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A Kisboldogasszony templom
főoltárképének elemzése búcsú alkalmából
Biztosan csak magamból indulok ki, de talán sokak számára lehet érdekes, hogy
pontosan mit, illetve kiket ábrázol templomunk főoltárképe. Mert a templom főünnepét már sokféleképpen körbejártuk már ezen az oldalon az utóbbi években
– most következzék hát egy újabb nézőpont: nézzük a képet, amely szorosan
kapcsolódik a szőlősi búcsúhoz!
Nem szeretnék más tollával ékeskedni, az információk Zachara Norberttől származnak, akitől valószínűleg nem lehet olyat kérdezni, amit ne tudna templomunkról – ezúttal sem sikerült.
A búcsút a templom védőszentjének ünnepén tartják: a vértesszőlősi plébániatemplomé Kisboldogasszony, akinek szeptember 8-án van az ünnepe. Ezen a napon
született ugyanis a hagyomány szerint Jézus anyja, Szűz Mária – valójában egyébként ezen a napon szentelték fel Jeruzsálemben azt a templomot, amely azon a helyen áll Jeruzsálemben, ahol szűzanya született. (Mint még sosem jártam ott, így az
internetre hagyatkozva írom le: a templom a mai napig áll Szent Annának szentelve.)
Falunk templomának főoltárképe is a születés dicsőséges pillanatát „énekli meg”.
A kép közepén Szűz Máriát láthatjuk – szokásos ábrázolásától eltérően ezúttal még
nem anyaként, hanem újszülöttként: ő a fehérruhás gyermek, akit anyja, Szent Anna
mutat fel – mögöttük pedig az édesapa áll, Joachim. Fölöttük angyalok tartják a
Mária-feliratot. A háttérben álló nőalakok mind a négyen az Ószövetségből „lépnek
elénk”: köztük Ruth, akinek dédunokája Dávid király, illetve szintén láthatjuk a képen
Dávid király második feleségét, Betsabét is.
„Természetesen” rajta van a képen maga Dávid király is: az első sorban található
két férfialak közül a jobboldali Dávid király, kezében egy kinnórral (amely a hárfához
hasonló pengetős hangszer), a baloldali pedig Izajás próféta, kezében egy liliommal,
amely a szeplőtelenségre utal.
Az oltárkép egyébként 1968 óta díszíti a templomot, Samodai József festőművész
munkája – a korábbi (szintén Mária születését) ábrázoló oltárkép pedig jelenleg a
sekrestyeajtó felett látható.
dr. Pataki Gábor

Látogatás Muhr am See-ben
A németországi testvértelepülésünkön tett látogatásunk alkalmával egy felirat
fogadott minket az ünnepi
esten: 25 éves barátság, 10
éves partnerkapcsolat.
Már 25 éve annak, hogy barátság kezdett alakulni a két
település között: focimec�csekkel, baráti kapcsolatokkal, közös programokkal.
Ez fejlődött az idők során
odáig, hogy tíz évvel ezelőtt
hivatalos okiratba foglalták a települések
vezetői, Roland Fitzner és Vida István az
együttműködést.
Augusztus 16-án 60 szőlősi résztvevő
és kétszer ennyi muhr-i polgár gyülekezett a közösségi programoknak helyt
adó központban. A szőlősiek bemutat-
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ták, milyen a magyar vendéglátás, hisz
itthonról mindannyian számos finomsággal felpakolva indultunk, amiket kínáltunk ezen az ünnepi esten. Többféle
pálinka és sütemény volt az asztalokon,
finom vörös és fehér borok, csípős szalámi, paprika, méz, a kertek termései

lekvárok és dzsemek formájában.
Háromtagú zenekar teremtett igazi
magyaros hangulatot.
Az ünnepi beszédek sorát Roland Fitzner polgármester kezdte,
köszöntve a delegációt. Megemlékezett néhai Hans Balzerről, aki
fáradhatatlan mozgatórugója volt
kezdetektől a testvérkapcsolatnak.
Így fogalmazott: „Nagyon kedves
barátokra találtunk Vértesszőlősön.” Elmondta, hogy évek óta
szívesen vesznek részt a szőlősi
szüreti programokon, örömét fejezte ki
amiatt, hogy az évek során többször gyerekeket táboroztathattunk községükben,
és muhr-i gyerekek is nyaraltak nálunk.
Szívesen emlékezett arra, hogy anyagilag hozzájárulhatott templomunk toronyórájához. Dr. Nagy Sándor polgármester
németül elmondott beszédében kedves
vendéglátóknak nevezte a muhr-iakat,
megköszönte az alpolgármesterek, Hans

Buck és Karl Hummel lelkes fáradozását,
s kifejezte reményét arra vonatkozóan,
hogy még tovább fejlődhet a két település barátsága.
Mindig szívesen látott vendég Muhr am
See-ben községünk előző polgármestere,
Vida István is, aki szintén németül szólt a
hallgatósághoz: „Szeretek itt lenni, hiszen
a muhr-iak nagyon kedvesek és sokan köszöntenek barátként a település utcáin.”
Nagy taps fogadta véleményét, mely sze-
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Nem épül idén színpad
a Vértes László Parkban

rint az igaz barátság nem az interneten
vagy a médiákon keresztül ér el minket, a
lelkeknek kell egymásra találniuk.
Roland Fitzner ezután a község nevében köszönetét fejezte ki és ajándékot
adott át Bedei Saroltának és Szabó Lászlónak sokéves, a két település kapcsolatának ápolásáért tett fáradozásaikért.
Kettőjükön kívül a két polgármester, valamint Vida István, Josef Barta és Kirschner
Gábor, a Muhr am See-Vértesszőlős Baráti Kör vezetői írták alá azt a dokumentumot, mely ennek a szép napnak állít
emléket.
A vértesszőlősi mazsorettek fellépése
után köszöntötték vendéglátóink a Hegyközösségi Egyesület elnökét, Biczó Sándort, aki nagy elismerést vívott ki azzal,
hogy kerékpárral vágott neki a – még
busszal is nagyon hosszú – útnak Muhr
am See-be, s hét napon keresztül napi
tíz órát kerekezve szerencsésen meg is
érkezett, épp a delegációval egy időben.

A Hírmondóban korábban már olvashatták, hogy a Pária Faluközösségi
Egyesület Vértesszőlős Község Önkormányzata segítségével és támogatásával pályázatot nyújtott be 2011.
évben szabadtéri színpad építésére
a Vértes László Parkban, melyre az
egyesület 2012-ben a lehetséges
maximális 5 millió forint támogatást
elnyerte.

Vendéglátóink gyönyörű programot
állítottak össze nekünk az előttünk álló
két napra. Megtekintettük Rothenburg
középkori belvárosát, hajóztunk és hajót vezethettünk az Altmühl tavon, meglátogattuk Eichstätt barokk épületeit és
templomát, részt vehettünk egy hamisítatlan bajor sörfesztiválon.
Köszönjük az élménydús napokat
muhr-i vendéglátóinknak! Szeretettel várjuk őket október első hétvégéjén, amikor
a testvértelepülési megállapodás tízéves
évfordulóját Vértesszőlősön is emléktábla avatással ünnepeljük meg.

A színpad létesítését indokolta, hogy az
egyesület és az önkormányzat együttműködésével régen készült mobil színpad tárolása az önkormányzatnak jelentős problémát okoz, ugyanis kevés a
helyünk egyéb eszközök tárolására is.
Illetve komoly gondot okoz a színpad
rendezvények előtti oda-, majd visszaszállítása, összeszerelése és lebontása,
melynek munkaerő igényét az egyesület
egyre nehezebben tudja biztosítani.
Illetve a tervek szerint a színpad alatti
szuterénben akadálymentes vizesblokk,
öltöző és egyesületi helyiség is berendezésre került volna, mely funkciók egy részét jelenleg a rendezvényeken mindös�sze a mobil WC-vel nem tudjuk biztosítani.
A Vértes László Parkban történő színpad engedélyezéshez a beépíthetőség
biztosítására szükség volt a szomszédos önkormányzati területtel történő telekösszevonásra, illetve a Szabályozási

Terv módosítására a megengedett építménymagasság növelés (4 méterről 6
méterre) miatt.
A LEADER pályázat a tervezői költségbecslés alapján került benyújtásra, melyhez az 5 millió forint támogatás előfinanszírozását és további 7 millió forint forrás
biztosítását az egyesülettel kötött szerződés alapján az önkormányzat vállalta.
Ez év tavaszán a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezői ajánlatkérés során
sajnos nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló 12 millió forintból még a
csökkentett tartalmú változat sem építhető meg (ragasztott faszerkezet helyett
gerendából ácsolt tetővel, szuterén nélkül), annak költség igénye is legalább
bruttó 16 millió forint. A rendezvényekhez szükséges egyéb funkciók elvesztése miatt az egyesület vezetősége a csökkentett változatot nem támogatta.
A fentiek miatt a Pária Faluközösségi
Egyesület vezetősége felelős döntést hozva, a LEADER pályázaton elnyert támogatási igény visszavonását határozta el.
Remélhetően a 2014-2020 EU programozási időszakban a rendelkezésre álló
tervek megvalósítására komolyabb pályázati források (pl. EMVA) is rendelkezésre
állnak majd, amiből a szabadtéri színpad
megvalósítható lesz.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Szabó Mária képviselő

4

5

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete
rendkívüli üléseinek napirendjei, döntései
2013. augusztus 14.

Mesterkezek nyitó ünnepség
2013. augusztus 15.

1. A képviselő-testület a június 11-i esőzés (vis maior) káresemény forrásösszetételét és
támogatási igényét módosította, így az igényelt támogatás összesen 2 402 558 Ft.

2013. augusztus 27.
1. A „Csapadékvíz-elvezetés felújítása Vértesszőlős község területén (KDOP-4.1.1/ E-112011-0019)” elnevezésű projekt kapcsán a képviselő-testület az ajánlatadók
a) FTK Építő Kft. (2890 Tata, Barina u. 9.), a
b) Geotech Kft. (2800 Tatabánya, Réti u. 166) és a
c) Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni ú 78.)
kivitelezői ajánlatát érvényesnek és bírálatra alkalmasnak minősítette. Várhatóan szeptember 12-én kerül sor a kivitelező kiválasztására és most már belátható időn belül
megkezdődhetnek a kivitelezés munkálatai.
2. A könyvtárban és Közösségi Házban dolgozó, kulturális munkatársi feladatokat ellátó
Hörömpöliné Ildikó távozása miatt 2013. szeptember 1–2013. október 31. közötti időszakra
megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra Kutenics Kinga Vértesszőlős, Tanács u. 82.
sz. alatti lakos.
3. Szeptember 1. és október 31. közötti időszakban kerül sor a kulturális munkatárs pályáztatás folyamán történő kiválasztására.

Legyen-e helyi TERMELŐI PIAC Vértesszőlősön?
Az önkormányzat saját kezdeményezésében veti fel a kérdést a helyi lakosság
körében. A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac 40 kilométeres
körzetében mezőgazdasági illetve élelmiszeripari terményét, termékét értékesítheti. A piac létrehozására felvetődő helyszín a Tájház és környezete, a tervezett
elárusító helyek száma ~ 20 db, a helypénz max. 1000 Ft/alkalom, a nyitva tartás
szezonális március 1-től október 31-ig minden héten szombaton 06-12 óráig.
A termelői piac létrehozásának hatósági engedélyeztetése során több feltételnek
kell megfelelni, melyek vizsgálata folyamatban van. Azonban fontosnak tartjuk azon
lakosaink véleményét, akik árusítanának a létesítendő piacon, ezért kérjük javaslataikkal, észrevételekkel, felvetődő kérdéseikkel támogassák a piac létrehozását, melyeket az önkormányzatnál elhelyezett postaládába téve, a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címen, vagy az önkormányzatnál személyesen leadva
juttathatnak el számunkra 2013. szeptember 20-ig.
Szücsné Posztovics Ilona
önkormányzati képviselő
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Az augusztus 20-ai rendezvényről
Ebben az évben is a hagyományokat
követve indult ünnepi programunk:
a délelőtti szentmisén résztvevők a
megszentelt új kenyérből kaptak egyegy szeletkét. A templom előtt felavatásra került a régi toronysisakon álló
kereszt emlékműve, mely szőlősi kő
talapzaton áll.

A délutánt a VSE mazsorett szakosztálya nyitotta meg, a lányok ügyessége és
szép táncai nagy sikert arattak; majd egy
fergeteges lovas-íjász bemutatót csodálhattak meg a nézők. A tatai Aréna Sportcentrum apraja-nagyja vonult fel a színpadra ez után, hogy a salsa, hip-hop és
zumba táncok bemutatásával arassanak
nagy sikert a publikum előtt.
A kerékpárverseny eredményhirdetésekor nemcsak a délelőtt kerekezők kaptak jutalmat. Köszöntöttük Biczó Sándort
is, aki a Hegyközösségi Egyesület elnökeként meghívást kapott a németországi
testvértelepülésünkön rendezett ünnep-
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11 órakor a Vértes László parkban rendeztük meg az amatőr kerékpárversenyt,
melyen idén is számos gyermek és felnőtt vett részt. Érmeiket és ajándékaikat
az esti eredményhirdetéskor vehették át.
Ezúton is köszönjük a rendőri biztosítást
Stavarsz Kornél körzeti megbízottnak és
az önkéntesek segítségét is!

ségre, amelyre két keréken jutott el, több
mint 900 kilométert tekerve Muhr am
See-ig. Kitartása példaértékű, sportteljesítménye elismerésre méltó, ezúton is
gratulálunk neki! A Jenei Cukrászda által
felajánlott, magyar és német zászlócskákkal díszített tortát polgármesterünk
adta át neki, amit Sanci azonnal szét is
osztott a bicós gyerekek között.
Dr. Bogár István, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke a „Tiszta udvar, virágos
ház” pályázat eredményét hirdette ki.
Díjazottak: Angyalvári Ferenc, Dosztál
János, Gödri Enikő, Henzer Mónika,
Kovács-Mérő Éva, Nagy Sándor, Polgárfi

István, Ritócz Lászlóné, Simon Alexandra,
Vejtey Tibor. Vásárlási utalványt és házra
kitehető kerámiadíszt kaptak ajándékba.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte Krupánszki Jánosnét, Anna nénit,
aki a község templomának felajánlott
többmilliós adományaiért kapta meg
idén a Vértesszőlősért Emlékplakettet.
A képviselőtestület döntése alapján Törökné Pátrovics Erika, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetője, a helyi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a
Pátria Faluközösségi Egyesület elnökségi tagja kapta meg több évtizedes, a
helyi közösségért végzett munkája elismeréseként a Vértesszőlős Díszpolgára
címet.
A rendezvény ünnepélyes része után a
mulatságé lett a főszerep! A Zábráczky
zenekar örökzöld melódiáival derítette
jókedvre a résztvevőket. Három népzenész kíséretével rövid táncházas bemutatóval debütált a községben február
óta működő amatőr néptáncegyüttes, a
Szőlősi Aszúszemek. A 15-20 fős csoport kedd esténként tartja foglalkozásait
a Közösségi Házban, és várja az érdeklődők jelentkezését tagjai sorába!
Egész nap aggódtunk, hogy az időjárás kegyes lesz-e hozzánk, s meg tudjuk-e tartani a sokak által várt tűzijátékot,
de mindenki örömére 21 órakor csodálatos fényeffektusok tűntek fel az égen

falunk felett. Hosszú percekig csodálhattuk a zenével kísért szép bemutatót.
A rendezvényt diszkózene zárta, melyet pontban 23.30-kor befejeztünk, tekintettel a másnapi munkanapra.
Reméljük, hogy akik részt vettek a
programon, jól érezték magukat ezen az
ünnepnapon.

Az augusztus 20-ai rendezvény
segítői és támogatói:
Egervári József, Dr. Bogár István, Erős
János, Frecska Máté, Gombás Lajos,
Hörömpöli Tibor, Hörömpöli Tiborné,
Ispán Károly, Ispán Mónika, Jenei Cukrászda, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, Krupánszki Emilné, Kutenics
Miklós, Kutenics Miklósné, Magyar
Józsefné, Pappné Bedei Sarolta, Pátria Faluközösségi Egyesület, Polgárőr
Egyesület, Scsibrán Jánosné, Séra
Anita, Skrován József, Stavarsz Kornél, Szabó Mária, Szabó Ákos, Szűcs
Imre, Torda Balázs, Vértesszőlős Önkormányzata, a Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete,
Zachara Norbert, Zigó László, Zoltánfi
Zsuzsanna

Köszönjük munkájukat!
Szabó Mária
a Kulturális- és Oktatási Bizottság elnöke
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Tisztelt Vértesszőlősiek!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

a 2013. szeptember 28-án 15 órakor kezdődő

szüreti felvonulásunkra!
Előzetesen kisbíró hirdeti ki az eseményt a következő helyszíneken:
Szeptember 25. szerda, 17 óra: Jókai, József Attila, Tanács utcák
Szeptember 26. csütörtök, 17 óra: Múzeum, Akácfa, Petőfi, Rákóczi utcák
Szeptember 27. péntek, 17 óra: Samu ABC, valamint a Sólyom és Halastó utcák
Kérjük, hallgassák meg a kihirdetést!

Szeptember 28-án 14.30-kor a Tájház előtt fogadjuk a szőlőhegyről leérkező
fiatalokat a feldíszített koszorúkkal és fellép a tatai Pötörke néptáncegyüttes.

15 órakor indul a felvonulás, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, hogy amennyiben a felvonuláson részt vesz, népviseletben,
illetve - ennek hiányában - ünneplő öltözékben jelenjen meg.

Az útvonal: Tájház – Tanács utca – Valusek utca – Petőfi utca
– Akácfa utca – Múzeum utca – Ady utca – Tájház-köz – Jókai utca – Sportcsarnok
A szüreti bál 19 órakor kezdődik a Sportcsarnokban:
• új bor köszöntése, kóstolása • zenél: a Schütz Kapelle • büfé
Jegyek elővételben 1500 Ft-ért kaphatók a polgármesteri hivatalban
szeptember 16-tól 24-ig, nyitvatartási időben;
valamint 28-án a helyszínen 2000 Ft-os áron.

A szüreti bál másnapján szeptember 29-én az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
tűzgyújtásos programsorozathoz kapcsolódva
vidám zenés-táncos rendezvényt szervezünk
a Vértes László Parkban
20.00 óra szalonnasütés
21.30 máglya gyújtás
A rendezvényen fellép a Zimozeleny asszonykórus
és a Szőlősi Aszúszemek amatőr néptáncegyüttes
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kulturális és Oktatási Bizottság, Pátria Faluközösségi Egyesület,
Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
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Tisztelt Olvasók!

Elindult az új tanév

Köszöntjük Önöket a 2013/2014-es
tanév megnyitása alkalmából!
Amint a gyerekek és a szülők is tapasztalhatják, ez a nyár sem telt el felújítási munkák nélkül. Az új- és régi épület folyosóira
felkerültek az új burkolatok, a régi épületben a könyvtár az emeletre költözött
és így egy tágas, világos, szép osztályterem fogadja a kis első osztályosokat. Az
emeleten a könyvtár mellett a gyermekek
számára kialakítottunk egy relaxációs
szobát is. Ezek a munkák az Önkormányzat, mint működtető számára több mint
2 millió forintba kerültek. Megszépült, felújított tantermek várják iskolánk 149 diákját.
Az utóbbi hónapokban bizonyára sokat hallottak a médiából a köznevelési
rendszer változásairól, a pedagógusok
munkarendjének átalakításáról. A mi
feladatunk az, hogy a szülők és a gyermekek ebből csak a pozitív változásokat érzékeljék. Azon igyekszünk, hogy
továbbra is családias környezetben, növekvő színvonal mellett végezzük munkánkat, neveljük, oktassuk tanulóinkat.
2013. szeptember 1-jétől új időszámítás
kezdődik a közoktatásban, amit a szülők
már meg is tapasztalhattak: a tankönyvek
vásárlása más rendszer szerint történt, valamint bevezetésre került az egész napos
iskola. A Köznevelési törvény szerint az általános iskolákban úgy kell megszervezni

a nevelést-oktatást, hogy a foglalkozások
8-tól 16 óráig biztosítottak legyenek. Ez
nem azt jelenti, hogy minden tanulónak
minden nap 16 óráig az iskolában kell
lennie; a szülő kérelmet nyújthat be az
igazgatóhoz, amely alapján az intézmény vezetője a tanulót felmentheti a
16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozások alól és erről mérlegelés után
határozatot hoz. Ha a szülő nem nyújt be
kérelmet, vagy kérelmére elutasító választ
kap, akkor gyermekének kötelező 16 óráig az iskolában tartózkodnia. Amennyiben
ennek ellenére nem vesz részt ezeken a
foglalkozásokon, illetve nem tartózkodik
16 óráig az iskolában, akkor az igazolatlan órának minősül.
További változást jelent, hogy 1. és 5.
osztályban belép a hit- és erkölcstanoktatás; valamint a mindennapos testnevelés már 4 évfolyamot érint. Az 1-2. és 5-6.
osztályban a tanulóknak kötelező részt
venniük napi 1 testnevelés órán, melyből
hetente 3 a délelőtti órarendbe, 2 pedig
a délutáni órarendbe illeszkedik. Még
számtalan szakmai jellegű, kimondottan
a pedagógusokra vonatkozó módosítás
lépett életbe, ezen feladatok megoldása
ránk vár.
Bízunk benne, hogy ez a tanév is zökkenőmentes és eredményekben gazdag
lesz.
ISKOLAVEZETÉS

Változás! Közösségi Ház – Könyvtár
A Közösségi Házban és a könyvtárban szeptembertől új munkatárs, Kutenics
Kinga látja el a feladatokat. Mindkét intézményben továbbra is szeretettel várjuk az olvasni, kikapcsolódni vágyókat.
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Iskolai táborok
„Nem messze a mesteri fokozattól”
A címmel János bácsi – Gútay János művésztanár – szavait idézzük, aki mestertársával, Csiszár József keramikussal érkezett tanévnyitó ünnepségünkre, hogy
a lassan mesterré cseperedő volt táborlakókat köszöntse. Az elmaradhatatlan
oklevél és meglepetés ajándék is ott lapult táskájukban.
Elérkeztünk az első ötöshöz! Bizony már ötödik éve élvezzük a fazekas tábor adta
lehetőségeket és kihívásokat Tatán a kézműves műhelyben. A gyerekek többsége
több éve vesz részt a foglalkozásokon, ahol elméleti tudással és gyakorlati fogásokkal bővítették az addig elsajátított ismereteket. Évről évre nyomon követhető az alkotópalánták ízlésvilágának formálódása, formaérzékük fejlődése, és egyre bátrabban
mernek élni az önkifejezés fazekaskodás nyújtotta lehetőségeivel. Erről a táborban
alkotott és a tanévnyitón bemutatott munkák tanúskodnak. Többek között készültek
apukák számára söröskorsók, anyukáknak kínáló- és dísztányérok, a filmvilág ihlette,
illetve elképzelt állatfigurák is. Sőt olyan plakettek is, melyek Vértesszőlős szőlőtermesztésére és borgazdálkodására emlékeztetnek.
Örülünk, hogy ismét részesei lehettünk a fazekas tábornak!

Ha nyári és tábor, akkor Pilismarót!
Immár negyedik éve, hogy a szőlősi diákoknak lehetőségük van a nyári szünetben a pilismaróti Duna Liget Üdülőben eltölteni egy gondtalan hetet, mely a
szórakozásról, nevetésről, pihenésről, sportról, kézműveskedésről és idén nem
utolsó sorban a Pilis hegység „rejtelmeiről"szólt.

Szalczinger Józsefné és Szelőczei Anikó

Az augusztus 7-én kezdődő tábor már az első napon sok érdekességet tartogatott,
hiszen meglátogattuk a pilisszántói Szeretet-forrást, a Csillagösvényt, ahol megismerkedtünk nagy magyar királyainkkal, illetve Dobogókőn megsimogathattuk a Föld
szívcsakráját. A mindennapi tábori élet mellett meglátogattuk a hajótemetőt, a titkos
öbölben homokvárat építettünk, hajóztunk Zebegénybe, a forró napokon a felfrissülést pedig a tábori medence biztosította. Remélem a jó hangulatról jövőre is gondoskodhatnak a szőlősi diákok, hiszen a Dunakanyar még rengeteg titkot rejt.

Gólyatábor a suliban

Szelőczei Anikó

Véradás volt a Közösségi Házban
Az idei tanévben 18 elsős kezdi meg tanulmányait iskolánkban.
Még az előző tanévben megismertük őket az óvodában, hiszen hetente tartottunk foglalkozásokat számukra. A csapatban vannak tatabányai gyerekek is, szüleik őket is kihozták ezekre az alkalmakra. Így hát augusztus 26-án már ismerősként találkoztunk,
hogy három napon át ráhangolódjunk az iskolára. Játszottunk a tanteremben és a játszótéren, kipróbálhatták kézügyességüket, megfigyelőképességüket. A kedd délelőttöt lovaglással töltöttük a Nábob Kft lovardájában – ezúton is köszönjük a lehetőséget
Németh Szilviának és Bíró Józsefnek! Aszfaltrajzversenyt hirdettünk a kézilabdapályán,
minden nap mesét és zenét hallgattak, verset tanultak, de feladatlappal is dolgoztak,
hogy bebizonyíthassák, az iskolában a helyük. Az évnyitón az iskola polgáraivá avattuk
a gyerekeket, ahol ők egy közös kis verssel köszöntötték társaikat, szüleiket, tanítóikat.
Iványi Beáta és Szabó Mária tanítók

12

A 40 fok körüli kánikula ellenére is 18 véradó jött el, hogy segítsen a rászoruló
embertársain. Köszönet illeti mindannyiukat, hogy ebben az embert próbáló
hőségben is kötelességüknek érezték a részvételt!

Akik vért adtak:
Borbélyné Paxy Erika, Gáspár Edit, Gombás Lajosné, Greskó Mihály, Gyenei
Szabolcs, Jurasek Dániel, Laczó Georgina, Laczóné Török Krisztina, Magyar
Józsefné, Dr. Nagy Sándor, Pintér ldikó, Popovics József, Tóthné Szűcs Ágnes,
Török Csaba, Varga Tamás, Ispán Mónika, Vendégh Zoltán, Virág Pálné.

Köszönjük!
Vöröskereszt helyi alapszervezete
Ispán Mónika titkár, Zoltánfi Zsuzsanna elnök
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Tegyünk az igénytelenség ellen!

Tegyünk a tiszta és rendezett
Vértesszőlősért!
Önkormányzatunk jövőképe, kiemelt
célja egy élhető és fejlődő település,
mely színvonalas közszolgáltatásokat és
igényes környezetet biztosít itt élő lakosaink, családjaik számára.
E stratégiának kiemelt eleme a közterületek rendezése, tisztán és esztétikus állapotban tartása. Úgy gondolom, hogy valamennyi igényes állampolgár rendezett,
tiszta és természetes környezetben szeret
élni és nevelni gyermekeit.
E cél érdekében az elmúlt években önkormányzatunk jelentős pályázati forrásokat (500 millió forintot meghaladó EU
támogatást) szerzett meg a középületek,
a közutak és a közterületek felújítására.
Illetve fejlesztettük a közterületek, középületek ápolását végző karbantartói csoportot, a munkához járműveket, gépeket, eszközöket szereztünk be.
A felsőbb szintű jogszabályok és helyi rendeletünk szerint is az ingatlantulajdonosok
kötelesek az ingatlanuk előtti közterületet
tisztán, rendezetten tartani. Ez alapvetően
a következő feladatokat jelenti: a járda seprését, téli síkosság mentesítését, a csapadékvíz
elvezető árkok jó karban tartását, az ingatlan
előtti zöldterület (gyep) nyírását.
Nagyszüleink korában magától értetődő
volt, hogy hétvégén a porták előtt még a
közutat is felseperték. Ezt például ma is előírja német testvértelepülésünk, Muhr am See
helyi rendelete. Véleményem szerint joggal
elvárható és ide sorolható még az ingatlan
előtt eldobott szemét összeszedése is (sajnos mindig akadnak szemetelők), illetve nagyobb záporok után a közútra mosott iszap,
murva leseprése, az útszegélyek és folyókák
tisztítása, gyommentesítése, illetve a közterületre telepített fiatal fák, cserjék öntözése is.
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Az elmúlt években számtalan cikk jelent
meg a Hírmondóban, melyben felhívtam
e teendőkre, kötelezettségekre a figyelmet. Sajnos ennek ellenére is sok olyan
lakosunk van, melyek számos írásos figyelmeztetés, felszólítás sem törődnek
e közösségi normák és jogszabályok
betartásával.
Jó példa erre a teljes Valusek utca esete,
különösen az elkészült kerékpárút melletti
keskeny zöldsáv, mely továbbra is az ingatlanok előtti közterület része. Sajnos több
ingatlan tulajdonos nem kaszálja rendszeresen e területet. Ugyanígy a felújított Múzeum
és Petőfi utcákban számos lakótársunk nem
törődik a közterület tisztán tartásával, kaszálásával.
Sajnos az elmúlt évek aszályos időjárásában több tucat közterületi fa száradt el, melyet lakosaink jórésze végignézett, nem öntözték meg legalább hetente egy vödör vízzel
ingatlanuk előtt található egy-két facsemetét.
Mivel ezen utcák nagy átmenő forgalommal rendelkeznek és jelentősen befolyásolják a településképet, önkormányzatunk
kiemelt figyelmet fordít azok lehetőségek
szerinti lehető legjobb állapotban tartására. Ez – eltérően egyes lakosok értelmezésével – nem azt jelenti, hogy helyettük
végezzük el e feladatokat. Azonban nem
várhatjuk meg, hogy méteres gaz növekedjen e közterületeken ezért gyakran be
kell avatkoznunk. Négy főből álló karbantartó csoportunk erejét meghaladja
a folyamatos intézményi karbantartás
mellett a gyakran a lakosok helyett végzett közterület ápolás. Ez éppen gyakran
a valóban önkormányzati, intézményi közterületek fenntartása elől vonja el erőinket.
A fenti problémakör elvi megoldására
alapvetően két elvi lehetőség van: Az egyik

az, hogy az önkormányzat még több közterület fenntartási feladatot vesz át a polgároktól. Ez jelentős többletforrást (létszámbővítés, munkabér költségek) jelent, ami vagy
más fejlesztésektől, közfeladatoktól vonja el
a pénzeszközöket, vagy pedig kommunális
adó bevezetésére van szükség.
A másik lehetőség a lakosság intenzívebb bevonása a közterületek fenntartásába, kéréssel, jó példákkal, legvégső esetben a jog biztosította szankció eszközeivel
(bírság).
Úgy gondolom, hogy nem az a cél,
hogy a jog kényszerítő erejét használjuk
és tömegesen bírságokat szabjunk ki, és

az sem, hogy adókat emeljünk, hanem
az, hogy mindenki élve állampolgári kötelességével és rendezett, tiszta környezet iránti igényével, legalább hetente egy
órát szánjon rá az ingatlan valamely lakója vagy a tulajdonos hozzátartozója a
közterület ápolására. Hiszen a falusi polgár azért él kertes házban és zöldövezetben, mert nem akar egész nap négy fal
között élni egy lakásban.
Segítő együttműködésüket és példamutatásokat a rendezett és tiszta Vértesszőlősért előre is köszönjük!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Előbb tisztává tenni, majd tisztán tartani
Községünk idén is csatlakozik az országosan is egyre népszerűbb TeSzedd! kampányhoz: a következő akciónapra szeptember 14-én, szombaton kerül sor. Az esemény főszervezője a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft., amely az előkészítésben és a lebonyolításban is szorosan együttműködik a Belügyminisztériummal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és ezek háttérintézményeivel, valamint
más önkéntes szervezetekkel.
Az eseményen országosan több száz olyan helyszínre várják az önkénteseket, ahol kézzel összeszedhető,
illegálisan lerakott (eldobált…) szemét található. Vértesszőlősön szerencsére nem tömegesen, de azért lehet találni ilyet: szeptember 14-én szombaton ezért 9 órakor várunk minden önkéntest a vasútállomásnál
található hulladékszigetnél – és innen indulunk útnak összeszedni a Skála-térségi kerékpárút mentén, valamint a vasúti átjáró és az Által-ér között a jóérzésű emberek szemét bántó eldobált hulladékot. Az akcióhoz
az önkéntesek számára szükséges eszközöket (védőkesztyűt, TeSzedd!-es zsákokat) az országos akció
szervezői biztosítanak. Ellenben mi itt Vértesszőlősön úgy érezzük, hogy nem elég tisztává tenni környezetünket – folyamatosan tisztán is szeretnénk tartani lakóhelyünket. Szeretnénk büszkék lenni falunkra,
amelyet közösen óvunk és tartunk tisztán. Éppen ezért egész éves programot indítunk a TeSzedd! napján
„TeNeDobdEl!” néven. Az akció egész évben felhívja az itt lakók és az átutazók figyelmét arra, hogy a kukában gyűjtjük a szemetet, nem pedig mellette, és épp ezért kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk –
egyszerűen azért, mert közös érdekünk a szép lakókörnyezet. Vértesszőlős kukáira pedig TeIdeDobd! táblák
kerülnek: nem erőszakkal, hanem példát mutatva fordulunk a tisztaság felé. Az egész éves akció jó alkalom
lehet arra, hogy mindenkiben tudatosuljon, a saját környezetünkért mi magunk vagyunk felelősek. Mert
szeptember 14-én előbb tisztává tesszük, majd az egész év során tisztán tartjuk. Reméljük, közös erővel!

Találkozás időpontja: szeptember 14., szombat 9 óra
Találkozás helyszíne: a vasútállomásnál található hulladéksziget (a Rapid Markettel szemben)
Dr. Pataki Gábor
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja
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2013. szeptember 2.
hétfőtől indulnak a

dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos

karate edzések
a Sportcsarnokban.

Az edzések időpontja:
hétfő, szerda 17 órától 18.30-ig.
Az edzések első fél órájában
jöhetnek mozogni a szülők,
a fogyni vágyók, akik fittek
szeretnének maradni, vagy
akik az állóképességüket
szeretnék növelni!
Várunk minden
régi és új tanítványt szeretettel!
Molnár István „régi-új” karate edző

Kezdete: szeptember 2. 18 óra
Helyszíne: az iskola tornaterme
Hetente hétfőn és
csütörtökön a
szokásos időben
18-19-óráig várok
minden kedves régi
és új mozogni vágyót!
Mátyási Piroska
testnevelőtanár

FRISS HÁZI TOJÁS ELADÓ!
Érdeklődni:

30 Ft/db
ret
(„L” mé

ű)

06 30 749 0676

Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

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

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

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.

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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• 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
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Steril gyantázás
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ szakoktató kozmetikus

Látványos nyárvégi bőrmegújítás
szőlő őssejtekkel!
A szőlőben található értékes OPC- hatóanyagok képesek megújítani a bőr rugalmasságáért felelős kollagén-valamint elasztin rostokat, növelve ezáltal ellenálló képességét és késleltetve öregedését, ugyanakkor hatékonyan lépnek
fel a külső (UV-sugárzás, szennyezett levegő) és belső (stressz, dohányzás,
helytelen táplálkozás) káros hatások miatt keletkező szabadgyökök ellen.

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Próbálja ki szeptemberben

10% -kal kedvezőbb áron

az idei év újdonságát, a szőlő őssejtes
termékcsaláddal végzett kezeléseket!
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Száraz Suzuki
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
alkotmány u. 58.

06 34 510 733

• 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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya

West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárló Központ

Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Szerviz

