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Búcsú – az ünnepi kavalkád sokszínűsége
Ünnepi szentmise, céllövölde, ringlispíl, búcsúbál – sok minden eszébe juthat az embernek a búcsú szóról, és valójában ma már ezek együttesen jelenítik meg az ünnepnapot.
A vértesszőlősi katolikus templom védőszentje Mária, s az ő születésének tiszteletére lett felszentelve az épület – ezért is Kisboldogasszony Plébániatemplom a hivatalos neve. A templomba belépve is ez az esemény tárul elénk, hiszen
a főoltárkép is Szűz Mária születését ábrázolja. Kisboldogasszony napja egyébként már a XI. században számon tartott ünnepnap volt, sőt, komolyságát mutatja, hogy a középkorban saját vigíliája és nyolcada volt – akárcsak például a
húsvétnak.
A búcsú elsősorban egyébként teológiai fogalom. A latin „indulgentia” a bűnbánat szentségében a már feloldozást nyert bűnök elengedése – erre utal a magyar elnevezés, búcsú a bűnöktől. A búcsú gyakran kapcsolódhat a templomok
védőszentjének ünnepéhez, mint esetünkben. Ezen a napon teljes búcsút lehet
nyerni – azaz megszabadulhatunk a tisztítótűztől – a három feltétel betartásával, azaz a szentgyónással, a szentáldozással és a pápai szándékra való imádkozással.
A népi hagyományok tekintetében is igen gazdag Kisboldogasszony napja.
Régebben ekkor fogtak a dióveréshez. Göcsejben a Kisasszony napjára virradó éjszakán ponyvára terítették a búza magját, hogy a harmat jobb kelésre fogja. A reformkor legnépszerűbb paraszti kalendáriuma, a Közhasznú Honi Vezér
így emlékeztette olvasóit a Kisasszony-nap táján esedékes tudnivalókra: „Odakünn a fürdés vége. Sok munka a lennel, kenderrel. Nyíretnek a kétnyírésű birkák. Szüretre készíteni az edényeket!”

Pataki Gábor
ministráns

Kitüntetések
Községünk díszpolgára idén
Urbanics Vilmos
Urbanics Vilmos egész munkássága alatt elhivatottan tett a szlovák nyelv
és kultúra ápolásáért. 42 éven keresztül nevelte az iskolában felnövekvő generációkat a sport szeretetére. Másfél évtizeden keresztül minden évben sítáborokat szervezett Szlovákiába, ezzel nemcsak a célnyelvi ország
és a nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekek közötti kapcsolaton munkálkodott,
hanem több száz gyereket megtanított
e szép sportágra. Magas szintű zenei
képzettségének köszönhető az iskolában évtizedekig fennálló énekkar sikeres működése. A szlovákiai Turany
település és Vértesszőlős testvérkapcsolatának létrejöttében és működtetésében kiemelkedő szerepet vállalt.
1992-ben megalapította községünk
nemzetiségi kórusát, a Zimozeleny

Asszonykórust. Fennállásuk óta nemcsak éneklik a helyi szlovákság gyönyörű dalait, hanem gyűjtik is azokat.
Sikeresen szerepelnek minősítő versenyeken, nemzetiségi fesztiválokon, külföldön és a környező településeken, s
jelenlétük nélkül elképzelhetetlen egyegy községi rendezvény.
Pedagógus pályafutása és a helyi
nemzetiségi hagyományok ápolása terén végzett munkássága mindenki számára példaértékű.

Vértesszőlősért emlékplakett
kitüntetésben részesültek
Juhász Rezső nyugalmazott tanító negyedszázadon keresztül tanított
Vértesszőlősön. Szlovák tanítóként tevékenyen részt vett az iskola és a község nemzetiségi kultúrájának ápolásában, hagyományőrző programjaiban.
Tanítványai tisztelték, érezték szeretetét, csodálták tudását. Csendes, ke-

vés szavú, mindig derűs, békés ember.
Óráin, a nevelőtestületben, de bármely
közösségben a feszültségoldás, a nyugalom letéteményese. Munkássága,
emberi tisztessége példaértékű minden generáció számára.
Juhász Rezsőné Margit néni negyedszázadon át volt a Vértesszőlősi
Általános Iskola tanítónője. A kisiskolások megtalálták benne az édesanya
biztonságát, határozottságát, nagyobbacska korukban szigorát, keménységét, határozottságát. Lelkiismeretes pedagógusként rengeteg munkával minden tanítványa egyéniségére
szabta a terhelést, s magas szintű követeléseit is. A szülők előtt is tekintély
volt, bátran bízták rá gyermekeik nevelését. Tanítványai igen jól megállták helyüket az életben. Aktív közéleti ember
volt, a nevelőtestület közkedvelt, nagy
munkabírású tagja. Minden tanítványa

Augusztus 20-ai rendezvények községünkben
Idén is a templomban kezdődtek a
Szent István napi programok az új
kenyér köszöntésével. József atya
áldása és a szentmise után a résztvevők meg is kóstolhatták a megszentelt kenyeret.
10 órakor kezdődött a kerékpárverseny a múzeum alatti parkban. A résztvevők biztonságára fokozottan figyeltünk idén, s Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony kezdeményezésére a helyi iskolás gyerekek körében ezután is nagy hangsúlyt kap majd a bukósisak használata és a közlekedési
szabályok megismerése.
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és kollégája szeretettel emlékszik Margit nénire.
Szeiler Mihály tősgyökeres vértesszőlősi, a szlovák kisebbségi nyelvet
jól beszéli. A győri Tinódi Lantos Sebestyén Zeneművészeti Konzervatóriumban, s a Zrínyi Ilona Gimnáziumban
tanult. Játszott Budapesten a Vám- és
Pénzügyőrség negyvenfős zenekarában és a BM Központi Zenekarában.
A zene révén bejárta egész Európát,
zenélt Németországban, Svájcban,
Ausztriában, Hollandiában. 1998-tól
nyugdíjas. Különösen a 70-es, 80-as,
de a 90-es években is nagyon népszerű volt saját kiszenekara. Rengeteg esküvőn, bálon játszottak falunkban és a
környező településeken. Szeiler Mihály
munkásságával öregbítette falunk jó
hírnevét, sokat tett a nemzetiségi kultúra ápolásáért, és a vértesszőlősiek jókedvének megőrzéséért.

A délutáni program 17 órakor vette
kezdetét a sportcsarnokban. A nagy
meleg ellenére sokan eljöttek a kerékpárverseny eredményhirdetésére,
hogy átvegyék megérdemelt díjaikat. Fortunában is bízhattak, mert egy
tombolasorsolás keretében ajándékok várták a szerencsés résztvevőket. Annak sem kellett elkeserednie,
aki sem a versenyen, sem a tombolán
nem nyert, hiszen egy szelet tortával vigasztalódhatott. Ezúton is köszönjük a
Jenei Cukrászda által felajánlott finom
csokitortákat.
18 órakor Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket,
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majd átadta a díszpolgári címet és a
Vértesszőlősért emlékplakettet. Idén
Urbanics Vilmos lett községünk díszpolgára, emlékplakettet Juhász Rezső nyugalmazott tanító, posztumusz elismerést
felesége, Juhász Rezsőné Kiss Margit tanítónő; valamint Szeiler Mihály kapott.
A gratulációk után Dr. Bogár István
képviselő adta át az idei Tiszta udvar, virágos ház versenyre nevezetteknek az
ajándékokat. Miután itt is elkészültek a
közös fotók, a színpad a zenéé lehetett.
A győri Akkordeon Harmonika zenekar szórakoztatta a megjelenteket. Egy
órán keresztül zenéltek, több stílust felelevenítve, így remélhetőleg mindenki
megtalálta az ízlésének megfelelő muzsikát. A következő egy órában a Lucky
Fellas duó lépett a színpadra, pergő és

pazar előadásmódjukkal elismerést vívtak ki a nézőkből.
Ezután „retro” diszkó vette kezdetét a színpadon Csanálosi Lacinak
és Zachara Norbinak köszönhetően,
ám aki az ünnephez illőbb zenei élményt kívánt, a sportcsarnok hűvösét választhatta, ahol az István, a király című rockoperát tekinthette meg
nagy kivetítőn.
10 órakor mindenki a kispályára vonult, hogy megtekintse a tűzijátékot,
ami idén is nagy tetszést aratott. Ezután folytatódhatott a buli, egészen éjfélig.
Minden érdeklődőnek köszönjük,
hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket!
Szabó Mária

Az augusztus 20-ai kerékpárverseny támogatói voltak:
Bedei Sándor, Jenei Cukrászda, Környe-Bokod Takarékszövetkezet,
Makó és Társa, Zoltánfi Tibor
Kerékpáros védősisakot adtak: Makó Györgyné, Szelőczei Anikó
és Csanálosi László, ezzel összesen 7 db került az iskola tulajdonába.
Ez úton szeretném megköszönni a segítségét mindenkinek, aki részt vett a kerékpárverseny szervezésében, lebonyolításában és azt valamilyen formában támogatta.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Befejeződött az ásatás a főút mellett
Az elmúlt időszakban sokat olvashattunk a megyei sajtóban a
Vértesszőlős határában zajló régészeti feltárásról. Augusztusban véget értek az ásatási munkálatok, de
ez korántsem jelenti azt, hogy a régészeknek sikerült teljes mértékben
napvilágra hozni a területen található leleteket.
Az régészeti feltárás befejezése előtt
Vértesszőlős képviselő testülete ellátogatott az ásatás helyszínére, ahol Cseh
Julianna és Pál Gabriella régészek kalauzolták őket.
Az előkerült falmaradványok, szerszámok, használati eszközök, ékszerek és pénzdarabok több évszázad egymásba ágyazott leletei. A legalsó feltárt talajréteg a bronzkori emberek életébe ad betekintést. A felsőbb rétegekből az ókori Római Birodalom idejében virágzó villagazdaság,
vagy újabb hipotézis szerint tanyabok-

ros település épületmaradványai kerültek elő, melyekhez árpád-kori kemencék vannak tapasztva. Feltárásra került
néhány korai népvándorlás kori településrészlet is.
Tudományos szempontból is nagy
jelentőségűek a korai halomsíros temető középső-késő bronzkori sírjai.
Közöttük egy bolygatott csontvázas sír
arról tanúskodik, hogy kifosztották a
sírrablók. Ezek a sírok sokat elárulnak
a régmúlt idők embereinek temetkezési szokásairól: a kezdeti szórt hamvas temetkezést később a csontvázas
váltotta fel. A halottat
gyolcsba csavarták,
és egy nagy kőkamrában helyezték végső
nyugalomba. A helyszínen talált ételmaradékok maradványai
halotti torra engednek
következtetni. A feltárt
sírokból egy főhelyen
eltemet ember, egy nő
és egy csecsemő maradványai kerültek elő.
Valószínűleg a többi
családtag is a közelükben lett eltemetve.
Feketsné Kisvarga Anita
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Felújítások és karbantartási
munkák Vértesszőlősön
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 2009. évi költségvetés fejlesztési tartalékából 1 100 000 forintot a
Vértesszőlősi Általános Iskola felújítására, 2 800 000 forintot a Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde eszközfejlesztésére, karbantartására, renoválására,
és 6 500 000 forintot a Polgármesteri Hivatal épületének rendbe hozására különített el.
A karbantartási munkák az óvoda
nyílászáróinak cseréjével kezdődtek el
a tavasz folyamán. A nyáron befejeződik a kazáncsere és a helyiségek festése.
Az iskolában sor került egyes fűtőtestek cseréjére, járólapozásra és a
nyílászárók mázolására.
A két intézményben csak a legfontosabb munkálatokra nyílt most lehetőség, de a közeli jövőben nagyobb
szabású beruházást tervez az Önkormányzat: lehetőség szerint új óvodaépület építését, és az iskola bővítését.
A Polgármesteri Hivatal épületének
tetőzetén is kicserélték a cserepeket,
így biztonságosabb épületben folyta-
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cák vonatkozásában, melynek keretében szélesítik, parkosítják ezeket az útszakaszokat, valamint megoldják a felszín alatti vízelvezetést és a járdák is
felújításra kerülnek. Őszre megújul a
Valusek utca járdája is a vasút felőli oldalon.
Az Önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően elkészült a község második játszótere a WipMarInvest Kft. által megépítésre kerülő lakónegyedben.

Az intézmények korszerűsítése ezzel
nem ért véget. Az energiatakarékosság
jegyében Vértesszőlős község Képviselő Testülete megbízta a Pénzügyi és
Falufejlesztési Bizottságot, hogy készítsen megoldási javaslatokat a közintézmények energia-felhasználásának
korszerűsítésére, végezzen számításokat a lehetséges megtakarításokra vonatkozóan és tegye meg a szükséges
pályázati (KEOP) előkészületeket.
Feketsné Kisvarga Anita

Csillagok, csillagok
Mint minden év augusztusában, idén is számíthattunk a Perseidák elnevezésű meteorrajra. A meteorzápor az előrejelzések szerint augusztus 12-én
hajnalban produkálta a legerősebb hullást. Vértesszőlősön maroknyi lelkes
csapat várta a hullócsillagokat Eredics Marcsi és Moczik Csaba, amatőr csillagászok vezetésével.
tódhat az ügyintézés. Augusztus 17 és
22-e között került sor a folyosó járólapozására, egy irodahelyiségben laminált padló lerakására, valamint a mosdóhelyiség felújítására.
Tovább szépül a Tájház épületegyüttese is. A borospincébe asztalok, padok boroshordók- és tartályok kerülnek, megteremtve ezzel a borkóstoláshoz alkalmas környezetet. A pince
szép, kovácsolt vas kaput kap.
A Smaragd Patikában kazáncserére
kerül sor a nyár folyamán.
A Sportcsarnokban a nagyterem festése, és az ajtók, ablakok mázolása készült el augusztusban.
A Művelődési Házban kicserélték
már a kaput, új szekrények kerültek beszerzésre. A főbejárat fölé készül az
esővédő.
Elindult a közbeszerzési eljárás a Petőfi, a Múzeum és az Arany János ut-

Az augusztusi meteorhullás, melyet a magyar néphagyomány Szent Lőrinc
könnyeinek nevez, legalább kétezer éves múltra tekint vissza. A modern kor számára Adolphe Quételet fedezte fel 1835-ben Brüsszelből. Megállapította, hogy
az augusztusi meteorok a Perzeusz csillagkép irányából látszanak szétsugárzódni – innen ered a Perseidák elnevezés.
Persik Kata, a Művelődési Ház kulturális menedzsere szervezésében kb. 15 fős
csapat: barátok, családok látogattak ki a Vértes László parkba, hogy tanúi legyenek ennek a szép égi jelenségnek. Kezdetben a lelkesedés kicsit alábbhagyott,
amikor feltekintve az égboltra csak itt-ott bukkant elő egy-egy csillag a felhőkkel
borított égbolton. Addig legalább lehetett faggatni a csillagászokat a meteorrajokról és egyéb érdekességekről. Aztán a felhők is megkegyelmeztek nekünk, és oszlani kezdtek. Az első hullócsillagot még csak páran vettük észre, de az égbolt egyre
jobban kitisztult, és egyre bizakodóbbá vált a kis társaság. Apránként elfoglaltuk a
park pihenőpadjait és asztalait, hallgattuk a tücsökciripelést, és néztük az eget. Kitartásunkat siker koronázta: végül mindenki látott legalább egyszer hullócsillagot.
10.30 óra körül aztán ismét felbukkant egy sűrű felhő, úgyhogy felkerekedtünk, és
hazaindultunk. A hajnali hullócsillagzáport már nem vártuk meg. Majd jövőre!
Csillagászati ismereteket azonban addig is lesz alkalmunk szerezni: Moczik
Csaba és Eredics Marcsi szeptember 24-én 18.00 órai kezdettel tart előadást a
csillagképekről és a hozzájuk fűződő történetekről a vértesszőlősi Művelődési
Házban „Csillagmesék kicsiknek és nagyoknak” címmel.
Feketsné Kisvarga Anita
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Az Őszirózsa Nyugdíjasklub hírei
Július 25-én, a Faluháznál zenés, batyus vígasságot szervezett a
klub a Kultúrházzal karöltve. Volt szalonnasütés és „meglepetés-lángos”,
ami Skrovánné Marika néni receptje szerint készült. „Marika-séf” segítői
Patakiné Klári néni, Krupánszkiné Milka
néni és Feketéné Jutka voltak. A jó lángost Muk Pista bácsi finom, vörösborával öblítették le a résztvevők. Urbanics
Vilmos tanár úr elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni és harmonikázni, így a tánchoz nem volt élőzene.
A hangulat azonban nagyon jó volt.
A 40-50 fős társaságból sokan táncra is
perdültek. A vígasság előkészítéséhez
köszönjük Gombás Lajos és a közmunkások segítségét, valamint Patakiné
Klára, Skrovánné Marika, Dobsa Attila

és Nagy Sándor nyugdíjas klubtagok
közreműködését.
Augusztus 2-án, a tarjáni „Öreg Favágó” vendéglőben vett részt a klub
sramli partin. A finom és bőséges vacsorát jellegzetes bajor zene kísérte.
A zenekar befejezésül szlovák dalokkal
is megörvendeztette a résztvevőket.
A klubtagok Kovács Lajos vezényletével szlovák és magyar népdalokat
énekeltek.
Ennek a rendezvénynek is a fő szervezője Dr. Patakiné Muk Klára volt, akinek köszönjük önzetlen munkáját!
Előttünk álló programok
Szeptember 19-én klubunk saját
szervezésben az igali gyógyfürdőbe
látogat.
Busch Józsefné, klubvezető

Vértesszőlőst is érintették a zarándokok

Zarándoklat Szent Jakab tiszteletére
A Magyarországi Camino de Santiago Egyesület és Lébény Nagyközség Önkormányzata
közösen Szent Jakab-napot szervezett Lébényben, és Szent Jakab zarándokai közül jó páran baráti összefogásban zarándoklatot indítottak a lébényi zarándokünnepre. A zarándoklat július 19-én indult Budapestről, és július 25-én, Jakab napján ért véget. Ekkor érkeztek meg a vándorok Lébénybe, a gyönyörű román kori Szent Jakab templomhoz.
Július 21-én, Vértesszőlősön is áthaladtak a zarándokok. Dukát Csilla, a zarándoklat főszervezője elmondta, hogy ez az első többnapos zarándokút, amit az országban Szent Jakab tiszteletére megtesznek, de mindenképpen szeretnék, ha hagyománnyá válna. A résztvevők az
ország minden részéről érkeztek. Közel hatvanan: baráti társaságok tagjai, a spanyolországi
Caminot megjárt és az iránt érdeklődő emberek, családok indultak el a hosszú, 190 km-es útra,
hogy aztán Lébényhez közeledve, újabb és újabb vándorok csatlakozzanak hozzájuk. Mindenki a maga tempójában járja végig az utat. Azt az utat, amely fizikai értelemben Lébényig tart, és
azt is, amely a zarándok belső, szellemi útja.
Vértesszőlősön az Önkormányzat a Nemzeti Múzeum Előember-telepén egy kis hűsítő vízzel,
árnyékos padokkal járult hozzá a zarándokok felfrissüléséhez, erőt adva nekik az út folytatásához.
Feketsné Kisvarga Anita
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XVII. Mesterkezek kiállítás
Augusztus 17-én nyitotta meg kapuit
a XVII. Mesterkezek Kiállítás a Művelődési Házban.
A kiállításra 46, főként amatőr művész
hozta el alkotásait. A munkák között fafaragások, festmények, grafikák, kézimunkák, textil-alkotások szerepeltek.
Elsőként Persikné Szabó Katalin, a
Művelődési Ház kulturális menedzsere köszöntötte a kiállításon megjelent alkotókat és érdeklődőket, majd
Dr. Nagy Sándor, polgármester szólt
az egybegyűltekhez. Beszédében polgármester úr örömét fejezte ki, hogy
immár 17. alkalommal kerülhet sor a
„Mesterkezek” megnyitójára. A tárlaton
való részvétel, az alkotások sokszínűsége és szépsége, a kiállító művészek
nagy száma évről évre jelzi, hogy sokan kötődnek nemcsak származásuk
révén Vértesszőlőshöz.
A kiállítást Mórocz Károly, a 24 Óra
című lap főszerkesztője nyitotta meg.
Személyes hangvételű beszédében a
kiállítási tárgyakhoz és az általuk megismerhető alkotóhoz fűződő hangulati viszonyulását, intuícióit fogalmazta meg.

A megnyitó ünnepség zárásaként
a hagyományoknak megfelelően Dr.
Nagy Sándor 1-1 szál rózsát nyújtott át
a művészeknek.

Póta László, fafaragó kiállítási tárgyai
közül a Vértesszőlős címerét ábrázoló
munkáját felajánlotta a község Önkormányzatának. Köszönet érte!
Külön köszönet illeti Dávid Andrásnét
is, a kiállítás berendezőjét, akinek révén a tárgyak ízlésesen, az érvényesülésükhöz szükséges térben és háttérben kerültek bemutatásra.

Feketsné Kisvarga Anita
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Koncertsorozat a kettős évfordulón
Nagy sikerrel zárult vasárnap, augusztus 9-én este a Vértesszőlősi
Kisboldogasszony Plébániatemplomban tartott jótékonysági hangversenysorozat második része.
A nagylelkű művészek felajánlásából létrejövő koncert a templombelső restaurálását és az orgona felújítását hivatott elősegíteni, lehetőséget és invitálást
adva minden vértesszőlősinek és a környéken élő polgároknak is a templom
adottságainak megtekintésére, egyben kulturális kikapcsolódásra.
Idén kettős évfordulót ünnepelve koncertsorozattal emlékezünk a 220 évvel ezelőtti templomépítés kezdetére, valamint köszöntjük a komáromi orgonaépítő mester, Sachs János míves munkáját, a 165 éves orgonát.
Tóka Szabolcs orgonaművész úr – a Székesfehérvári Zeneiskola igazgatója,
a Tatabányai Zeneiskola tanára – tolmácsolásában Bach, Pachelbel, Mozart,
Liszt darabok szólaltak meg az orgonán, bemutatva az értékes hangszer különleges hangzását.
Méhész László vértesszőlősi tenor-énekes előadásában Bach Ave Mariaja aratott nagy sikert.
Labant Árpád Vértesszőlősről, aki tehetségével nemrég bekerült a Magyar
Rádió Énekkarába, basszus hangjával Mozart és Verdi áriákat adott elő.
Különlegesen, templomban szokatlanul, de annál szebben szólt a Clark és
Bach művekben Fábián Pál trombitaszólója, aki szintén vértesszőlősi lakos,
ifjú trombitaművész.
Teljesen más stílust képviselt és igazi nyári hangulatot teremtett a koncert
második felében Bacsa Ferenc gitár- és énekművész Budapestről, aki több
örökéletű sláger előadása után a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországgal”
zárta fellépését.
A hangverseny Bach F-dúr Toccata és Fugájával, a szervezők kedvencével zárult, keretbe foglalva és hangsúlyozva az előadás célját.
A szervezők ezúton is megköszönik a fellépő művészek nemes felajánlását, és pazar előadását, valamint a megjelent kedves közönség szíves adományait. Egyben szeretettel várnak mindenkit az elkövetkező koncertekre
is, melynek következő darabja ősszel, október elején várható.
Szamos Boglárka
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EBOLTÁS 2009
Az ebek veszettség elleni oltása a
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól alapján kötelező.
Az ebtartó köteles minden 3 hónaposnál
idősebb ebét beoltatni az alábbiak szerint:
• a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
• az első oltást követően 6 hónapon belül,
• ezt követően évenként.
A veszettség elleni oltással egyidőben –
81/2002. (IX. 04.) FVM rendelet szerint – kötelező az ebek emberre is fertőzésveszélyt jelentő parazitái elleni védekezés, azaz a féreghajtása. A féreghajtó tablettákat a kutyák súlyuktól függően kapják, melynek ára az oltási
díjon felül jelentkezik.
A Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelőben az idei évben is
biztosított, hogy a kutyák veszettség elleni kötelező védőoltását, és féregtelenítő kezelését elvégeztessék.
Helyszín:
Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő.
(Polgármesteri hivatallal szemben)
Szeptember hónapban meghosszabbított
rendelési időpontokban:
Hétfő: 15.00–19.00 óra
Kedd: 14.00–18.00 óra
Szerda: 8.00–12.00 óra
Csütörtök: 14.00–18.00 óra
Péntek: 15.00–19.00 óra
Az oltáshoz, kérjük hozzák el az eb oltási
könyvét is. Elveszett, megrongálódott, olvashatatlan, azonosíthatatlan oltási könyvek helyett új oltási könyv kerül kiállításra.
Kérjük, hogy az oltáshoz a kutyákat pórázon, (ha szükséges szájkosárral is) hozzák el.
Az állat biztonságos, balesetmentes rögzítése, megfogása az oltáshoz a tulajdonos feladata. Kérjük, hogy a veszettség elleni oltás-

ra tulajdonosként csak 14 éven felüli személy
hozza el a kutyát.
A nehezen kezelhető, nagytestű kutyák
esetében van lehetőség előzetes nyugtató készítmény (paszta, tabletta) adására, de ennek
beszerzéséért előző nap fel kell keresni a rendelőt.
Ezen kívül minden kutya esetében lehetőség van otthonában, háznál elvégeztetni a veszettség elleni oltást. Személyesen a rendelési időpontokban, vagy telefonon is bejelentheti ilyen jellegű igényét:
30 519 69 85
A megjelölt oltási időpontokon kívül is
van – egész évben! – lehetőség a kutyák veszettség elleni védőoltására a
Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelőben a rendelési időpontokban.
A veszettség elleni oltás érvényessége egy év, ezért kötelező az ebeket évente, az oltás
érvényességi időpontjáig beoltani!
Macskák veszettség elleni védőoltása nem
kötelező, de a fertőzések megelőzése érdekében minden macskatartónak ajánlott!
A macskák oltását mindenképpen a rendelési
időben, bejelentkezve, vagy háznál, helyszínen indokolt elvégeztetni.
Veszettség oltás díja: 3000 Ft (br.)
Féregtelenítő tabletta ára: 100 Ft/10 kg
(10 kilogrammonként l db tabletta
szükséges, l db 100 Ft).
Kisállat Egészségügyi Könyv
(új, egységes, a régi oltási
könyv pótlására): 1000 Ft (br)
Tisztelettel várjuk kedvencét a Vértesszőlősi
Állatorvosi Rendelőben.
Dr. Márkus Bálint állatorvos
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Kézműves és hagyományőrző tábor

Szeptember

Az idén augusztusban egy hetes
kézműves és hagyományőrző tábort
tartottunk.
Helyszínül a tájházat választottuk.
A nyitott szín szolgált műhelyként, a
„boros” szobát pedig kineveztük konyhának. A kézműves foglalkozásokat
Prieglné Pásztor-Turák Szilvia és Csala
Csilla pedagógusok tartották. Volt bútorfestés, gyöngyfűzés, batikolás, parafahajó készítés, kosárfonás. A gyerekek nagy lelkesedéssel készítették a
különböző, a mindennapokban használható tárgyakat, ruhadarabokat, kiegészítőket.
Két délután Keltai Gábor és felesége
Böbe játszottak velünk népi játékokat
és meg is táncoltattak minket. Megismerkedtünk jellegzetes, szőlősi ételekkel. Milka néni készítette nekünk a káposztás lepényt, és a tarkedlit. Ica néni
fantasztikus lángost sütött nekünk.
Szerdán uszodában voltunk. Csütörtökön bablevest készített Milka néni
krumplis pogácsával. Délután Magdus
néni palacsintával kedveskedett nekünk, másnap pedig krumpli levessel.
Pénteken Skrován Marika nénivel húzhattuk a rétest. Persze ő otthon már

A Művelődési Ház programjai
A Művelődési Ház nyitva tartása
augusztus 31-től:
hétfőn, szerdán, csütörtökön
14.00 órától 18.00 óráig,
kedden, és pénteken
15.00 órától 19.00 óráig.

megsütött egy nagy adagot, nehogy
éhen maradjon a gyereksereg. Marika
néni hihetetlen gyakorlattal még a gyakorlatlan gyermek kezet is olyan ügyesen irányította, hogy egy-kettőre nyúlt
a tészta és tepsibe került a cseresznyés-mákos rétes, ami aztán Ritócz
Marika néni konyhájában sült ki. Magyar Marika néni megmutatta, hogyan
készítettek valamikor rongylabdát és
rongybabát. Tőle kaptuk az almát, amivel a rétest töltöttük. Hogy gyorsabban menjen a munka a rétessütéskor
Busch Klári néni és Pataki Klári néni készítették elő a tölteléknek valót.
Minden segítőnknek még egyszer
köszönjük az önzetlenségét!
Persikné Kata

Szeptember 8-án 18.00 órakor
Angol nyelvi klub
megbeszélés felnőtteknek
Szeptember 12-én
BÚCSÚBÁL – batyus bál
Zenél a Joy Band (Hajdú Ilona,
Tittán Juszuf, Flajsz József,
Kovács Zoltán, Pozsár Béla)
Belépődíj: 1000 Ft/fő
Máriáknak, névnapjuk alkalmából,
a belépés ingyenes!
(igazolás személyigazolvánnyal).
Jegyek elővételben a Művelődési
Házban szeptember 3-tól
hétköznapokon
15.00 és 18.00 óra között vásárolható.
Valamint a bál napján a helyszínen.

Szeptember 17. 18.00 óra
Dr. Almási Kitti pszichológus
előadása a párkapcsolatokról,
„Jó szülő vagyok-e?”, „Meddig terjed a
családom és hol kezdődök én?”
– ezekre a kérdésekre keressük
a választ a szakember segítségével.
Az előadás ingyenes.
Szeptember 24. 18.00 óra
Csillagmesék kicsiknek és nagyoknak
Moczik Csaba és Eredics Marcsi
amatőr csillagászok előadása
a csillagképekről és
a hozzájuk kötődő történetekről

Október
OKTÓBER 1. ZENEI VILÁGNAP
A Blackbird Irish Dance School
tánckar fellépése
Kísér a Kék bab zenekar
hagyományos és
modern ír sztepptánc
http://www.blackbirddance.hu
A belépés ingyenes.

Szeptember 21-től, gyermek néptánc
oktatás indul a Művelődési Házban.
Várunk minden óvodás- és kisiskoláskorú a játékokat,
néptáncot kedvelő gyermeket.
A foglakozások minden hétfőn 15.00 órától lesznek a Művelődési Házban.

Vezeti: Gyurkó Erzsébet (Böbe néni) néptánc-oktató
A foglalkozások ingyenesek.

Jelentkezni a Művelődési Házban lehet
2009. szeptember 21-én 15 órakor.
Minden gyermeket szeretettel várunk.
12
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A „Szöllősi” toronyóra
Kedves vértesszőlősi Lakosok!
Mint ismeretes, falunk műemlék temploma
neves felajánlásoknak köszönhetően toronyórával gazdagodott, amelynek 165 cm átmérőjű számlapjai tavaly szeptemberben elfoglalták – a Fellner Jakab tervei alapján több
mint 200 éve elkészített – méltó helyüket, 21
méteres magasságban.
Most egy rövid ismertetőt szeretnék nyújtani Önöknek, hogy megismerhessék kicsit közelebbről toronyóránkat, a harangtorony belsejét és a harangokat, valamint ezeknek a
csodálatos szerkezeteknek a működését.
A toronyóra számlapjai egy acélvázra szegecselt, alaposan átfestett és lekezelt két félkör alakú lemezből állnak, amelyre 21 centiméteres római számok vannak festve. A mutatók váza szintén acélból készült. Ezt az
a díszes rézlemez borítja, melyet egy német evangélikus lelkész úr tervezett. A
85 centiméteres nagymutatón a Nap,
a kismutatón a Hold található. Mindegyik számlapnak saját osztóműve
van. Az erőátvitel a mutatókra dupla tengellyel történik, amely egyben
a mutatók tartója is. A jó áttételezésnek köszönhetően a toronyóra ellenáll az
időjárási viszontagságoknak, még a madarak
sem zavarhatják meg abban, hogy a mutatók
percenként felvehessék pozíciójukat.
A toronyóra rádióhullámon folyamatosan
kapja a németországi Mainflingenből (Frankfurttól 25 km) a szinkronizáló jelet. Így az mindig megbízhatóan a legpontosabb időt mutatja nekünk. Egy esetleges áramszünet után a
mutatók percek alatt felveszik az új időpont
mutatásához szükséges pozíciót. Természetesen a téli/nyári időátállást is elvégzi.
Augusztustól már nemcsak mutatja az időt,
hanem a templom harangjainak hangját „kölcsönvéve” el is mondja nekünk azt. És teszi
ezt a harangokra szerelt elektromágneses
ütőszerkezetek segítségével. A kisharang ne14

gyedkor egyet, félkor kettőt, háromnegyedkor
hármat, egész órakor négyet (ez a negyedik
negyed) üt. Majd ezután a nagyharang annyit
üt, ahány óra van éppen.
Említésre méltóak még a templomtorony
„lakói” is: a harangok. Akiket ugyan nap mint
nap hallunk, de szinte sohasem látunk.
A templom tornyában jelenleg két harang
lakik. A nagyharang Jézus Szentséges Szíve tiszteletére lett szentelve. Felirata: „JÉZUS
SZENTSÉGES SZÍVE JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD” „ÖNTTETTE A VÉRTESSZÖLLŐSI
RÓM. KATH. HITKÖZSEG. A VILÁGHÁBORÚBAN HADICÉLRA ELVITT NAGY HARANG HELYETT. 1928. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.”
Hangja „H”. Alsó átmérője 82 cm. Súlya
311 kg.
A kisharang Keresztelő Szent János tiszteletére lett szentelve. Felirata: „ÉN A PUSZTÁBA KIÁLTÓNAK SZAVA VAGYOK, KÉSZÍTSÉTEK EL AZ ÚR ÚTJÁT” „ÖNTETTÉK A
VÉRTESSZŐLLŐSI RÓM. KATH. BUZGÓ
HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL SZLEZÁK
LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPESTEN 1922-BEN.”
Hangja „Gisz”. Alsó átmérője 52
cm. Súlya 78 kg.
Volt a templomnak még egy harmadik, középső harangja is. Ezt a harangot a II. világháborúban, 1944 márciusában ledobták a toronyból,
és hadi célra elvitték. Súlya 126 kg volt. Pótlása sajnos mind a mai napig nem valósult meg.
A harangokat teljesítményvezérelt elektromágnesek mozgatják. A harangvezérlő óra
GPS segítségével (műhold) szinkronizálja
magát és így tudja pontos időben megszólaltatni a harangokat.
E figyelemreméltó szerkezetek olyan cselekedetek eredményei, melyek méltó folytatásai
az idén pontosan 220 évvel ezelőtti felajánlásnak, ami lehetővé tette templomunk építésének elkezdését.
Zachara Norbert

Állategészségház, Vértesszőlős
Dr. Keleti Zoltán állatorvos
Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
(34) 719-000, (30) 555-3145
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Mint arról már más forrásból is értesülhettek, községünkben a jogszabályok nem
teszik lehetővé elmúlt évek gyakorlatának megfelelő összevezetéses oltás megtartását. A veszettség elleni oltás szervezésének jogát az állatorvosok kapták meg.
A szervezőmunka eredményeként, a szponzoroknak köszönhetően vált lehetővé a

KEDVEZMÉNYES VESZETTSÉGOLTÁS
az alábbi időpontokban. Az oltás ára a rendelőben 2500 Ft + a féreghajtó ára:
2009. szeptember 8.
2009. szeptember 10.
2009. szeptember 22.
2009. szeptember 24.
2009. szeptember 26.
2009. szeptember 27.

(kedd)
9.00–11.00
(csütörtök)
9.00–11.00
(kedd)
9.00–11.00
(csütörtök)
9.00–11.00
(szombat)		
(vasárnap)
9.00–11.00

16.00–19.00
16.00–19.00
16.00–19.00
16.00–19.00
16.00–18.00

Továbbra is lehetőség nyílik az oltás lakáson történő beadására. Szeptember 1-jétől
október 31-ig ennek díja 2800 Ft + a féreghajtó ára kutyánként. Az időpont egyeztetése céljából kérem hívjon a fenti telefonszámon.
Egyúttal felhívom figyelmét a kutyák kombinált oltásának, valamint a macskák féreghajtásának és védőoltásának indokoltságára.
SZPONZORAINK:

Építőipari és
Fővállalkozói Kft.

Esztergom
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Herédi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tel./fax: (34) 303 234
E-mail: heredi6@freemail.hu
Web: www.heredikft.hu

Ingatlanközvetítés
Tatabánya és Vértesszőlős területén
 kedvezményes közvetítési díj,
 regisztrációs díj nincs,
 ügyvédi háttér,
 hitel tanácsadás.

Herédi János

ingatlan tanácsadó

Óvodai tanévnyitó
szülõi értekezlet
ideje: 2009. szeptember 8.
16.30 órától
új gyermekek szüleinek
tájékoztatása
a Maci csoportban.
17.00 órától
csoport szülõi értekezletek.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nevelõtestület

Tisztelt Sportbarátok, Tisztelt Szülők!

Iroda:

Tatabánya és Tata között, Vértesszőlősön
ragyogó környezetben sportolhat
gyermekük, ha hozzánk hozza focizni!

Ke m e n c e ,
téglakályha,
cserépkályha,
k a n d a l l ó ké sz í t é se.

Az IMI SZUSE-Vértesszőlősi csapata 2009.
augusztus 11-én megkezdte az őszi időszakra
való felkészítő labdarúgó edzéseket, melyekre várjuk az 1998. január 1., 1999. január 1. és
a 2000. január 1., valamint a 2001. január 1.
utáni születésű gyermekeket.
Az edzéseket minden nap 16.15 órakor tartjuk
a vértesszőlősi focipályán! A gyerekek hozzanak magukkal tusfürdőt, törölközőt, papucsot és sportfelszerelést!

Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Várjuk a gyerekeket!

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956

Sporttársi üdvözlettel:
Auerbach Péter és Imrő János

06 20 935 3633
Tatabánya, Fő tér 20. (Árpád Szálló)
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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