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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. augusztus, XX. évfolyam, 8. szám

Búcsúszó: a templom története

Sokféleképpen érintettük már e hasábokon szeptember kapcsán falunk búcsúját: nyolcadikán ugyanis a templom legnagyobb ünnepe, Kisboldogasszony,
azaz a védőszent napja érkezik. Ezúttal a templom történetével emlékezünk e
jeles napra.
Vértesszőlős első temploma a krónikák szerint 1671-ben épült, de tornyot csak nyolcvan évvel később, 1751-ben kapott. Ez az épület azonban maximum csak „jogelődje”
jelenlegi templomunknak, hiszen nem a XVI. századi épület átalakításával, hanem
teljes újként épült 1789-1792 között épült Fellner Jakab tervei alapján. Az alapkőletételre 1790-ban került sor, a felszentelés pedig 1792. július 8-án történt (idén ünnepelte
tehát az épület a 222. születésnapját!). Meg kell említeni természetesen gróf Eszterházy Ferencet, aki nélkül nem épülhetett volna meg, hiszen kamat nélküli kölcsönt
adott az építkezéshez.
1878. szeptember 14-én azonban egy tűzvészben a templom tornya és tetőszerkezete teljesen leégett, a tornyot 1879-ben építették újjá. 1924-25-ben került sor az épület renoválására: első évben belülről, majd kívülről, 1941-ben pedig megkezdődött a
templom bővítése, mert kicsinek bizonyult a sok hívő számára (ilyen okból bővítés
nem manapság várható újra…). Ekkor egy kereszthajóval és egy új, nagyobb szentéllyel gyarapodott az épület.
A II. világháborúban, 1945-ben a gránátok betörték az ablakokat, valamint a templomhajót és a tornyot is megrongálták, ám már a következő évre sikerült rendbe hozni
a háború okozta károkat. 1963-ban felújították a templom tetőzetét, 1965-ben pedig korszerűsítették a világítást, átfestették az ablakkereteket, kifestették a falakat
és restaurálták a jelképes ábrázolásokat. 1981-ben a templomot egy hittanteremmel
bővítették, 2011-ben pedig felkerült a templom tornyára az új toronysisak, amely két
időkapszulát is rejt: egyet 1982-ből és egyet 2011-ből, hogy meséljen majd az utódoknak ezekről az évekről.
A vértesszőlősi Kisboldogasszony Plébániatemplom tehát immár 223. búcsúját
várja: szeptember 8-án Szűz Mária születéséről emlékeznek meg a hívők szerte a
világon, Vértesszőlősön talán még egy picit ünnepibb módon.
dr. Pataki Gábor
(forrás: Zachara Norbert, templom.hu)

Falunap
Augusztus 20-án az ünnepi program
hagyományosan a Kisboldogasszony
Plébániatemplomban szentmisével és
kenyérszenteléssel kezdődött, melyet
Helter István atya és Lukács József Tamás atya mutatott be.

10 órától a szokásos kerékpárversenyen
szurkolhattunk. Délután a Vértes László
parkban a Peoni Kft. jóvoltából habparti
várta a gyerekeket, az újonnan megépült
panoráma sétánynál pedig az I. Vértesszőlősi Kutyaszépségverseny zajlott le
nagy sikerrel.
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója nagy
tetszést aratott, a kicsiket és a nagylányokat is nagy taps
fogadta. Ezután
a
kerékpárverseny győztesei
vehették át a
serlegeket, ajándékokat Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármestertől.
A Tiszta Udvar, Virágos Ház
pályázatra
tizenkét
pályázat érkezett. Ajándékaikat Dr. Nagy Sándor
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Ezúton szeretném megköszönni Vértesszőlős Község Önkormányzata nevében
mindazok segítségét, akik részt vettek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.
polgármester és Dr. Bogár István képviselő, a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság vezetője adta
át. A díjátadások után
a budapesti EzüstPatak együttes lépett a színpadra.
Népi motívumokkal tarkított rockzenéjük
sokak
tetszését nyerte
el. Aki a hűvös
idő ellenére megvárta a tűzijátékot,
nem bánta meg, nagyon szépre sikerült.
A programot éjfélig tartó
diszkó zárta.

A kenyérszentelés segítői: Bedei Mária, Galgán Mara, Harsányi Fanni, Harsányi Dóra,
Kijátz Kitti, Pappné Bedei Sarolta, Szolik Eszter, Szabó Mária.

A rendezvényt támogatták:
Állategészségház Vértesszőlős, Bölkei Zoltán, Csépke Katalin, Horváth Mihály,
Jenei Cukrászda, Kisállat Szakrendelő Tatabánya, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, Magyar Vöröskereszt, Media-Press ’91 Kft., Peoni Szolgáltató Kft., Torda
Balázs, Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület, Zigó Jana.
A színpadállítást a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjainak köszönjük: Bártfai István,
Ferenczi Sándor, Horváth Imre, Kovács István, Nagy Sándor, Rakó László, Scsibrán
Zoltán, Török Csaba.
Hangosítás: Zachara Norbert, Szabó Gergő, Majoros Gergő.
Video: Skrován József • Fotók: Zoltánfi Zsuzsanna
Szabó Mária
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Kerékpárverseny 2014

I. Vértesszőlősi Kutyaszépségverseny

A hagyományos augusztus 20-ai kerékpárversenyen a változékony időjárás
ellenére is sok elszánt kerékpározást
kedvelő gyermek és felnőtt állt rajthoz.
Elsőként a felnőttek álltak rajthoz, majd a
fiatalok következtek a nagy körrel és végül a legkisebbek tekerték le a kétutcányi távot. A kicsikkel szülők, nagyszülők
is kerekeztek, vagy futottak, hogy testközelből bíztassák őket. Délután a díjátadó ünnepségen a tombolahúzáson sok
szép ajándék talált gazdára és a Jenei
Kávéház tortáját és süteményeit kicsik és
nagyok jóízűen elfogyasztották.
Köszönet támogatóinknak és mindenkinek, aki részt vett a verseny lebonyolításában. Külön köszönet a pálya biztosításáért Stavarsz Kornél körzeti megbízott
rendőrnek és a Vértesszőlősi Polgárőr
Egyesületnek, valamint az elsősegély
ügyeletet biztosító Magyar Vöröskereszt
részéről megjelent Zigó Janának és
Bölkei Zoltánnak.

Támogatóink voltak:
Jenei Cukrászda, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, Media-Press ’91 Kft.
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Az augusztus huszadikai rendezvények a folyton változó időjárás ellenére is sok látogatót vonzottak. A
kutyaszeretők kedvét
sem szegte
a szemerkélő eső és szép számmal
gyűltek versenyezni vágyók és nézők
egyaránt a Múzeum melletti kerékpáros pihenőhöz.

A díjazottak:
5-8 évesek:
Lányok: 1. Majoros Hanna Alexandra
Fiúk: 1. Besenyei Péter, 2. Szentkuti Bence,
3. Szabó Ármin
9-12 évesek:
Lányok: 1. Gengeliczky Dorottya 2. Szabó
Lili 3. Buzási Zora
Fiúk: 1. Hermann Levente, 2. Keleti Csaba,
3. Ragány Németh Albert
13-16 évesek:
1. Besenyei Gábor (3:42 perces felnőtt
idővel ért célba)
17-25 évesek:
1. Szabó Ádám, 2. Jenei Barnabás
26 év felettiek:
Hölgyek: 1. Buzási Csenge, 2. Szabóné
Pásztor Beáta
Férfiak: 1. Gyenes Róbert, 2. Besenyei
Gábor, 3. Dr. Keleti Zoltán
50 év feletti versenyzők:
Hölgyek: Magyar Józsefné
Férfiak: Németh László

Gratulálunk!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

A regisztrációt követően Csépke Katalin
kutyakiképző és kezdő csoportja „Menjünk kutyaiskolába!” címmel rövid bemutatót tartott, melyben alapfeladatok, játékos feladatok és egy szabad idomítás
volt látható.
A versenyben 3 kör megtétele alatt a
szakértő zsűri alaposan megvizsgálta a
kutyákat. A zsűri tagok: Csépke Katalin
kutyakiképző, nemzetközi bíró – kontakt: viselkedés, gazda-kutya kapcsolat
Bánóczky Zoltán kutyatenyésztő – fajtajelleg. Gyermekzsűri: Gengeliczky Dorka
és Schmölz Sára – szív: szeretetreméltóság, cukifaktor.

Az eredmény 3 összevetés után:
I. a Vértesszőlős legszebb kutyája 2014
– címet nyerte:
Jázmin – Sipos Viktor németjuhásza
II. Maya – Horváth Alíz airedaler terrierje
III. Szofy – Safranek Ádám magyar vizslája

A Vértesszőlős legidősebb indulója Különdíjat Molnár Alexandra Rex nevű
németjuhásza kapta. A versenyzők
pontszámai és az esemény képei megtekinthetők a Közösségi Ház facebook
oldalán.
A rendezvény idén indult útjára, ezért
fontosnak tartottuk, hogy minden résztvevő díjakkal és ajándékokkal térhessen
haza: prémium tápok, kutyakendők, vitaminok, kislámpák, itatótálak, jutalomfalatok, naptárak kerültek kiosztásra.

Támogatóink, akik
megkeresésünkre azonnal
a kezdeményezés mögé álltak:
Dr. Keleti Zoltán
– Vértesszőlős Állategészségház
Dr. Bogár István
– Tatabányai Kisállatrendelő
Szelőczei István
– Médiapress
Bewital Pet Food Hungary Kft.
A sikerre és érdeklődésre való tekintettel jövőre több kategóriában lehet
majd nevezni a versenyen és érlelődik
egy ősszel induló Vértesszőlősi Kutyaiskola terve is.
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TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ
PÁLYÁZAT 2014.
2014. augusztus 20.
Több éve hagyomány már, hogy az önkormányzat meghirdeti a Tiszta Udvar,
Virágos Ház pályázatot. A tavalyinál többen vállalkoztak a megmérettetésre.
A pályázók mindegyikénél azt tapasztaltuk, hogy kertjük nem ér véget a kerítésnél, kertkapunál, a házuk, portájuk
előtti-mögötti részen is igyekeznek környezetüket szépíteni, rendezetten karbantartani.
Ennél lényegesen többen vannak,
akik hasonlóan szépen gondozzák kertjüket, portájukat, és a körülöttük, környezetükben lévő közterületeket. Közös
érdekünk, hogy községünk élhetősége,
szép, kultúrált közterületei minden itt
lakó, és községünkbe látogató számára
vonzó legyen. Az önkormányzat munkáját segítve a közterületek gondozása
az ott lakók érdeke, de kötelessége, és
felelőssége is.
A pályázók meglátogatása során készült képek a falu honlapján hamarosan
megtekinthetők. Látogassák meg önök
is, virtuálisan ezeket a kerteket, merítsenek tippeket, ötleteket, szép megoldásokat a képeken keresztül.
A pályázati kiírás értelmében nem hirdetünk sem rangsort, sem helyezéseket, akik a kitűzött szintet (80%) elérték,
azoknak augusztus 20-án átadtuk a jutalmakat. A minden évben megszokott,
a korábbi alkalmakkor elnyert kerámia
fali-képeket mind ott láttuk a házak falán.
A kerámia fali-táblán kívül, oklevelet, és
10 ezer forintos kertészeti vásárlási utalványt kaptak a résztvevők.
Fordítsák kertjük, otthonuk további vi6

rágosítására, díszítésére. Bízunk abban,
hogy jövőre még többen kapnak kedvet
ahhoz, hogy induljanak ezen a vetélkedésen, és példáikkal ötleteket adjanak a
többieknek is környezetük, kertjük szépítéséhez.
Szeretném megköszönni a bizottság munkájában részt vevő Patakiné
Muk Klári néni, Zsigó Lászlóné Marika,
Zachara Norbert, és Kutenics Kinga aktív
közreműködését.

Gratulálunk minden pályázónak!
Névsor szerint a díjazottak:

Angyalvári Ferenc – Mókus út 4.
Dosztál János – Rákóczi út 22.
Ferenczi Sándor – Petőfi S. út 17.
Fritz László – Gagarin út 15.
Gödri Enikő – Hegyalja út 21.
Henzer Mónika – Szőlőhegy 026/4
Kovács-Mérő Éva – Akácfa út 15.
Nagy Sándor – József A. út 31.
Ritócz László – Tanács út 48.
Sereg Jánosné – József A. út 5.
Simon Alexandra – Kertalja út 15.
Vejtey Tibor – József A. út 33.
Dr. Bogár István
a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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A Közösségi Ház hírei
Augusztus 15-én péntek
délután nyitottuk meg a
XXII. Vértesszőlősi Mesterkezek Kiállítást.
A programot a Zimozeleny
Asszonykórus műsora nyitotta – ezúton is köszönöm,
hogy elfogadták a felkérést.
Igen eseménydús nyáron
vannak túl – augusztus 10-i
hétvégén a felvidéki Nyitra
kétnapos Aratófesztiválján
volt 3 fellépésük, a kiállítás
megnyitó másnapján már
az oroszlányi Nemzetiségi fesztiválon
szerepeltek. Jelenleg komoly minősítő
versenyre készülnek gőzerővel, új dalok
tanulásával, nagy lelkesedéssel. Eddigi
munkájuk elismeréseként a polgármester úr új Vértesszőlős címeres kottatartó
mappákat adott át a csoportnak.
Nagy örömünkre idén 37 alkotó fogadta el a meghívást a kiállításra, köz-

tük régi, hűséges mesterek
és újak is szerepeltek szép
számmal. Látható fazekas,
fa- és kőfaragás, foltvarró, keresztszemes, olaj
és akvarell, tűzzománc,
üvegfúvás,
kötés-horgolás, hímzés, gyöngyfűzés
a technikák között. Köszönjük, hogy műveik által bepillantást kaphatunk
életükbe, érdeklődésükbe,
reméljük a jövőben is gazdagítják Vértesszőlős kultúráját!
Akinek nem sikerült személyesen ellátogatnia a tárlatra, a Közösségi Ház
facebook oldalán a Mesterkezek albumban megcsodálhatja az alkotásokat!
A kiállítás berendezését idén a hivatalban dolgozó négy kreatív és lelkes vértesszőlősi diáklány, a nyitva tartást pedig
Németh Ferencné Matild néni és Busch Józsefné Klári néni segítette. Köszönet érte!

2014-es kiállítók névsora
Bajczik Lajosné Éva
Bartal Nóra
Bartal Vilmosné
Cirmayné Muraközy Lívia
Dávid Jánosné
Dávidné Szinak Edit
Fábiánné
Ekési Zsuzsanna
Ferenczi Sándor
és Ferenczi Gábor
Ferenczi Sándorné
Gombás Ferencné
Görög Erzsébet
Jeneiné Kocsis Andrea
Kovács-Mérő Éva
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Kozár Józsefné
Kozicz Istvánné
Lázár-Kanyó Anna
Póta László
Prohászkáné
Jablonszky Éva
Sulyok Teréz
Szabó János
Szita Béláné
Zigó Jana
Zoltánfi Ibolya
2014 – Jótékonysági
Kötő-Klub, Idősek Klubja
Kiállítók:
Ifj. Kutenics Miklósné

Kukuda Jánosné
Muk Ferencné
Németh Ferencné
Ocskay Józsefné
Slezák Ferencné
Stern Józsefné
Szeidler Józsefné
Szerencse Józsefné
Segítők:
Eninger Vidorné
Kutenics Miklósné
Magyar Ilonka
Tomasik Béláné
Tomasik István

VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök és a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12-ére
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását, azaz egy napon, két választás kerül lebonyolításra.
A helyi önkormányzati képviselőket és
polgármestereket az idei évtől kezdve a
korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Mindkét választás esetén a jelöltajánlás
közös szabályai az alábbiak:
Vértesszőlős településen a helyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok
egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot.
Polgármester és települési képviselő jelöltet az a választópolgár ajánlhat, aki a választáson a választókerületben (Vértesszőlős településen) választójoggal rendelkezik.
Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár ajánlhat.
Az ajánlás ajánlóíven történik. Ajánlóív
– az erre a célra szolgáló formanyomtatványon – legkorábban 2014. augusztus
25-én igényelhető az önkormányzati
hivatalban működő helyi választási irodában. A települési képviselő, a polgármester és a nemzetiségi önkormányzati
képviselő jelöltet az ajánlóívek átadásával
legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig kell bejelenteni a helyi választási
bizottságnál.
A települési polgármester és képviselő
választás esetén szükséges érvényes ajánlások száma, az ide vonatkozó jogszabály
rendelkezései szerint 2014. augusztus 18án kerül közzétételre a www.vertesszolos.
hu internetes oldalon, valamint az önkor-

mányzati hivatal hirdetőtábláján. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve annak képviselője – az alábbi szabályok kivételével – bárhol gyűjthet.

Községünk vonatkozásában
nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) tömegközlekedési eszközön,
c) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
d) köznevelési intézményekben,
e) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos.
Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az
ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi, melynek eredményéről tájékoztatja
a Helyi Választási Bizottságot. A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb
a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A Helyi Választási Iroda a nyilvántartásba vett jelöltekről, valamint a választásokkal kapcsolatos információkról a
www.vertesszolos.hu oldalon folyamatos tájékoztatást nyújt.
Dr. Kucseba Judit
aljegyző, HVI vezető sk.
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Közterületek használata
Vértesszőlős Község Önkormányzata
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a közterületek, önkormányzati tulajdonban
lévő területek tiszták, gondozottak legyenek. A település pozitív összképéhez
azonban – különösen az idegenforgalmi
időszakban – az is hozzátartozik, hogy
az ingatlantulajdonosok is fordítsanak
figyelmet portájuk rendben tartására.
Minden hatósági intézkedésnél, eljárásnál hatékonyabb megoldás, ha az ingatlantulajdonosok az önkéntes jogkövetés
jegyében, elvégzik a szükséges munkákat. Az önkormányzat helyi rendeletei, valamint magasabb szintű jogszabályok is
számos rendelkezést tartalmaznak arról,
milyen kötelezettségei vannak a településen élőknek, hogy lakókörnyezetük tiszta,
rendezett legyen.
Településünkön 2014 július-augusztusában több helyszíni bejárásra került sor,
egyrészről a közterületek használatáról,
rendjéről és tisztántartásáról szóló helyi rendelet, másrészről pedig a parlagfű
elleni védekezési és gyommentesítési
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
tárgyában.
Mindenki előtt általánosan ismert tény,
hogy egyre többen tapasztalhatják meg a
gyomnövények, elsősorban a parlagfű által kiváltott allergia kellemetlen, nehezen
kezelhető tüneteit.
A jogszabályok a parlagfű és gyommentesítéshez kapcsolódó belterületi
helyszíni ellenőrzést az önkormányzat
jegyzőjének feladat-, és hatáskörébe utalják. Intézkedési jogosultsága van továbbá
a Megyei Kormányhivatalok Növény-, és
Talajvédelmi Igazgatóságainak is, melyek
hivatalból, vagy lakossági bejelentésre
járnak el.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem
tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább
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virágbimbós parlagfűvel fertőzött, akkor
– a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan
– közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezést belterületen a
jegyző rendeli el.
A helyszíni bejáráson megállapításra
került továbbá, hogy önkormányzati tulajdonban lévő területeken több helyen,
a magántulajdonban lévő telkek, házasingatlanok kerítésétől néhány méterre, illegális szemét-lerakóhelyeket létesítettek.
A szemét-lerakóhelyeken változó men�nyiségű építési törmelék, egyéb szemét,
és kerti zöldhulladék került elhelyezésre.
A közeljövőben fel kell számolni az illegális szemét-lerakóhelyeket és meg kell
akadályozni az új lerakóhelyek létesítését.
A közterületek rendeltetéstől eltérő
használatához közterület-használati engedély szükséges. A helyi rendelet taxatíve tartalmazza az engedély köteles
tevékenységeket, így többek között építőanyag, építési – bontási törmelék ideiglenes tárolását, tüzelőanyag elhelyezését.
A közterületre lerakott szemét elszállítása, a zöldterületeken létesített illegális
szemét-lerakóhelyek felszámolása megkönnyíti a parlagfű-, és gyommentesítési
munkák elvégzését is. A szemetet, hulladékot lerakók ellen köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt indítható eljárás,
illetve hulladékgazdálkodási bírság kiszabására is van mód, azonban nehezen beazonosítható az elkövetők kiléte, s csak
kivételes a tettenérés.
Az önkormányzat számára a jövőben
is kiemelkedően fontos a szebb, tisztább, emberibb környezet kialakítása,
melynek megvalósítása nem nélkülözheti a lakosság bevonását, a jogszabályok
betartatását, – s amennyiben szükséges
– az érintett lakók, ingatlantulajdonosok
felszólítását, vagy végső soron hatósági
eljárás lefolytatását.

Kétnyelvű feliratok
Közintézményeink homlokzatára esztétikus, kétnyelvű feliratok kerültek felfestésre, melyek segítik a hozzánk látogatók tájékozódását. A szlovák fordítást
Urbanics Vilmos tanár úrnak köszönhetjük!

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. az
üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren 2014. 09. 04. 09.00 és 2014.
09. 04. 15.00 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében Társaságunk a fentiekben leírt
időszak alatt a gázellátást nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk működési területére vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a http://www.
egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internet oldalunkon is.
Segítő együttműködésüket megköszönjük és bízunk benne, hogy a gázszolgáltatási szünet nem okoz fennakadást a település életében.

Dr. Kucseba Judit aljegyző
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Kalandok Jónással

Református Hittantábor 2014 nyarán
Maroknyi
közösségünk
nagy izgalommal várta a
július 28-i a táborindító
napot. Ide eddig még soha
sem jelentkezett ennyi
gyerek; szám szerint 31.
Fiúk, lányok vegyesen, testvérpárok, unokatestvérek,
jó szomszédok jöttek sorra
hétfőn reggel, s mi tanárok, szülők, nagyszülők, – a
tábor segítői – szeretettel,
lázas igyekezettel, és családias légkörrel fogadtuk őket,
hogy a gyermekek szívesen
maradjanak velünk, az aggódó anyák, és
apák szívesen bízzák ránk csemetéiket.
Miután összegyűltünk gyülekezeti termünkben, Ákos bácsi – immár hagyományt teremtve – gitárral kezdte a napot.
Énekeltünk közösen, régi és új dalokkal
szórakoztattuk egymást. Edit néni a lelkészünk elmesélte, hogy ennek a tábornak Jónás lesz a témája, és minden nap
egy-egy újabb részt ismerhetünk meg a
próféta életéből, egészen addig, míg a
történet végére nem érünk. Ehhez kapcsolódnak majd az igék, játékok, kézműves foglalkozások, és mindenféle kvízek,
tesztek, színjátékok, sportesemények.
A gyermekeket három csoportra osztottuk, korosztályok szerint, s hétfőtől
péntekig ugyanaz a forgatókönyv várta a nebulókat. Reggelenként éneklés,
aztán tízórai (imával), majd tanítás (kalandok Jónással) volt a program. Utána kézműves foglalkozás, délben finomabbnál finomabb ebéd és terített asztal
(imával) várt a táborozókra. Ebéd után
csendes pihenő volt a kicsiknek mesével, a nagyok addig kint az udvaron sza12

badfoglalkozást űzhettek, ki-ki a maga
természete szerint labdázhatott, lengő
tekézhetett, célba dobhatott, rajzolhatott, kézműveskedhetett, pihengethetett.
Délután még egy kicsit alkottunk együtt
attól függően, hogy mi volt a napi tanítás,
vagy a napi ige. Két napon át agyagozással is megformálhattuk a történetek szereplőit (nagyon nagy sikere volt ennek
is). Amikor elérkezett az uzsonna ideje,
imádság után megettük a finomságokat,
s máris haza kellett indulni. Reggel 8-tól
délután 16.15-ig nagyon hamar elszaladt
az idő, s csak azt vettük észre, hogy milyen gyorsan telnek a napok.
Egyre több csodás kis munka készült
el: kishajó papírból, cethal Jónással a
hasában szintén papírból, pohárból Jónás, zokniból Jónás, korona, kiskönyvek
a napi igékkel, similabda, mint a növekvő tök szimbóluma, és még sorolhatnám
a rengeteg kreatív alkotást. Egyre több
éneket tanultunk, egyre jobban tudtunk
ritmusra, halkan, majd hangosan dalolni,
egyre több napi ige bújt be a kis fejecskékbe.

Még egy kis meglepetésre is futotta,
hiszen szerdán délután elmentünk a cukrászdába egy tölcsér fagyira. Útközben
énekeltünk, hogy ne gondoljunk minduntalan a tikkasztó melegre. A gyermekek aztán boldogan ették az édességet
a kerthelyiség árnyékában.
Rendhagyó módon, csütörtökön és
pénteken elhagytuk a gyülekezeti házat,
s kimentünk a jó nagy szabadba, teret
engedve ezzel a fantáziának, és az újabb
élményeknek. Rengeteget sportoltunk
(foci, röplabda, hinta, csúszda, mászóka,
fogócska), köszönhetően a helyi adottságoknak, mivel itt Vértesszőlősön szinte
egy helyen van a játszótér, füves és betonos focipálya, homokos röplabda pálya,
árnyékos, és izgalmas játszótér. Kihasználva ezt a lehetőséget egy kisebb gyermekparkot csináltunk a falu közepén. Különböző helyszíneken, különböző feladatok

vártak a gyerekekre egy sokkal nagyobb
térben. Kicsikkel és nagyokkal boldogan
tértünk „haza”. A csendes pihenő valóban
csendes volt, hiszen a kicsik mellett még a
nagyobbacskák is elszundítottak.
Péntek délután már csak azt vettük
észre, hogy végéhez közeledik a tábor.
Az égbolt is sírva fakadt bánatában, s mi
nem tehettünk mást, hát behúzódtunk a
gyülekezeti terembe, hogy megköszönjük a részvételt, a rengeteg segítséget
mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult
ehhez a nagy kalandhoz. Elbúcsúztunk
szóban, zenében, lelkünkben, s remén�nyel telve, hogy a Jóisten jövőre is ad
elég erőt, egészséget, időt, energiát,
gyermeket, segítőt, hogy ezt a tábort
ilyen színvonalasan megtarthassuk a
ránk következő esztendőben is.
Bujdosné Pap Éva
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Megújult a Vértesszőlős SE vezetősége
A korábbi elnök Vida Péter 2014. februári váratlan lemondása – a sportegyesület folyamatos működtetése és
fenntartása érdekében – szükségessé
tette egy rendkívüli VSE közgyűlés
összehívását.
Az elnökségi tagok, valamint a
s z a ko s z t á l yo k
vezetői többszöri
egyeztetés után
m e g f o g a l m a ztak egy olyan
reális igényt a
leendő
elnök
személye irányában, aki képes
mind gazdasági
területen, mind
társadalmi és sportkapcsolatok területén, mind pedig sportmúltját figyelembe
véve sikeresebbé tenni a Vértesszőlősi
Sportegyesületet és ez által a település
sportéletét.
Az utóbbi gondolattal összhangban
meggyőződésünk, hogy a VSE nem
létezhet a település és ez által a sportolói nélkül, mint ahogy a település
sem a VSE nélkül. Sokszor látjuk, és
tapasztaljuk, hogy a faluban élők még
azon sportoknál is ahol léteznek, működő szakosztályaink máshová viszik
gyermekeiket sportolni. Úgy gondoljuk,
hogy a következő időszak egyik legnagyobb kihívását ez fogja jelenteni.
Visszacsábítani a helyi gyerekeket a
már létező szakosztályokhoz és természetesen további fiatalokat megnyerni
a sportolásra. Tudjuk, hogy sok esetben nem tudjuk – talán nem is akarjuk
– felvenni a versenyt más sportegyesületekkel, ugyanakkor nagyon fontos
megemlíteni, hogy a VSE kötelékében
14

is szép számmal vannak olyanok, akik
évtizedek óta önzetlenül dolgoznak Vértesszőlős sportjáért és szép sikereket
értek el a labdarúgó, asztalitenisz, karate, mazsorett, bowling valamint a lovas
szakosztályokkal.
Mindezeket figyelembe véve döntött
úgy a VSE közgyűlése, hogy 2014. márciusi hatállyal Kovács Csabát választja
meg a sportegyesület elnökének. Az új
elnök korábban az asztalitenisz szakosztály vezetője volt és elkötelezett Vértesszőlős sikeres sportja iránt.
Vezetésével az elmúlt rövid időszakban sikerült konszolidálni és kiegyensúlyozottá tenni a klub gazdasági működését, megújult a labdarúgó szakosztály
vezetése, sikerült megújítani a sportkapcsolatokat melynek eredménye képen játszott már nálunk a Gyirmót és
a Szigetszentmiklós NB.2-es csapata.
Valamint örömmel jelenthetjük be, hogy
2014. szeptember 3-án hozzánk látogat
egy barátságos mérkőzésre a Puskás
Labdarúgó Akadémia U-18-as csapat,
amely mérkőzésre sok szeretettel várjuk
szurkolóinkat. Jelentős változáson ment
keresztül a labdarúgó szakosztály, ahol
a felnőtt csapat új edzővel vág neki a következő idénynek és mindezek mellett
sikerült elérni, hogy több vértesszőlősi
kötődésű játékos szerepelhet a felnőtt
csapatban.
Az elnökválasztás óta sikerült kialakítanunk egy kiegyensúlyozott és bizalomra
épülő kapcsolatot Vértesszőlős Község
Önkormányzatával, akik a sportlétesítmények fenntartójaként a VSE legkitartóbb támogatójának nevezhetünk.
Talán a legnagyobb eredménynek
azonban azt tekinthetjük, hogy sikerült
megnyernünk olyan – részben vértesszőlősi támogatókat, – akik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a mai napon

minden szakosztályunk tiszta körülményekkel és feltételrendszerrel vághat
neki a következő időszaknak. Ezúton
is köszönjük nekik és reméljük, munkánkkal sikerül majd bizonyítani, hogy
ezzel letettük egy hosszú távú együttműködés alapkövét. A támogatóink
segítségével sikerült kiadnunk a VSE
2014-2015-ös idényére szóló bérleteket, amelyek már több helyen is kaphatók. (Az első hazai mérkőzés Ács ellen
2014. augusztus 23-án volt – 2-2 (2-1)
eredménnyel).
Tudjuk azonban, hogy még az út elején
járunk annak érdekében, hogy egy szerethető és hiteles sportegyesület hosszú
távú és kiegyensúlyozott alapjait tovább
építhessük. Terveink között szerepel
az Általános Iskolával történő mielőbbi
kapcsolatfelvétel, hiszen gyermekeink
jelenthetik a VSE utánpótlás bázisát.
Megújítjuk a labdarúgó szakosztály után-

pótlás rendszerét, melybe beletartozik az edzők
kiválasztásától a
feltételrendszer
és a folyamatos
ve r se nyez te té s
szükségessége. Szorosabbá
szeretnék tenni
a szakosztályok
közötti együttműködést, hogy a szakosztályok által elért
sikerek se maradjanak a háttérben, kérni
fogjuk a helyi TV-t és médiát a rendszeresebb tájékoztatásra.
Mindezekhez szeretnénk kérni támogatásukat és megértésüket továbbá minden sportot szerető vértesszőlősi lakos
segítségét abban, hogy hozzák gyermekeiket sportolni a VSE szakosztályaiba.
Hajrá Vértesszőlős!

Köszönet

Újra megnyitottam!

A Vértesszőlősi Alapszervezet nevében
köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
augusztus 14-én vért adtak és reméljük, hogy az elkövetkező véradásokon is
részt vesznek még sok embertársunkkal
együtt.
Véradóink:

Egri Zoltán
Rácz Károly Zoltán
Czelvikker Zita
Hollósi Aranka
Gombás Lajosné
Tóthné Szűcs Ágnes
Dr. Nagy Sándor
Szőczi Péter Gábor
Takács Brigitta
Popovicsné
Pál Viktória
Popovics József

Pőhr Zsolt
Sternné Muk Andrea
Barassó Zita Tünde
Tomasik József
Krupánszki Csaba
Kovács Enikő
Laczó Szabina
Laczóné
Török Krisztina
Kutenics Mária
Árki Róbert
Ispán Mónika
Köszönettel:
Ispán Mónika titkár

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet!

Nyitási akció:
szeptemberben
a hajvágás féláron!
Udvardi Zsuzsanna

Vértesszőlős, Hegyalja u. 19.
Bejelentkezés:

06 20 3187671
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Nyári edzőtábor – karate
A vértesszőlősi karate csapatnak 2014.
július 28-án kezdődött – a minden évben megrendezett – nyári edzőtábor,
a Magyar Shotokan Karate Szövetségi
táborban.
Az edzéseket Kozma Erzsébet Shihan,
Szabó Károly Shihan, Molnár István
Sensei, Suki Sándor Sensei, és Mucsi
György Sensei tartották. A karatékák napi
4 edzésen vehettek részt. Az edzőtábor
alatt 2 vízi edzést is tartottak, amit kicsik

és nagyok egyaránt élveztek. A résztvevők száma 185 fő volt, ebből a szövetségen belül 60-65 fő vett részt. (kempósok,
shotokánosok, jiu-jitsusok.) A tábor végén vizsgát tehettek a karatékák, ami a
szőlősi csapatnak jól sikerült.

Akik sikeres vizsgát tettek:
Bácsi Vanessa 9 kyu
Jenei Ferenc 9 kyu
Stern Roland 8 kyu
Suki Dániel 8 kyu
Tóbiás Angéla 8 kyu
Szabó Aliz 6 kyu
Vasadi Flóra 1 Dan
Kuburczik István 1 Dan
Munkácsi Attila 1 Dan
Munczer István 2 Dan
Munczer Máté 2 Dan

látványos nyárvégi
bőrmegújító, vízhiány
pótló, regeneráló,
halványító, a napozás
káros hatásait enyhítő

kezelések szőlő
őssejtekkel, hyaluronnal
és kövirózsával.
„A természet erejével
a természetes szépségért.”
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 :

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

.
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Közvilágítási hibabejelentés!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási lámpatestek üzemzavarait, meghibásodásainak hibabejelentését a polgármesteri hivatal munkatársai is az E-ON felé jelzik, ezért arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkánkat. Amennyiben hibát észlelnek, jelentsék közvetlenül a szolgáltató
felé, hiszen ez meggyorsíthatja az ügyintézési és javítási folyamatot!

A bejelentésüket az alábbi elérhetőségen tehetik meg:
Vezetékes telefonról, amely ingyenes: 06 80 533 533 – 0-24 óráig
A bejelentésnél ne felejtsék el behatárolni a hiba pontos helyét
(település, utca, házszám, hrsz.).
Segítő közreműködésüket ez úton is megköszönjük!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
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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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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya
telekom.hu/zene

VÁLASZD HOZZÁ KÉSZÜLÉKAJÁNLATUNKAT!

SONY XPERIA M2 OKOSTELEFON FEJHALLGATÓVAL
0 FT KEZDŐRÉSZLET
+ 24 X HAVI 990 FT KAMATMENTES RÉSZLET

(TELJES ÁR: 23 760 FT) ÚJ ELŐFIZETÉSSEL, A MUSIC M
DÍJCSOMAGRA VÁLLALT 2 ÉV HŰSÉGIDŐVEL, MOBIL ELŐLEGGEL.

A Music M díjcsomag kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. A Spotify Premiummal történő zenehallgatás belföldön korlátlan. A díjcsomag a Spotify AB
által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosít hozzáférést, amelynek használatához regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén, illetve
okostelefonon történő használathoz a megfelelő operációs rendszer, illetve mobil alkalmazás letöltése szükséges. A díjcsomagba foglalt Spotify Premium szolgáltatás havi
díja a www.spotify.com/hu oldalon történő megrendelés esetén 4,99 euró lenne. A készülékajánlat 2014. július 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy
előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek: üzleteink, www.telekom.hu/zene, 1430.

Értékesítés – Szerviz – Ügyfélszolgálat
2800 Tatabánya, Győri út 7–9. Vértes Center Bevásárlóközpont
Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

