziója következtében, azokból kioldódva.
Az élelmiszerekkel és ivóvízzel elfogyasztott ólom csak részben szívódik
fel a gyomor-bélrendszerben. A felszívódott, és véráramba bejutó ólom a vörösvértestekhez kötődik, nagyobb része
rövid időn belül a vizelettel ürül, míg egy
része a csontokban, hajban, körömben
raktározódik. Felnőttek esetében a szervezetbe került ólom szív- és érrendszeri
megbetegedésekhez, csökkent veseműködéshez és termékenységi zavarokhoz
vezethet. Emellett felléphetnek központi
idegrendszeri tünetek, mint például a
végtagok remegése is. A terhes anyák,
magzatok, csecsemők és kisgyermekek
különösen érzékenyek az ólom káros
hatásaival kapcsolatban, ugyanis testtömegükhöz képest több vizet vesznek fel,
nagyobb arányban kötik meg a benne
lévő ólmot.
2013. december 25-től az Európai Unióban az addigi 25 mikrogramm/literről 10
µg/literre csökkent a határérték.
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Az ólomtartalmú ivóvíznek nincsen különös íze vagy szaga, így pl. fémes íz megjelenése nem utal az ivóvízben lévő ólom
mennyiségére.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évben Komárom-Esztergom
megye valamennyi településén elvégeztette a szolgáltatott ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatát. A vizsgálatok a
települések 1-1 közintézményében, oktatási-nevelési-, illetve gyermekintézményében történtek. Az eredmények
alapján elmondható, hogy a szolgáltatott
ivóvíz minősége valamennyi településen
megfelelő minőségű.
Ha az épület kora alapján feltételezhető, hogy ólom kerülhet az ivóvízbe,
érdemes a csapvizet megvizsgáltatni.
Amennyiben valaki szeretne meggyőződni arról, hogy az általa lakott épületben mekkora a víz ólomtartalma, térítés
ellenében bármelyik, arra akkreditációval
rendelkező laboratóriumot felkeresheti és
megrendelheti a vízvizsgálatot.
Amennyiben a csapvízben nagy men�nyiségű ólom van jelen, javasolt valamilyen módon csökkenteni annak koncentrációját.
Végleges megoldást az ólomcsövek
TELJES cseréje jelentheti.
Amennyiben a cserére nincs mód a
Népegészségügyi Főosztály javasolja az
alábbi átmeneti intézkedések megtételét:
• Fogyasztás (ivás, főzés, ételek, italok
készítése) előtt 1-2 percig mindenképpen
folyassa ki a csapot!
• Fontos, hogy ivás, főzés, ételek és
italok készítéséhez kizárólag a hideg
vizet használja, ugyanis a meleg víz nagyobb mértékben oldja a fémeket, így az
ólmot is!

• Forralással a víz ólomtartalma nem
csökkenthető, sőt a párolgás miatt a vis�szamaradó vízben koncentrálódik.
• Ha igazolt, hogy a vízvezetékből
ólom kerül az ivóvízbe, akkor várandós
édesanyák, csecsemők, kisgyermekek
számára mindenképpen egyéb forrásból
származó víz (pl. ásványvíz) felhasználását javasoljuk ivás és ételkészítés céljából.
• Az ivóvízben lévő ólom mennyiségének csökkentésére átmeneti megoldásként szóba jöhet bizonyos otthoni ivóvízutótisztító kisberendezések alkalmazása,
azok hátrányainak mérlegelése mellett.
Elsősorban a zeolitot, egyes ioncserélő műgyantákat és a fordított ozmózis
membránt tartalmazó kisberendezések
lehetnek alkalmasak az ivóvíz ólomtartal-

mának megfelelő mértékű csökkentésére.
Fontos, hogy kizárólag OTH engedéllyel
rendelkező kisberendezést alkalmazzunk,
az alkalmazási feltételek betartása mellett. A kisberendezések alkalmazásával
kapcsolatban részleteket az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal honlapján (www.
antsz.hu) olvashat, illetve további tájékoztatás kérhető az Országos Közegészségügyi Központ Vízhigiénés osztályának munkatársaitól (telefon: 1/476-1173 ;
e-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu).
Forrás:
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Országos Közegészségügyi Központ
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya

Megyei polgárőr nap Sárisápon
Jelentős érdeklődés mellett 2015. június 13-án Sárisápon tartották a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr
Napot, amelyen a Vértesszőlősi Polgárőrök 5 fős létszámmal képviselték
az egyesületet.
A megjelenteket Bárdos László a megyei
polgárőr szövetség elnöke köszöntötte,
aki beszédében elmondta, hogy Komárom-Esztergom megyében az előző évi
megyei polgárőr naphoz képest kétszázzal több polgárőr teljesít szolgálatot.
Ez annak köszönhető, hogy sokan ráéreztek a közösség erejére, és tenni is
akarnak a közbiztonság, az emberek biztonságérzetének javításáért.
A polgárőrség és a rendőrség képviselői elmondták, hogy hosszú évek
óta megyénkben is a polgárőrök fontos
segítői a rendőri munkának. Dr. Túrós
András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta,

hogy megbecsülést és tiszteletet érdemelnek, akik önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.
Az OPSZ elnöke elmondta azt is, hogy
országos szinten mintegy kétezer
egyesületben teljesítenek a polgárőrök
önkéntes szolgálatot.
A polgárőr nap programjának következő részében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át azoknak a polgárőröknek,
rendőröknek, együttműködő feleknek,
akik tevékenységükkel kiemelkedtek a
többiek közül.
A Vértesszőlős Polgárőr Egyesület tagja, Rostási Norbert – „Kiemelkedő Polgárőr Szolgálatért” – kitüntetést vehetett át.
Az ünnepi rendezvénysorozatot kulturális programok, könnyűzenei műsorok,
valamint rendőrségi, küzdősport és kutyás bemutatók és egyéb rendezvények
tették színesebbé.
Németh István
egyesületi alelnök
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Óvodai hírek
Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési űrlapok 2014-2020.
Projektötlet adatlap – 2015.
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
Projektgazda/megvalósítást tervező szervezet adatai
Szervezet/magánszemély neve:
Címe:
Telefonszám/E-mail cím:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Projekt megnevezése:
Megvalósítási helyszíne:
Projekt rövid leírása
(tevékenységek leírása, a projekt indokoltsága a helyi/térségi igények alapján, támogatásban részesülők köre, stb.)

Együttműködő partnerek:
A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei, a térségre gyakorolt várható hatása:

Projekt becsült forrásigénye: ………. Ft

Kelt:

További információ: www.vertesszolos.hu

A korábbi évekhez hasonlóan ebben
az évben is nyolc kisgyermek képviselte óvodánkat a „PINDUR PANDUR
KI MIT TUD” ORSZÁGOS MINI-KRESZ
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
VERSENYEN.

A Víz, Zene, Virág Fesztivál szervezésében részt vettünk egy pályázatban.
Feladatunk az volt, hogy az általuk biztosított virágpalántákból a gyerekekkel
hozzunk létre egy kompozíciót, melyet a
rendezvényen díjazni is fognak.

A heteken át tartó felkészülésben az
óvoda összes dolgozója kivette a részét,
hiszen még a tatabányai KRESZ parkba is elutaztunk. Nagy segítségünkre
volt Szaák Tibor körzeti megbízott, aki
nemcsak tapasztalataival segítette munkánkat, hanem el is kísért bennünket a
versenyre. Ez úton is köszönjük a segítségét. Budapesten rengeteg csapat
nagy izgalommal várta a megmérettetést. A gyerekeknek elméleti és ügyességi területen is helyt kellet állni, bizonyítva
hogy jártasak a kerékpáros közlekedés
szabályaiban. A jól szervezett programon a gyerekek ellátása mellet gazdag
szabadtéri lehetőségeket biztosítottak
számukra. Az eredményes részvételért
értékes ajándékokat kapott az óvoda és
a résztvevő gyermekek. Köszönjük az
ügyességét: Veréb Zalánnak, Kubinger
Ákosnak, Kutenics Vincének, Kuzma Katának, Kreisz Abigélnek, Bujdos Péternek, Kiss Patriknak és Szmilek Alennek.
A szorgos gyermek kezek munkához is
láttak. Gondosan ültették a virágokat a
cserépbe. A mindenben segítségünkre
siető Karcsi bácsi hozott nekünk szőlősi
követ, valamint segítette a gyermekek
munkáját. Ezúton is köszönjük szíves
közreműködését. Így készült el a mini
„sziklakert”, mely a rendezvényen kerül
majd kiállításra. Nagy izgalommal várjuk
az eredményt.
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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Iskolai hírek
Gyereknap és osztálykirándulások
az alsó tagozaton
2015. május 28-án és 29-én
két vidám nap köszöntött
az alsó tagozatos gyerekekre.
Csütörtökön minden osztály talált magának valami érdekes elfoglaltságot.
Az elsősök a múzeum alatti réten sportversenyeket rendeztek, a
másodikosok a tatabányai Csónakázó-tó körül sétáltak, és a Jubileum park
játszóterén játszottak. A 3.-osok a tatai
Cseke-tóra mentek játszani, a 4.-esek
osztálybulit tartottak.
Másnap reggel az első két osztály
Szentendre felé vette az irányt. A Skanzenben az elsősök koszorút fontak és fajátékokon játszottak. A másodikosok cipót sütöttek, amit utána meg is ehettek.
A kicsik nagyon örültek a sok apró csecsebecsének, amit a szatócsboltban vásárolhattak. A falumúzeum után bementünk a városközpontba, ahol mindenki
kedvére nézelődhetett, fagyizhatott.
A harmadik és negyedik osztály Budapestre kirándult. A Nap gyermekei című
programot nézték meg a Planetáriumban, mely sok fontos dolgot tanított meg
a bolygókról. A délutánt az állatkertben
töltötték. Sétáltak, nézegették az állatokat, és olvasták a róluk szóló információkat, játszottak a játszóterén, csúszkáltak
és hintáztak.
Szabó Mária

Jutalomkirándulás
Iskolánkban évek óta hagyomány,
hogy a tanév során kiválóan teljesítő
és példamutató magatartású tanulók
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az év végén jutalomkiránduláson vehetnek részt az iskola diákönkormányzata jóvoltából.
Az idén 21 kisdiákra esett a választás az
alsó tagozatról, akiket Gombásné Bartal
Zsuzsa és Iványi Beáta kísért el.
Június 2-án reggel vonatra ültünk és
Budapest felé vettük az irányt. Úti célunk
a Magyar Nemzeti Múzeum volt, ahol
az állandó kiállítást tekintettük meg. A
gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték
nemzetünk kincseit és a történelmi eseményekről szóló tárlókat. Az interaktív
kiállítás igen élvezetes volt mindenki számára. Nem kevésbé a négyes metróval
való utazás, és a vonatozás.
Összességében egy igen kellemes napot tölthettünk el, ami emlékezetes marad mindannyiunk számára.
Iványi Beáta

Balatoni tábor
A felső tagozatosok június 4 és 6 között egy rendkívüli osztálykiránduláson vehettek részt a fonyódligeti Erzsébet-táborban.
Az időjárás kegyes volt hozzánk; a hét
elején kitört a kánikula, s így amikor

a diákok megérkeztek Fonyódligetre,
minden adott volt egy igazi nyári tábori
élményhez. Az első napon, az érkezés
után megmártóztunk a Balaton habjaiban. Este az egyes osztályok és a tanárok csapata egy izgalmas focitornán
mérte össze tudását. A naplementét egy
hatalmas tábortűzzel köszöntöttük; szalonnát és pillecukrot pirítottunk a pattogó
lángok mellett.
Másnap ismét a sporté volt a főszerep.
Délelőtt kézilabdáztunk és strandröplabdáztunk, majd ebéd után útra keltünk
Balatonboglárra. Itt a nyári bobpályán
siklottunk alá, majd felmásztunk a helyi
kilátóba, ahonnan festői kilátás nyílt a
Balatonra. Kora este újra megcéloztuk a
strandot, majd a tábori diszkóban táncolhatott, akinek kedve volt.
Hamar elrepült a két nap, másnap reggel friss élményekkel gazdagodva keltünk útra Vértesszőlős felé.

Az első napon a diákok a robotok megépítésével, összeszerelésével és programozásával foglalatoskodtak, a második
napon „élesben” mentek a futamok két
kategóriában, hatalmas terepasztalokon.
A győztes mehet ősszel Katarba, a világversenyre.
A játék lelke a programozható, téglalap
alakú doboz, melyhez különböző érzékelők és motorok kapcsolhatók. Kibontás után 20 percen belül mozgó, utasításokat követő robotok építhetők, melyek
felismerik a színeket, a különböző akadályokat és képesek az útvonal újratervezésére.
A 25 cm-es robotokat a gyerekek Legoelemekből építették fel, és feladatukat
távvezérlés nélkül, önállóan teljesítették.
…folytatás a következő oldalon

Szűcs Imre

Lego
Másodszor adott otthont Tatabánya a
nemzetközi legorobot olimpia magyarországi fordulójának (WRO).
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A kincsvadászoknak öt leletet kellet ös�szegyűjteni a speciális terepasztalon elrejtett, ismeretlen helyről.
A Vértesszőlősi Általános Iskola
Samuteam csapata JHS korosztályban
versenyzett, és az előkelő 6. helyezést
érte el. Csapattagok Besenyei Gábor,
Jenei Péter és Skrován Lilla.
Köszönet a Gyermekszem alapítványnak, hogy vásárolt az iskolának egy
Lego robot készletet, amelyből részben
meg tudtuk építeni saját robotunkat a
versenyre.
Köszönet az Edutus Főiskolának, hogy
biztosította részünkre a hiányzó robot alkatrészeket és a támogatóinknak az egységes csapat pólót.
Skrován József
csapatvezető

Szent Orbán pápa emléknapja
Orbán, népiesen Urbán napja a földművelők által féltett nap. Évszázados
megfigyelések szerint gyakran ekkor
szokott lenni az utolsó tavaszi fagyos nap.
Szent Orbán tiszteletére a szőlőhegyen
kápolnákat és szobraikat körmenet formájában keresi fel a hívő nép, hogy az ő
közbenjárásával a fagyoktól megvédje a
szőlőskerteket.
Ezen a napon a hívők Vértesszőlősön
is patrónusuknak szentelték a kora délutáni körmenetet.
A szőlőhegyen Galgán István és családja látta vendégül a megjelenteket.
A Tájházban Skrovánné Márika néni,
Kutenics Mária, Gombásné Marika néni
finom szőlősi oszúchával, lepénnyel
szorgosan készült. Szabó Máriával és
Csanálosi Lászlóval kínáltuk a kóstolót a
körmenetben résztvevőket.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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Ogyevacska
A Tájházak napján kicsik és nagyok
is bemutatkoztak falunkban. Vidám
táncokkal, dalokkal köszöntötték a tavaszt óvodások, iskolánk Ogyevacska
néptánccsoportja, az Aszúszemek felnőtt néptánccsoport, valamint az as�szonykórus.

A kicsikből álló néptáncegyüttesünk Tatabányán a Puskin Művelődési Háznál
a Pünkösdi rendezvényen a májfa döntésnél körtánccal köszöntötte a tavaszt.
A műsor előtt a Bánhidai Szlovák Házban
népi kézműves foglalkozáson nézőként
és résztvevőként is sok szép értékes, eredeti kézműves foglalkozást, bemutatót
láthattunk. Pl. csipkeverést, hímzést, képfestést, szövést, levendulás emléktárgyak
készítését stb. Süttőn a kis táncosok a XII.
Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermek Együttesek Találkozóján léptek fel, ahol képviselték iskolánkat.
Június elején pedig közös táncház zárta az idei szlovák jellegű programjainkat
a Közösségi Házban, ahol a néptáncos
gyerekek örömmel, jókedvűen ropták
az Aszúszemek felnőtt tánccsoporttal.
Örömmel vettük a meghívást, továbbá
szeretnénk ápolni a gyermek és a felnőtt
tánccsoport kapcsolatát, ezzel is segítve az utánpótlást. A megvendégelést a
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. A rendezvények
őrzik, ápolják és színesítik a falu hagyományait, közösségi programjait.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök
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A Közösségi Ház hírei
Június 2-án az önkormányzat képviseletében részt vehettem Koppánymonostoron a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Értéktár Napján, melyen
a települési és megyei Értéktárak törvényi környezetét, feladatait vettük sorra.
Június 5-én, pénteken a 4. osztályosok jutalomkirándulására került sor. A
gyerekek a tatai Fényes Tanösvényen
tölthettek el egy délelőttöt. Közben az
új Kajakházban zajlott a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett megyei
szakmai nap, ahol nagyrendezvények
szervezéséhez kaptunk technikai útmutatót. Szombaton, június 6-án Muhr Am
See búcsúvacsorája zajlott a házban. Az
est házigazdája a Bedei család volt – köszönjük önzetlen felajánlásukat. Hétfőn
a Települési Értéktár Bizottság ült össze,
melyen Zoltánfi Zsuzsannával és Kutenics
Máriával vettük sorra az előttünk álló feladatokat. Június 9-én, kedden a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Táncházában Krajczárné Száraz Erzsébet
Ogyevacska néptánccsoportjának műsora után az Aszúszemek hívták táncba
a vendégeket a talpalávalót Csanálosi
László húzta harmonikán. Köszönjük

Jutalomkirándulás

a vendégváró asztalra felajánlott bort
Anderla Istvánnak! Délelőttönként gőzerővel próbáltak az iskolások. A 8. osztályosok Mamma Mia feldolgozását június
12-én, pénteken déltől a diáktársak, délután pedig a szülők láthatták. Június 15én megkezdődött a Könyvtáros Tábor
és folytatódtak a délutáni foglalkozások:
aikido, jóga, néptánc, asszonykórus próbái, mazsorett próbák. Pénteken, június
19-én, a Pátria Faluközösségi Egyesület tartotta 25. születésnapi bankettjét,
melyen a sok éves együttműködés emlékére készített oklevelet és plakettet
átvehettem a Közösségi Ház nevében.
Június 23-án, kedden az Aszúszemek
Néptánccsoport az évadzáró rendezvényén Szatmári verbunkos című táncának bemutatásával, közös táncházzal
és szeretett vendégséggel várta az érdeklődőket. Június 27-én, szombaton
délelőtt zajlott az idei „Tiszta Udvar, Virágos Ház” pályázat első helyszíni bejárása, délután a Nagykacsás-tó tulajdonosainak, vasárnap délután pedig a
tavon horgászóknak tartott tájékoztatót
Anderla Jenő Róbert.
Kutenics Kinga

A Vértesszőlősi Általános Iskola negyedik
osztályos tanulói különdíjat nyertek a Közösségi Ház által meghirdetett Költészet
napi rajzpályázaton. A sok színes elkészített rajznak köszönhetően a csoportos
kategória különdíját mi nyertük. Jutalmunk
egy kirándulás volt a tatai Fényes Tanösvényre, ahol megismerkedhettünk a Fényes forrásvidék vízi és vízparti növény- és
állatvilágával. A lányokat inkább a színes
tavirózsák és a vízi növények nyűgözték
le, míg a fiúk a siklókat, békákat, halakat,
bogarakat kutatták a láperdőben. Rengeteg teknősbéka sütkérezett a napon. Tovább haladva egy fából készült kilátót pillantottunk meg a vízen. Hosszú és meredek lépcső vezetett fölfelé, ahonnan csodás
kilátás nyílt a vízre és a benne úszó élővilágra. Különös érzés volt a függőhídon való
átsétálás. Nagyon jól éreztük magunkat! A túra, mint egy álom felejthetetlen marad
számukra! Köszönjük!
Balaton Emese, Kurucsai Enikő, Starmszki Szonja

SZÖSZMÖTÖLÖS SZERDA

Szerdánként a Faluházban !
10.00 - 15.00 óráig
Szeretettel várunk júliusban!
Idöpontok:

Júliusi naptárunk
Július 7. kedd

ESZI Játszóház

július 01.
július 08.
július 15.
július 22.

Július 10. péntek

Family Park Ausztria

július 29.
Az elkészült alkotások a

Július 13. hétfő

Hangfürdő

Július 21. kedd

ESZI-Társasjáték délután

Július 31. péntek

Őszirózsa Nyugdíjas Klub Batyus Bál
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MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS
Gyerekrészlegében
lesznek láthatóak!
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Könyvtáros tábor – 2015
A májusi Hírmondóban meghirdetett
Könyvtáros táborra hamar elkeltek a
helyek. Komlósy Marianna segítségének köszönhetően dupla annyian indulhattunk útnak, mint a tavalyi évben.
Végül 17 gyermekkel kezdhettük a hetet.
Hétfőn ellátogattunk a Megyei Könyvtárba, ahol Petényi Erzsébet mutatott
nekünk kulisszatitkokat, fagyiztunk egy
hatalmasat, majd Cserteg István vezetésével végigjárhattuk az Agórát, végül
a kamaszjátszón kötöttünk ki. Kedden is
színesedett a tábor-térkép: melyre felrajzoltuk, merre jártunk, mit láttunk, mit
csináltunk!
Zoltánfi Zsuzsanna vezetése után
régészkedés, majd finom ebéd várta a
táborozókat. Délután teljesítettük klas�szikus könyvtárosi feladatainkat és kinyitottuk a könyvvásárt! Szerdán a tábor
térképre felkerült Tata. A Múzeumban
Papp Kinga főrestaurátor vezetésével
tettünk egy nagy kört az időben, ebéd
után sárkányhajóztunk a tavon, itthon
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Vandálok randalíroztak a MAJÁLISBAN!
A kedvelt kirándulóhelyet, családi rendezvények helyszínét, a Majálist rendben tartó baráti kör 22-én hétfőn döbbenettel látta, hogy a területen italozó,
randalírozó egyének vandál módon
igyekeztek tönkre tenni mindent, amit
lelkes csapatuk szépít, karban tart nem csak a saját örömükre - a közösség, az arra járó turisták érdekében.

pedig kürtöskalács várta a fáradt bringázókat. Csütörtökön bevettük Budapestet
– a Déli pályaudvar felől a Vérmezőn át
a lépcsőkön támadtunk és 20 perc alatt
célhoz értünk! A Levéltár után a Mátyás
templom és a Halászbástya lett a miénk.
A Köztársasági Elnök rezidenciájánál
megnéztük az őrségváltást, tekertünk
egy emlékérmét a Budavári siklónál, és
a Palota udvarában konstatáltuk, hogy
Budapest szívében, a legszebb épületünkben, több emelet mélységben és
magasságban nem más lakik, mint a
KÖNYVEK! Péntek délelőtt a Könyvtárban összegeztük élményeinket – megtelt
a térkép. Leadtuk a Megyei Könyvtár felé
könyvrendelésünket, melynek gyermekkönyv részlegét a táborozók választhatták ki az aktuális jegyzékből – szép feladat volt! Faragni is kellett a listán, mert
bizony a kis könyvmolyok alaposan túlfutottak a keretösszegen. Ebéd, majd
a megérdemelt táborzáró bowlingozás
után apró ajándékkal és „Örülünk, hogy
itt voltál, várunk jövőre is!” mondattal
búcsúztunk a gyerekektől.Köszönjük a
szülőknek és a pedagógusoknak, hogy
ezen a mozgalmas, kalandos héten
büszkék lehettünk erre az igazán ügyes,
okos és intelligens kis csapatra! A szünidei jelszó továbbra is: ne csak múljon,
hanem teljen is!

A padokat felborogatták, a gyermek hintát megrongálták, a homokozót feldúlták,
a szemetet kiborították, a focipályán autó
keréknyomokat és mindenhol márkás alkoholos üvegeket és rengeteg szemetet
hagytak maguk után!

Kérünk mindenkit, aki a tettesek kilétéről bár mit tud, az hívja Szaák Tibor
KMB rendőrünket (06-30/496-9324),
vagy a 06-80/555-111-es ingyenes számot, ahol névtelenül tehetnek bejelentéseket!

Az esetre való tekintettel a KMB rendőr
és a Polgárőr Egyesület tagjai a Majálist
kiemelt figyelemmel fogják ellenőrizni, a
játszóterekkel együtt!
Ugyan ez vonatkozik a Magyar Nemzeti Múzeum Kiállítóhelyére és annak környékére is!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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„Bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek” (Ezékiel 37:5)
– egy nyírségi lány Vértesszőlősön

Közösségbe hívni, közösséggé formálni
Takaros ház a Gagarin utca 10.
szám alatt, a helyi református
közösség vértesszőlősi otthona. Bottyán Mária Veronika, a
gondnok mosolyogva, az első
találkozás ellenére is azonnal
szeretettel fogadja és foglalkozik
a vendéggel, míg megérkezik a
lelkész, Tverdota-Vass Edit Szeréna.
dr. Pataki Gábor

A főbejárattól balra pedig az utcára néző
két nagyszoba összenyitásával kialakított terem, az istentiszteletek helyszíne,
vele szemben a dolgozó, a konyha, a folyosó végén mosdó.
– Ez a szoba pedig a gyereké – mutatja
a gondnok. – Minden évben tartunk nyári
gyerektábort, nagyon szeretnek itt lenni a
fiatalok!
A fő szoba falai és a berendezései a lutheri tanokat testesítik meg: tiszta fehérség, a katolikus szem által megszokott
freskók és aranyszegélyek helyett letisztultság. Időközben érkeznek a hívek is –
van köztük olyan pár, akik Bajról sétál át
Vértesszőlősre. És jön Tverdota-Vass Edit
Szeréna is, megkezdődik az istentisztelet. A hívek – Szabó Ákos gitáros kísérete
mellett – egy zsoltárt gyakorolnak egy
hívő. Az apropó szomorú: az egyik hívő
férje hunyt el a napokban, az ő temetésén énekli majd a közösség. A lelkész
megkérdezi, hogy mindenkinek menni
fog-e az ének.
– Körbe is küldhetnéd e-mailben, hogy
gyakorolni tudjuk! – veti fel az egyik hívő,
ami a külső szem számára is bizonyítja, hogy napi és közvetlen a kapcsolat
mindannyiuk között. Meghitt hangulat18

ban folyik a szertartás: ezt követően áll
(illetve ül) a Hírmondó rendelkezésére a
lelkész. Persze csak azután, hogy mindenkivel vált még egy-két kedves vagy
biztató szót.
– Számomra nagyon fontosak a gyökerek, én a Nyírségbe születtem, a szülőföld meghatározó az életemben – kezdi
kalandos élettörténetét. – Az egyetemet
azonban már Debrecenben végeztem,
először nyelvszakosként, a teológia csak
később jött.
Arra a felvetésre, hogy nyelvzseni lenne, szerényen hárít, és többször is interjúalanyoknak tanítani valóan kerüli ki azt
a kérést, hogy szedjük össze, hogy pontosan hány nyelven is beszél. Lassanként kiderül ugyanis, hogy mély barátságot kötött a német, az angol, az orosz
és a finn nyelvvel is. A nyelvtudásához
pedig egy tanára is jelentősen hozzájárult: a teológián a nyelvi lektora megkövetelte, hogy teljesítse a gyakorlati, így a
különböző nyelvi tantárgyakat is. Így pedig – korábbi tanulmányok ide, korábbi
tanulmányok oda – másfél évenként egy
újabb nyelvet sajátított el. Kiderül, hogy
a fentieken túl nem lehetne eladni a lelkészt Csehországban, Görögországban

vagy éppen Lengyelországban sem.
Meg néhány ókori államban sem – de a
holt nyelveknél nem időzünk…
– Egyáltalán nem voltam Nyilas Misi,
nagyon is szerettem debreceni diák lenni
– emlékezik vissza örömmel az egyetemi
évekre. – Közben már technikumban tanítottam, érettségiztettem, de szerettem
volna kikerülni egy gyülekezetbe! Tudatosan készültem rá, de kiderült, hogy nem
ez az én utam.
Egy Amerikából érkezett vendégprofesszor ugyanis a missziológia felé irányította, beleoltotta a gyülekezetépítés
szeretetét.
– Szeminaristája voltam, majd 1999ben a teológia elvégzése után Atlantában
kötöttem ki. Ott kezdtem el tudományosan is foglalkozni a missziológiával. Miután hazajöttem, segédlelkész lettem a
Nyírségben.
Bár a hazatérés megtörtént, Isten útjai
tényleg kifürkészhetetlennek bizonyultak. 2001-ben, egy Pápán tartott mis�szióügyi konferencián jött „szembe” a
dunántúli lehetőség.
– Kiderült, hogy már régóta lelkészt keresnek Székesfehérvár térségében. Noha
kizártnak tartottam, hogy idejöjjek, végül
meggyőztek, hogy álljak meg hazafelé
és nézzek szét. Április 28-án léptem le a
vonatról, május 14-én pedig már meg is
választottak Csősz és Soponya gyülekezetének lelkészének, ahol végül tíz kerek
esztendőt töltöttem.
A hivatalos beiktatásra szeptember
15-én, Edit és Szeréna napján került sor.
Sorsszerűen…
– Csodákkal teli időszak volt! De 2009ben megkeresett a püspök, hogy városmissziót szeretne indítani, mert tendencia, hogy nehezen érik utol a városban élő
reformátusokat. A Dunántúlon Győrben
és Tatabányán indult a program. Noha két
évet gondolkodtam, végül 2011 augusztusában ide kerültem a megyeszékhelyre.

És miért? Isten igéje győzte meg, hiszen mint Ezékielnél olvashatjuk (37:5): a
száradt csontok életre kelnek, „bocsátok
ti belétek lelket, hogy megéledjetek”. Ha
már a kijelölt út a gyülekezetépítés lett…
Vértesszőlősön is.
– 2011 augusztusában kaptam meg ezt
a lehetőséget, a tatabányai városmisszió
mellett kerültem ide gyülekezetgondozó
lelkészként. Az volt a nagy kihívás, hogyan lehetne megszólítani a gyerekeket,
a fiatalokat és az idősebb generációkat.
Egy katolikus faluban.
De a híveket látva, a történeteket hallgatva, a táborokról készült fényképeket
végignézve azonban kijelenthetjük, sikerült!
– Mik a terveink? Úgy válaszolhatjuk meg a jövőt, ha a jelenbe tekintünk.
A gyülekezet nagyon aktív, ezért tűnik erőteljesnek. Ismerjük egymás mélységeit,
magasságait. A nagy célunk, hogy közösségbe hívjuk és közösségé formáljuk azokat, akik szeretnének Isten közelségében
lenni. És szeretnénk valamiféle misszióba
is belevágni. Nem az a végső cél, hogy
ellegyünk, körbeöleljük egymást, hanem
szeretnénk a település hasznos közössége is lenni.

Nomen est omen
Szép név: Tverdota-Vass Edit Szeréna.
Egy név, amelynek tulajdonosa azért
lett lelkész, mert hívta az Isten és meg
is hallotta azt. A név pedig kötelez:
véletlenül alakult úgy, hogy olyan emberrel kötötte össze az életét, akinek
vezetékneve az orosz tvordij szóból
származik, aminek jelentése eltökélt,
kemény, merev, szilárd. A keménységig kovácsolt vas. És talán már egyikünk sem lepődik meg, ha hozzátes�szük, az Edit a harc, a harcok árán
megszerzett örökség, a Szeréna név
pedig a derű és a vidámság…
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Múzeumi hírek

Fergeteges évzáró fellépés

Megérkezett a Vértesszőlősi Kiállítóhelyre a várva várt meglepetés ajándék, amit az Önkormányzat nevében
ez úton is szeretnék megköszönni a
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Magyarics Gábornak!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
tagja a Tatai Turisztikai Egyesületnek,
ahol többek közt turisztikai információs
tájékoztató rendszer bővítésére és fejlesztésére pályáztak, ebből Vértesszőlős
Interaktív táblát és kreatív „Kockavarázs”
játékot kapott, amit az Önkormányzat a
Magyar Nemzeti Múzeum Kiállítóhelyének ajándékozott tovább!
Az interaktív tábla június 25-én került
kihelyezésre, amit az első látogatók már
örömmel használtak, melyen a régen kihalt állatok mai leszármazottainak és a
jelen környezetünk élőlényeinek hangjai
szólalnak meg. E mellett szép természeti
fotók és kockaforgató is színesíti a tábla
lehetőségeit.
A másik meglepetés a kockavarázs,
ami egy teljesen egyedi és kreatív játék.

Egyszerre építőjáték és képkirakó a képeket kirakva egy kockát kell térben felépíteni. Az elemek elhelyezésekor többfajta síkra is figyelni kell, az oldalak, a
magasságok, a rétegek megkülönböztetése újfajta gondolkodásmódot igényel,
s ez a gyerekeknek mindig lelkesítő kihív.
Ha felépül a kocka, a játék még nem fejeződik be: a 3×3×3-as nagy kockavarázst 3-szor építhetjük újra összesen 18
képpel! A Kockavarázs játékot 8-10 éves
kortól ajánljuk, akár 100 éves korig!
Hamarosan elkészül a térségi tájékoztató rendszer elemeként 14 darab, négy
nyelven tájékoztatást nyújtó, mobil eszközökre letölthető sétaútvonal, amely
egyike Vértesszőlős minden nevezetességét bemutatja magyar, szlovák, angol
és német nyelven, a vasútállomástól
indulva. Továbbá 20 helyszínre lett telepítve, egy közös belső számítógépes
hálózatra kapcsolt, képújság-alapú információs pont is, mely a főúton található
élelmiszer boltba került kihelezésre.

Hetek óta szorgos munkával készültünk
a június végi évzáró rendezvényünkre,
az Aszúszemek Néptánc Egyesület idei
bemutatkozására. A májusi és júniusi próbák bizony sok-sok gyakorlással teltek,
hogy a tánctanárunk által megálmodott
koreográfia ezen a jeles napon a legjobban sikerüljön. Az önkormányzattól elnyert támogatásnak, valamint Kelemen
Petra szorgos munkájának eredményeként a csoport hölgytagjai gyönyörű új
szoknyákban álltak a színpadra. Így tehát
minden adott volt a produkció – egy fergeteges, szatmári tánc – bemutatásához,
a szép számmal megjelent közönség
előtt! Az egyesület tagjai a szívüket, lelküket és tánctudásukat beleadva egy dinamikus koreográfiát mutattak be, melyet
a jelenlévők lelkes tapssal jutalmaztak.
A produkció végén Gödri László meg-

köszönte a jelenlévőknek a részvételt, a
bíztató tapsot. Beszámolt a tánccsoport
elmúlt évéről, valamint köszönetét fejezte
ki az önkormányzatnak az anyagi támogatásért, Dr. Erdei Mária közjegyző as�szonynak, aki segítette a civil szervezetünk egyesületté történő alakulását.
Ráadásként, táncba hívva a megjelenteket, Jakab András táncpedagógus
vezetésével moldvai táncokat jártunk.
Kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorúak
egyaránt beálltak a körbe, és velünk
együtt mulattak. Két körtánc között finom
pogácsával, üdítővel kínáltuk vendégeinket, amelyet a felnőttek helyi borocskával egészíthettek ki.
Ez az este (is) remekül sikerült! Folytatás szeptembertől, hiszen kedd esténként továbbra is miénk lesz a Közösségi
Ház, várunk mindenkit szeretettel.

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Lezajlott a Pátria Jubileum
Egyesületünk az idei évben ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját. Vezetőségünk a jubileumot – hagyományainknak megfelelően – széles körben szerette volna megünnepelni:
Márciusi közgyűlésünkön a jelenlegi tagság körében köszöntöttük az évfordulót,
majd június 19-én azon alapító tagjainknak – akik immár 25 éves tagsággal rendelkeznek, valamint az elmúlt években
egyesületünkkel partnerségi viszonyban
került szervezeteknek köszöntük meg az
együttműködést egy emléklap és plakett
átadásával.
Június 20-án egy nyilvános falunap keretében vártunk minden érdeklődőt ünnepi programjainkra a Vértes László parkba.
A rendezvény a Tatabányai Kutyaiskola bemutatójával kezdődött. A technika után érdeklődőknek csemege volt a HELL Energy
Zrt. Dodge RAM terepjárója, mely körül
ráadásul némi kóstolóval is kedveskedett
a cég, saját termékeiből. A gyerekek részére több légvár, csillámtetkó és a POMPOM együttes gyermekműsora nyújtott

kikapcsolódást. Értékes nyereményeket
ajánlottunk fel a szumó játékra, melyre férfi és női kategóriában lehetett jelentkezni.
Az összesen kb. 25 versenyzőt népes szurkolótábor bíztatta, nem eredménytelenül.
Komoly csatákban, egyenes kiesésben
jutottunk el a célig, ahol első helyezettjeink ajándékkosárral (női) és 2 karton sörrel
(férfi) gazdagodtak. Eközben a mászó fal
akadályait is sorra próbálták kicsik és nagyok egyaránt. A nagyszínpad műsorán
először a Szega és Frédó együttes, majd
az esti élő koncerten a Balkán Fanatik szórakoztatta a közönséget.
Az egyesületek sátrában bemutatkozott
a Pátria mellett a Hegyközösségi Egyesület
valamint a Kötőklub is. Köszönjük!
A műsorszámok szünetében köszöntötte
Nagy Csaba polgármester úr, valamint Törökné Pátrovics Erika óvodavezető asszony
Finta Lászlóné óvodapedagógust, aki ezen
alkalommal 40 éves óvodapedagógus

munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati emlékérmet vehetett át. Gratulálunk
az elismeréshez!
Reméljük, hogy különleges kikapcsolódást és jó szórakozást teremtettünk annak
a kb. 300 érdeklődőnek, aki részt vett rendezvényünkön!
Külön köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik a következők voltak: Vértesszőlős Község Önkormányzata, Danubius
Hotels Group, Safranek László és családja,
Tóth Gábor, Drivingcamp Hungary, HELL
Energy Zrt, Jenei cukrászda, Dominó Kft
Építőanyag kereskedés, Kiss Virágüzlet,
Vanília Patina, Valusek Bt, EKI Horgászbolt,
Rapid Market, Kata bolt, Környe község Önkormányzata, Kötőklub, Gödri László, Zsigó
Lászlóné, Török Csabáné, Scsibrán Zoltán,
Kovács István, Bartal Vilmosné, Torda Balázs, Dobsa Attila, Rakó László, Kiss Lajosné, Török Csaba és Törökné Pátrovics Erika.

Segítség Kárpátaljának!

Közösségi kemence épült
a Vértes László parkban

Hagyományainkhoz híven a Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy az egyesület megalapításának 25. évfordulójára szervezett falunapon
gyűjtést kezdeményez Kárpátalja magyarságának, akik
az országban jelenleg is zajló válság következtében nehéz helyzetbe kerültek.
A gyűjtéshez elsőként falunapunkon tombolát szerveztünk értékes nyereményekkel. A megvásárolt 260 db
támogatószelvényből összesen 130.000 Ft gyűlt össze!
Ezt elhelyeztük az egyesületi számlán, ahová további
adományokat is szívesen fogadnánk. Számlaszámunk:
Környe-Bokod Takarékszövetkezet 63300037-13000110
Közleményként írják be: „Kárpátalja”
Gyűjtésünket az egyesület 2015. szeptember 11-13 közötti, Kárpátaljára szervezett kirándulásáig folytatjuk!
Ekkor az összegyűlt összeget a község adományaként
felajánljuk – az ottaniakkal történő előzetes egyeztetést követően.

Kérjük, hogy akinek módjában van, segítsen!

Kirándulásunkra a szervezéshez szükséges létszám betelt, egy-két fő jelentkezését tudjuk esetleg csak fogadni, a busz befogadóképességének növelésével.
Felajánlásukat előre is köszönjük!
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége
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Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

A Pátria Faluközösségi
Egyesület vezetősége
évek óta tervezte egy
közösségi
kemence
megépítését a Vértes
László parkban.
Végre az idei évben sikerült
elvégezni a munkát, mely 4
szombati nap alatt készült
el. Jelenleg már csak a
szakszerű kifűtése és a használati szabályok kidolgozása van hátra. Terveink szerint a kemencét
mindenki ingyenesen használhatja, azonban az
állagmegóvás és a szemétégetés elkerülése érdekében az ajtót lezárva fogjuk tartani.
Vezetőségünk köszönetét fejezi ki a mindazoknak,
akik a kemence létrehozásában valamilyen módon
közreműködtek! Építőanyag támogatók: Avers Kft
Építési Szakbolt – Vértesszőlős, Vértesszőlős Község
Önkormányzata, Tóth Gábor, Nagy Csaba, Dobsa Attila, Rakó László, Id. Nagy Sándor, Scsibrán Zoltán. Az
építők: Scsibrán Zoltán, Id. Nagy Sándor, Rakó László,
Dobsa Attila, Török Csaba, Kovács István, Oláh Gáborné, Valusek Klára. Külön köszönet a finom ebédekért:
Scsibránné Zsuzsának és Törökné Pátrovics Erikának
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége
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Kedves Gyerekek!
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya
várja a, táncot, zenét szerető lányok jelentkezését 8 éves kortól…
… és azokat a leendő mazsoretteket, akik vállalják
a rendszeres próbákat, versenyekre és fellépésekre való
folyamatos felkészülést, részvételt valamint tagjai szeretnének
lenni egy jó közösségnek.
Próbák helye, ideje:
Vértesszőlős Sportcsarnok,
vasárnap de. 9 órától (2015. szeptember 6-tól)
Érdeklődni lehet:
Pappné Bedei Saroltánál
Tel: 06-30/411-57-99
E-mail: bedeisarolta@freemail.hu
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN JELENTKEZŐT!

Megérkeztek
g
az év Ilcsi-újdonságai!
1. Csicsókás termékcsalád a cukorbetegek és a
száraz bőr okozta kellemetlen tünetek enyhítésére. A csicsóka inulin tartalma és a körömvirág javítják a bőr vízmegkötő képességét, serkentik a hámképzést, ideálisak az irritált, száraz bőr kezelésére.
2. Karotin extra termékcsalád ötvözi a sárgarépa,
berkenye és sárgadinnye bőrszépítő, vitaminizáló
tulajdonságait. Amellett, hogy feltöltik, regenerálják és ellenállóvá teszik a bőrt magas karotin
tartalmuknak köszönhetően segítik napozás esetén a barna szín elérését és megtartását.
g

Készüljünk a nyárra!
Megérkeztek a biztonságos napozáshoz
elengedhetetlen termékek!
További információkért érdeklődjön személyesen a
szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐL
ÉRTESSZŐLŐS
É
Ő L ŐS
ŐLŐ
ŐS
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

25

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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