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Nagyboldogasszony
A nyár végén két szép egyházi ünnep
is szerepel a naptárban. Augusztus 15-én
Nagyboldogasszony, augusztus 20-a Szent István király ünnepe, aki az államalapítás mellett
a hazai keresztény egyház alapjait is lerakta. Ez
az időszak már hosszú-hosszú évszázadok óta
az egyházi év egyik legjelentősebb időszaka.
A Nagyboldogasszony kifejezés szinte csak a
magyar nyelvben található meg, hiszen „hivatalosan” Mária mennybevételének napja ez. A nap
összefonódott Magyarország Mária oltalmába
ajánlásával is – bár ezt a napot a Millennium, 1896
óta október 8-án külön ünnepként ünnepeljük.
Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A
moldvai magyarok e napon mindenféle virágot,
gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Muravidéken dologtiltó nap,
nem szabad sütni, mert a tűz kitör a kemencéből.

A Drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon
keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen. A nap időjárása
termésjósló is. Ha a „nagyasszony” fénylik, jó
bortermés van kilátásban.
Nem sokára „érkezik” templomunk nagy
ünnepe is, Kisboldogasszony napja. A két
asszony köze (augusztus 15–szeptember 8.)
varázserejű időszak. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, a téli
holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen.
A hiedelem szerint ez időszakban ültetett tyúk
összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell
megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne
essen bele a zsizsik.
Ha pedig éppen nincsen egy nagy egyházi ünnep sem, a templom akkor is sarkig tárt kapukkal
várja a testileg, s lelkileg felüdülni vágyókat.
Pataki Gábor – ministráns, az egyházközség megbízásából

Toronyóra kerül idén a templomunkra

A jó két évtizede már tervezett, de sajnos meghiúsult toronyóra beszerzés után végre községünk
temploma idén ősszel toronyórát kap!
Németországi testvértelepülésünk Muhr am See polgármestere, Roland Fitzner Úr felajánlásából
szeptember végén templomunk tornyára mind a 4 oldalon szép toronyóra fog kerülni. A Polgármester
Úr által felajánlott mintegy 1 M Ft összegből a német Dürr cég fogja elkészíteni a korszerű, szép
toronyórát, melynek felszerelését helyi polgármesteri adományból és az Önkormányzat segítségével
szeptember végén fogjuk elvégezni.
Az átadásra ünnepélyes keretek között október 4-én a szüreti felvonuláson kerül majd sor.
Dr. Nagy Sándor

Csalók a faluban
Az idei évben is már többször előfordult, hogy magukat rendszerint valamely
közszolgáltató vállalat munkatársának kiadó személyek járták községünket
– és főleg idősebb lakosoktól – valamilyen díjfizetés vagy köztartozás, esetleg
bírság címén nagyobb összegekhez próbáltak hozzájutni.
Ezúton kérek minden kedves szőlősi lakost, hogy ilyen esetben idegeneket
sosem engedjenek be a bejárati ajtón, illetve ismeretlen személyektől arcképes
igazolványt kérjenek.
Amennyiben gyanús személyeket észlelnek, kérjük, hívják a rendőrséget (107)
vagy a körzeti megbízottunkat, Stavarsz Kornélt (30/496-9324) esetleg a Polgármesteri Hivatalt (34/379-091, 30/579-3780).
Felhívom a figyelmet arra is, hogy bármilyen hatósági, építéshatósági eljárási díj,
bírság kiszabása csakis írott formában történik, csekkes befizetéssel a Polgármesteri
Hivatal helységeiben. Aki ilyen jogcímen, házhoz járva pénzhez akar jutni, szintén csalást
követ el.
Dr. Nagy Sándor

V É R A DÁ S!
A nyári szabadságolások miatt a szervezett véradásokon
a szükségesnél kevesebben jelentek meg, emiatt az országos
vérkészlet drasztikusan csökkent, és hetek óta nehezen biztosítható
a betegellátáshoz folyamatosan szükséges vérmennyiség.
A szükséges mennyiségű vérkészlet feltöltése érdekében,

Vértesszőlősön, 18-án hétfőn,
a Művelődési Házban (Tanács u. 79.)
15.00–18.00 óráig
a Magyar Vöröskereszt
véradást szervez.

Kérjük, hogy a véradásra TAJ kártyáját hozza magával!
Adj vért, és ments
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meg három életet!

Útfelújítások 2008-2009
A tavalyi év végén elkezdett és idén
befejezett Sport és Árpád utcai útfelújítások után örömmel jelenthetem,
hogy a közeljövőben további útépítések következnek.
Vértesszőlős Község Önkormányzata által a 2008. évi TEÚT pályázatra
beadott mind az 5 pályázat támogatást
nyert, összesen mintegy 19,55 M Ft
értékben. Ezt ugyanezzel az összeggel
kiegészítve és a szegélyépítés, valamint
egyéb kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges összeggel megnövelve,
összesen mintegy 55 M Ft értékben
a jövő év tavaszán a következő utcák
burkolatának felújítására kerül majd
sor: Kossuth, Rákóczi u. felső szakasza,
Széchenyi u. alsó szakasza, Akácfa,
Rózsa, Vértes L.
Sajnos a várhatóan 2 hónapig tartó
útépítések a közbeszerzési eljárási kötelezettségek miatt az idei évben már nem
készülhetnek el, a munkák befejezésére
2009. tavaszán kerül majd sor.
Ezen kívül az Önkormányzat pályázatot kíván ismét benyújtani a Múzeum u., lehetőségek szerint a Petőfi és
Arany J. utcák teljes körű felújítására
is (burkolatszélesítés, járda, parkolók,
zárt csapadékvíz elvezetés, zöldfelület
építés, parkosítás). A támogatás elnyerése estén ezen munkákra is a jövő év
során kerülhet sor.
Amennyiben lehetséges, idén ősszel
a Hegyalja és Sánc u. burkolása is elkezdődhet, mart aszfaltos technológiával.
Az Önkormányzat által benyújtott
TRFC pályázat elnyerése esetén ősszel
3,75 M Ft értékben elsősorban a telepü-

lés Tanács utcától Tatabánya felé eső
részein zöldfelület rendezésre kerülhet
sor. E munkák során padkanyesésre,
feltöltésre, felszínegyengetésre és
füvesítésre pályáztunk. Amennyiben
ezen munkák megvalósulnak, számos
utcában rendezett, traktorral nyírható
fűfelületek alakulnak majd ki. Ezzel
a településkép javul, megoldódik a
parlagfű elleni védekezés és az utak
vízelvezetése is.
Sokak régi kívánsága is megvalósul,
ugyanis az idén ősszel sor kerül a Tanács utcában, a templom melletti járda
megépítésére is az Általános Iskola
és az Ady u. között mintegy 1,5 M Ft
értékben.
A fenti építési munkálatok megindulása előtt az érintett utcák lakosait
tájékoztatni fogjuk a munkálatok megkezdéséről és várható befejezéséről.
Remélhetően az időjárás is segíteni fog
a gyors és minőségi kivitelezéshez.
Dr. Nagy Sándor
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Utcanév táblák
Az Önkormányzat döntése alapján augusztusban a település minden útkereszteződésébe igényes kivitelű, címeres fejléccel ellátott utcanév- és intézményjelző táblák kerülnek kihelyezésre.
A 4 M Ft értékű munka megrendelésre került, a táblák gyártása folyamatban
van, felállításuk várhatóan augusztus közepén fog megtörténni. A jövőben lehetőség lesz hasonló kialakítású, egységes tábla paneleken vállalkozói hirdető
táblák kihelyezésére is. Ezzel párhuzamosan sor került a faluban a KRESZ táblák
felülvizsgálatára is. Az elhasználódott, hiányzó és új, indokolt táblák kihelyezése
ősszel történik majd meg. Remélhetően az eligazító táblák településképünk jelentős javulását fogják eredményezni, és segítséget nyújtanak majd vendégeink és a
hozzánk érkező turisták tájékozódásához is.
Dr. Nagy Sándor

Befejeződik
a Tájház fejlesztése
A tavalyi évben átadott, 4 M Ft LEADER
támogatással felépült új pajtaépület után
a Tájház idén elnyeri végső kialakítását.

Tovább folytatódott Vértesszőlős
virágosítása. A villanyoszlopokra
70 muskátli került kihelyezésre,
a közterületekre pedig 2 500 db
egynyári virágot ültettek. Szűcsné
Posztovics Ilona, képviselő ajánlotta
fel tiszteletdíját erre a célra, melyet
a testület további összeggel egészített ki. A virágtartók horganyzását
id. és ifj. Velencei Vilmos helyi lakosok ingyenesen vállalták, melyet az
Önkormányzat ezúton is szeretne
megköszönni.
Persik Kata
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Idén még a következő munkák kivitelezésére kerül sor: a lábazat javítása, festése,
ereszcsatorna kialakítása, a pincebelső és
oldalsó fal befejezése, a hátsó udvarban kerítés, kukoricagóré, hidas disznóól, kerekes
kút és kemence építése.
Ezen a munkák elvégzése után a felújult,
kibővült Tájház a jövőben remélhetően sok
szép hagyományőrző rendezvénynek ad
majd otthont!
Dr. Nagy Sándor

Vacsora a vértesszőlősi Művelődési Ház
felújításában résztvevőknek
Lassan véget ér a Művelődési Ház felújítása, minden a helyére kerül. Szükséges
is, hiszen augusztus 4-én kezdődött a
Színjátszó műhely, 11-én pedig megnyitott a XVI. Mesterkezek kiállítás, mely
augusztus 25-ig várja a látogatókat.
Mielőtt azonban minden visszatérne
a hétköznapi kerékvágásba, egy kis vacsorára vártuk azokat, akik részt vettek a
felújítási munkában. Szépen terített asztal várta a megszépült nagyteremben a
vendégeket. Meghívtunk mindenkit, aki a
négy hónap alatt részt vett a munkában,
függetlenül attól, hogy önkormányzati
dolgozóként, vállalkozóként, vagy önkéntesként segítette a munkát. Örömmel
vettük, hogy sokan el tudtak jönni.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket és mindenkinek
megköszönte a lelkiismeretes munkáját,
akik az Önkormányzat szakemberei és
az igénybe vett vállalkozói szolgáltatások mellett szabadidejükben társadalmi munkájukkal segítették a felújítást.
A köszöntőt vacsora és kötetlen beszélgetés követte.

A felújításban résztvevő önkéntesek: Bártfai
István, Besenyei Gábor, Csémy Károlyné, Dávid
Jánosné, Dobsa Attila, Dobsáné Marika, Ibolya
Mihályné, Lohner József, Makó György, Nagy
Sándor, Ocskay Józsefné, Rakó László, Sipos
Jánosné, Sipos Viktor, Skrován Józsefné, Stern
Józsefné, Szabó Józsefné, Szentkúti Ákos, Szita
Béla, Török Csaba, Vida István, Zsigó Lászlóné.
Önkormányzati alkalmazottak: Gombás Lajos, Gyenei Sándor kőműves, Kutenics Károly
festés-mázolás, lábazat, Lois Antal ,Szádeczky
Jenő. Vállalkozók: Fülöp Attila villanyszerelő,
Lenz Béla álmenyezet, Madari Épületgépészeti
Kft., Takács Mihály asztalos, Makó és Társa Bt.
burkolás.
Persikné Kata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Könyvtáros és kommunikációs felelősi munkakör betöltésére.
Feltétel: Középfokú végzettség, számítógépes ismeretek, jó kommunikációs készség,
hasonló munkakörben szerzett képesítés, ill. tapasztalat előnyt jelent
Feladatai: • A községi könyvtár működtetése • Sajtóreferensi feladatok ellátása
Munkaideje: Heti 20 óra • Bérezés: Megegyezés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 29.
A pályázatokat a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
Érdeklődni: Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármesternél lehet a 06-30/817-3969.
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Úton vagyunk…
Véget ért a Vértesszőlősi Általános Iskolában is a 2007/2008-as tanév. Az idei
mérleg minden szempontból pozitív, hiszen jelentős szervezeti átalakítások
után, mintegy 40 iskolai rendezvény lebonyolításával, megyei és országos
sikerekkel, másfél milliós pályázati nyereménnyel zárhatjuk a tanévet.
A Szociális és Családügyi Minisztériumtól nyert pénzből lebonyolítottunk egy
regionális, négy megyét érintő rendezvényt, melyen 120 regisztrált résztvevő és
6 országos hírű előadó vett részt. A rendezvény sajtóvisszhangja és szakmai
megítélése igen pozitív. Bekerültünk egy nemzetközi oktatási katalógusba, és
12 főből álló európai delegációt láttunk vendégül az óvodával közösen. Kamatoztatjuk itt megkötött kapcsolatainkat, főleg a görög nemzetiségű iskolaigazgató volt
elragadtatva iskolánktól. Idén másodszor rendeztük meg a Kortársak elnevezésű
szavalóversenyt, melyen több tatabányai és tatai iskola is részt vett. Célja a még
élő, kortárs költők megismertetése a tanulóifjúsággal.
Iskolánk ebben a tanévben csúcsmennyiségű pályázatot nyert, s külön említésre
méltó, hogy a teljes összeg a tanulók gyarapodását, a környezet és a komfortérzet
javulását szolgálja. Ez is bizonyítja iskolánk alapfilozófiájának érvényre juttatását:
„A legfontosabb a gyermek.”
A képviselőtestület létszám-racionalizálását végrehajtva intézményünk megnyerte a Hatrapál Attiláné által indított munkaügyi pert, ami a felperes által sérelmezett
negatív diszkrimináció és zaklatás tényét is elutasította. A Vértesszőlősi Általános
Iskolában sem negatív, sem pedig pozitív diszkrimináció nincsen, a tantestület
tagjai csakúgy , mint a tanulók, objektív mérce alapján (teljesítmény, eredmények)
vannak jutalmazva és megítélve.
A szülők körében a sokszínű nyelvoktatással, tanórán kívüli rendezvényekkel és
sportprogramokkal, és a rengeteg tanulmányi versenyen való részvétellel pozitív
megítélést értünk el, iskolánk dinamikusan fejlődik. Az önkormányzattal korrekt,
együttműködő a viszonyunk.
Jövőbeli célunk az iskolaépületek összeépítése, felzárkózás a környező kistelepülések (Baj, Neszmély stb.) iskolai infrastruktúrájához. A tanulólétszám alakulását
is befolyásoló tényező megvalósítása elengedhetetlen feltétele a fennmaradásnak,
hiszen iskolánk létszáma csökken annak ellenére, hogy idén 19-20 kis első osztályossal kezdhetjük meg a munkát a jövő tanévben.
A tavaly megkezdett hagyományokhoz híven idén is kézbe vehetik az iskolai évkönyvet, amiben a tanév legfontosabb eseményeit fotókkal is illusztráljuk. Reméljük, hogy
szívesen olvassák az idei kiadványunkat, ami színes fotókkal illusztrált, s a tavalyinál
tartósabb kiadásban jelenik meg. Fejlődünk, úton vagyunk, ezt bizonyítja a sok-sok
emlékképet felvonultató évkönyvünk, melyet remélhetőleg mindenki egy féltett zugába
helyez könyvespolcának. Az évkönyv megrendelhető a 34/6379-271-es telefonszámon,
és megtekinthető iskolánk weboldalán: a www. vszolosiskola.extra.hu címen.
Horváth Sándor igazgató
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Iskolai hírek
Az előző tanév sem volt könnyű tanulóinknak és pedagógusainknak sem.
A nyári pihenésre, feltöltődésre szüksége van mindannyiunknak.
Iskolánk hagyományaihoz híven táborokat szervezett. A nyári szünet elején
Balatonakalira vitte 23 fő tanulónkat
Krajczárné Erzsike és Csordásné Szilvi. A 2-6.osztályos gyermekek 1 hetet
töltöttek el a balatonnál. Nagyon jó
hangulatban teltek a napok. A nyári
melegben nemcsak fürdőzéssel, hanem szervezett programokkal töltötték
az időt, volt hajókirándulás, kézműves
foglalkozás, tánc, vetélkedők, kisvonatos kirándulás.
Pápateszérre Szabó Marika vonattal
utazott el 5 fő tanulónkkal. A sportos,
kerékpáros táborban is nagyon jól érezték magukat a gyermekek.
Szelőczei Anikó 2 fő tanulót vitt szintén Balatonakaliba, ez nem az iskolánk
által szervezett üdülés volt.
Köszönjük pedagógusainknak a
táborokat!

így 2 újonnan berendezett osztálytermet
biztosítottunk . Az étkezőben is lecseréltük a régi székeket újakra.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány
pályázati támogatásával magyar és art
filmeket láthatnak nebulóink.
Az Oktatásért Közalapítvány „Légy
a jövőd gazdája” című pályázat keretében egy Tanösvényt hozunk létre az
iskolaudvaron.
* * *
A nyári történésekről nemcsak jó hírrel
szolgálhatunk, július 28-ra virradóra újra
betörtek iskolánkba. Közel 100E Ft-ot
tulajdonított el a betörő(k) és anyagi kár is
keletkezett (zárak,ajtók, pénzkazetták).
Kedves Szülők, Tanulók!
Közeleg az új tanév, fontos
információk a következők:
Augusztus 26. 9.00 óra
Pótvizsgára felkészítés
Augusztus 27. 9.00 óra
Pótvizsga és osztályozó vizsga

A nyár folyamán értesült iskolánk
a sikeres pályázatokról:

Augusztus 29. 17.00 óra
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

A Társadalmi infrastruktúra Operatív
Program keretében (önkormányzati
pályázat) mintegy 5 M Ft értékben fejleszteni tudjuk informatikai eszközeinket
és digitális táblát is beszerezhetünk az
uniós pályázatból.
Iskolai pályázaton KEMKA (Komárom Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány) támogatásával osztálytermet rendezhetünk be új tanulói asztalokkal és székekkel. Iskolai önrésszel

TANKÖNYV BEFIZETÉSE
és ELVITELE:
Augusztus 26-án 15.00–19.00 óráig,
27-én 9.00–16.00 óráig,
28-án 15.00–19.00 óráig!

ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE:
Augusztus 26-27-28.
8.00–16.00 óráig

További kellemes nyarat kíván
az iskolavezetés!
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Önkéntesek voltunk
a hortobágyi Madárkórházban
Másfél évvel ezelőtt egyik kedves
barátom egy újsággal tért haza a
FEHOVÁ-ról. Pusztadoktor magazin volt a címe. Kezembe nyomta
mondván ez biztosan érdekelni fog
engem.
Kért vigyem el az újságot a gyerekeim
iskolájába, illetve a vértesszőlősi iskolába. Hadd tudjanak meg minél többet
a gyerekek a vadon élő madarakról és
dr. Déri János madármentő kórházáról.
Talán még támogatói lesznek ennek a
missziónak, hiszen a kórház jelenleg is
adományokból, a belépőkből és a felajánlott adó 1%-ból tartja fent magát.
A magazin havonta érkezett és én
mindig elolvastam, mielőtt továbbadtam
volna. Különösebb érdeklődés nem
mutatkozott a téma iránt.
A januári számban olvastam dr. Déri
János cikkét, melyben a látványkórház
megtekintésén kívül számos a Hortobágyhoz kapcsolódó programot kínált a
hozzájuk érkező csoportoknak. Itt esett
szó az önkéntesekről is. Ekkor született
az ötlet, hogy az idei Kalandtáborunkat
a Hortobágyra szervezzem.
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2005 óta, mióta Vérteszőlősön dolgozom nyaranta többször is a hátamra
veszem a háti zsákot, hogy 20-40 gyerekkel bejárjuk a környéket. Túrázunk,
barlangászunk, bogarászunk, próbára
téve a kitartásukat, bátorságukat. Az
utóbbi években már egy-egy éjszakára
is elkalandoztunk.
Nem tagadom, bennem is feléledt a
gyermek, gondolatban már a pusztán
jártam és a madarakat mentettem.
Felhívtam hát a doktort, hogy megkérdezzem, mit szólna hozzá, ha a nyár
elején egy csapat gyerekkel érkeznék,
hogy önkéntesként egy hétig részt vegyünk a Madárkórház életében. Az ötlet
meglepte, de támogatta. Mivel ő maga
nagyon elfoglalt, kollégájához, Konyhás
Istvánhoz irányított. István mindenben a
segítségemre volt: beavatott a kórház
mindennapjaiba hogy a tábori életet
hozzájuk tudjuk igazítani. Rajta keresztül jutottunk el Baranyai Sándorhoz a
Puszta kemping üzemeltetőjéhez, aki
az önkéntes munkánkat meghálálva
kedvezményes szállást, kerékpárt, motorcsónak-túrát biztosított számunkra.
A Hortobágyi Kht.-nál Kemecsei Ágnes
és Varga Emese szervezett nekünk vidám
állatparki sétát, és pusztakocsikázást a
Mátai Ménesnél. K. Nagy József fazekasműhelyében megtapasztalhatuk,
hogy nem is olyan könnyű formát adni
az agyagnak.
A nyári szünet első hetében tizenhárman szálltunk vonatra, hogy egy
hetet töltsünk a magyar pusztán. Az
induláskor az embert mindig érik meglepetések. A csomagokat szállító ön-

kormányzati Skoda úgy döntött
még sem indul el. Hála Gombás
Lajosnak, aki a szabadnapján
fuvarozta a csomagjainkat,
meg talán a fohászainknak
még is csak elindult. A másik meglepetés Csák Lajostól, az egyik szülőtől érkezett.
20 000 Ft-ot nyújtott át szabadfelhasználásra. Így a Csák
család jóvoltából egy gyönyörű
napot töltöttünk a balmazújvárosi strandon.
Megérkezésünk után elfoglaltuk puritán szállásunkat, majd átmentünk, a
pár száz méterre lévő Madárkórházba,
hogy megismerkedjünk segítőinkkel
és leendő „munkahelyünkkel”. Kovács
István fogadott minket. Mesélt a madarakat fenyegető veszélyekről, az áramütésekről, közlekedési balesetekről,
a mérgezésekről és a viharok okozta
balesetekről. Aztán személyesen is
megismerkedhettünk az áldozatokkal.
Összeégett, törött lábak, szárnyak.
Van akinek a sebe már begyógyult,
van aki még csak lábadozik. Vannak
itt fészekből kiesett gólya- és fecskefiókák, egerésző ölyvek, karvaly, varjak,
baglyok, de még holló is. Vannak akik
meggyógyulnak és újra szabadok lehetnek. Hogy megvédjék őket, szabadon
engedésük előtt a kis röpdébe kerülnek.
Itt van villanypózna villanypásztorral,
hogy a madarak megtanulják, erre nem
szabad szállni. Vannak akik már soha
sem tudnak egyedül megélni, őket a
Madárkórházban ápolják, etetik. Hiszen
védett madarak. Ők pedig meghálálják.
Párt választanak, fiókát nevelnek. Mi
magunk is tanúi lehettünk annak, hogyan tanítja vadászni a macskabagoly
pár a fiókáit. De szépen megerősödtek a

földön fészkelő gólya pár fiókái is. István
azt is elmondta, hogy nem volt hiábavaló az eddigi munkálkodásuk, úgy tűnik
uniós támogatással a légvezetékek lekerülnek a föld alá. Így már nem fogják
veszélyeztetni a madarak épségét.
Másnaptól aztán minden reggel 7-re
érkeztünk védenceinkhez, hiszen takarítani és etetni kellett a 9 órás nyitás
előtt és visszatértünk hozzájuk az esti
etetésre. A nap többi részét a puszta
megismerésével töltöttük. Mindenütt
kedvesen fogadtak minket, mi is a szívünkbe zártuk az alföldi embereket. Részesei lehettünk a Kilenclyukú híd 175.
születésnapja alkalmából rendezett ünnepségnek és pásztortűz gyújtásnak.
Ez alatt egy hét alatt távol kerültünk
a megszokott életünktől, de közel kerültünk a természethez és egymáshoz.
A pénteki táborzárásra készülődve
valahogy senkinek sem akaródzott csomagolni. Itt is, ott is felröppent egy-egy
mondat: Maradjunk még! Jöjjünk vissza
még a nyáron! Mit is kívánhatna többet
egy táborvezető.
Dr. Déri János szavai csengenek a
fülemben: Az önkéntesek rendszerint
visszatérnek.
Persik Istvánné
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20 év után újra együtt
a volt Úttörőház munkatársai
2008. május 31-én – 20 év elteltével
– Lepkó Ila vértesszőlősi otthonában találkoztak a volt Úttörőház
munkatársai.
A közös munka olyan szoros szálakat fűzött közéjük, hogy két évtized
elteltével a csapat minden élő tagja
felkerekedett, hogy újra együtt töltsön
egy napot. Lepkó Ila, aki a vértesszőlősi
Művelődési Házat is sokáig vezette
vállalta a vendéglátó szerepét. Sütött,
főzött, hogy a régi barátokat terített asztallal várja. A volt úttörőházi kollégákon
az idő vasfoga kissé meglátszott, de a
vidámság semmit sem kopott. A régi

kollégák a találkozás első torokszorító
pillanatai után ott folytatták, ahol 20
évvel ezelőtt abbahagyták. Jó kedvvel,
szeretettel és sok humorral emlékeztek
az együtt töltött időre.
A találkozón szeretettel köszöntötték
a Ház volt igazgató helyettesét Détárné
Vörösmarty Katalint abból az alkalomból,
hogy az idei padagógusnapi ünnepségen
megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. (a csoportkép jobb szélén.
Persik Kata

ARANYTŰ KÉZIMUNKA
ÉS NÉPMŰVÉSZETI BOLT

várja kedves
régi és új vásárlóit
folyamatos akciókkal!
Nyitva tartás:
hétfőtől – péntekig
9.00-17.00-ig,
szombaton: 9.00-12.00-ig
Valusek Lászlóné
Mobil: 06-20/590-5004,
Tata, Egység u. 13.
10

Álló(hátsó sor) Berecki Zsuzsa,
Gregusné Lídia, Lukeczné Babi,
Vörösmartiné Magdi, Bözsi, Lepkó Ila
Détárné Kati.
Álló sor: Namesné Zsuzsa, Hartmann
Ica, Seregné Vali, Nagyné Zsuzsa,
Moravcsikné Róza, Krennerné Nedi.
Gugolnak. Szendőfi Zoli, Lukecz Lali,
Hubert Henrik, Sárközi Géza.
A fényképezőgépnél : Mészáros Éva

Zimozeleny asszonykórusunk nyári fellépései
Fáradhatatlanul énekelnek asszonyaink. Májusban részt vettek a Tardosi
Szlovák Nemzetiségi kórus jubileumi ünnepségén valamint Oroszlányban a
Megyei Nemzetiségi Találkozón.

Júniusban felkérést kaptak a Fellner Jakab Szakközépiskolától, hogy a Nyitráról
hozzájuk érkező tanároknak adjanak műsort. Két évvel ezelőtt már egyszer felléptek
a nyitrai vendégek előtt, nagy sikerrel. Most is boldogan vállalták a fellépést. Még
akkor is, ha másnap újabb fellépésre utaztak Budapestre, az Óbudai Búcsúra.
A III. kerületi Szlovák és Német Kisebbségi Önkormányzatok által rendezett kórustalálkozó vendégei voltak.
Sajnálatunkra az augusztus 20-ai kenyérszentelő misén, Vili bácsi műtéte miatt
nem tudnak fellépni. Reméljük Vili bácsi hamar visszanyeri erejét és újra hallhatjuk
őket a legközelebbi falurendezvényen.
Persikné Kata

A Művelődési Ház programjai
• A XVI. Mester kezek kiállítás augusztus
22-ig lesz látogatható. Hétfőtől péntekig 15.00
és 19.00 óra között.
• Augusztus 18-án 15.00 és 18.00 óra között
véradás lesz. Minden véradót szeretettel várnak!
• Egy kis pihenés után augusztus 28-ától, csütörtökönként 19 órától újra lesz PILATES torna.

Állandó szakköreink:
• Hastánc: hétfő, szerda 17.30-tól 19.00-ig
• Foltvarró kör: péntek 17.00-19.00 óráig
• Színjátszó kör: péntek 15.00-19.00 óráig
• FELNŐTT NÉPTÁNCRA várunk minden
érdeklődőt csütörtökönként 17.00 és 19.00 óra

között. Néptáncoktatónk Nagy Imre, a tardosi
Vörösmárvány Táncegyüttes táncosa.
• Megfelelő számú jelentkező (min. 20 fő)
esetén szeptemberben újraindítjuk FÖLDHÁZI
PÉTER TÁNCISKOLÁJÁT. Jelentkezni a Művelődési Házban vagy a muvelodesi.haz@
vertesszolos.hu címen lehet.
• A Művelődési Ház nyitva tartása alatt ( H-P:
15.00-19.00 óráig). Működő szolgáltatásaink:
Internet használat: 50 Ft/óra • Fénymásolás:
20 Ft/A4 oldal • Ping-pong, csocsó, darts
ingyenesen használható, ha a termek más célra
nincsenek használatban.
Persikné Kata
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Hőségriadó – tanácsok
Hírmondónk szerkesztésekor, még nem volt
elrendelve hőségriadó, de az alábbi hasznos
tanácsokat már most érdemes elolvasni,
hogy mi a teendő kánikula idején, a hőguta
megelőzése és kezelése érdekében.
Az utóbbi években sokkal többször figyelhető
meg rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban már májustól. Néhány jótanács
a meleg okozta panaszok megelőzésére, illetve a
hőhullám okozta kellemetlenségek idejére.
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat
(fejfájás, szédülés), kellemetlen tüneteket,
rosszullétet a kánikula, de vannak különösen
veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például
a csecsemők és a kisgyermekek, 65 évnél
idősebbek, fogyatékosok, vagy különösen
a szívbetegségekben és magas vérnyomás
betegségben szenvedők.
Nagyon fontos, hogy panaszaikkal azonnal
forduljanak orvoshoz! Kánikulai napokon – ha
tehetjük – a különösen meleg dél körüli, kora
délutáni órákat töltsük otthon, besötétített
szobá-ban, viszonylag hűvösben. Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel
akár többször is! Széles karimájú kalappal,
napszemüveggel védje magát a nap égető
erejétől. Fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét. Forró nyári napokon az
idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék
a piaci bevásárlást. Könnyű, világos színű, bő
szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk
forró napokon! Idősek se viseljenek ilyenkor
sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Lehetőleg
éjjel szellőztessen. Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! A gépjárművek utastere gyorsan felhevül, gyermeket,
élő állatot ne hagyjunk még néhány percre sem
a tűző napon álló kocsikban! Ne sétáltassunk
a hőségben kisbabát! Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A babák
különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel,
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vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a
szoptatás után! Ha mindenképpen szabadban
kell tartózkodnia a kánikula idején, korlátozza
a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig).
Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben.
Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor
próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl
és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse
a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezze
a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti
órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó
szellőztetés mellett! Nagy melegben napi 4 liter
folyadékot kell inni és fontos a sópótlás is!
Hőségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani! A meleg és a fizikai munkavégzés
fokozza az izzadást, a folyadékvesztést! Ne várjon addig, amíg szomjas lesz. Tudatosan igyon
többet ilyenkor a szokásosnál! Ne fogyasszon
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint,
vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a
szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak
el a szervezettől! Mit igyunk? Víz, ásványvíz,
tea, szénsavmentes üdítők, paradicsomlé,
aludtej, kefír, joghurt levesek. Mit ne igyunk?
Kávé, alkohol tartalmú italok, magas koffein és
cukor tartalmú szén-savas üdítők.
Azok, akik szívgyógyszer t szednek, a
vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál
egy literrel többet a forró napokon!
Dr. Páldy Anna Országos Környezet-egészségügyi Intézet

Vértesszőlősön az alábbi helyeken
találhatóak légkondicionált helyek,
ahol víz, ásványvíz is biztosítva van:
• Polgármesteri Hivatal, Tanács u. 59.
• Orvosi rendelő, Ady E. u. 2/D
• Gyógyszertár, Ady E. u. 2/D

A tűzijáték és a kutyák
Az augusztus 20-ai falunapon, az egész
napos események zárásaként, este ismét
látványos tűzijátékban gyönyörködhetünk.
Az ünneplés estéjén előfordulhat, hogy több
kutyatartónak ez gondot jelent, de erre időben fel lehet, és érdemes is készülni.
A tűzijáték hatása a kutyákra gyakorlatilag
kiszámíthatatlan. Egyes egyedek ugyan jól
viselik, de bármikor betelhet náluk is a pohár.
A máskor közterületen szabadon sétáltatott egyedeket ilyenkor kössük pórázra!
A tűzijátéknál a hangingeren kívül a magasban
lévő vizuális inger is irritálhatja az ebeket. A kiváltott hatás jórészt közismert: fokozott ugatás, pánik, menekülési kényszer, ami gyakran tényleges
meneküléssé is válhat. Ilyenkor rengeteg kutya
kóbor kutyává válik, a szerencsétlenebbeket pedig elütik. Amennyiben ezt túléli, az állat baleseti
ellátása válik szükségessé*. Fontos tudnunk,
hogy amennyiben az állat közterületen kárt
okoz (pl. az azt elgázoló autóban) a kárt a kutya
tulajdonosa köteles megtéríteni!
Természetesen nem kell tétlenül szemlélnünk
mindezt. Ilyenkor érdemes az egyébként kertben
tartott kutyát valahova bezárni, még akkor is,
ha az előző években nem volt gond vele. Ha
van rá lehetőség, akkor a lakásba vigyük, hogy
szem előtt legyen, de a pince, vagy a garázs is
megfelelő. Nem érdemes személyünkkel, simogatásokkal túlzottan nyugtatgatni, mivel akkor
azt hiszi, hogy tényleg van félnivalója, inkább
viselkedésünkkel sugározzunk nyugalmat.
Akár állatunk elveszett, akár állatot találtunk,
számos internetes oldal** segít a keresésben,
de ez nem mentesíti a tulajdonost a megelőzéstől. A gondos elzáráson túl a szökésre felkészülve helyezzünk el legalább egy nyakörvet
azonosítóval ellátva (biléta, felirat, kapszula,
névvel és telefonszámmal). Jobb megoldás
azonban az állat mikrochippel történő, állatorvos általi megjelölése – ilyenkor egy egyedi

azonosító kerül a bőr alá,
ami élete végéig ott marad. A chip száma bekerül
egy internetes adatbázisba,
ahonnan az ország bármely pontján leolvasás után
felkereshetőek a tulajdonosok.
A legeslegjobb megoldás természetesen a
kettő kombinációja.
Ha a korábbi évek tapasztalata alapján az
eb nagyon rosszul viseli a tűzijátékot, természetesen van mód gyógyszeres segítségre
is. A (pontos) testsúly ismeretében van mód
állatgyógyászati nyugtató tabletták adására,
illetve zárt térben tartott állatoknál nyugtató,
fajspecifikus feromont párologtató eszköz
alkalmazására. Mindkettő előzetesen beszerezhető, illetve megrendelhető a részletes
használati útmutatással. Ezek hatását, különösen a nyugtató tablettákét mindenképpen
érdemes jó előre kipróbálni, mivel a hatás
kialakulásában jelentős egyedi eltérések lehetnek! Ellenkező esetben előfordulhat, hogy
az előírás szerinti adagról túl későn derül ki,
hogy az adott kutyánál hatástalan.
dr. Márkus Bálint
Vértesszőlősi Állatorvosi Rendelő
www.allatorvosdoktor.hu

Hivatkozások:
* ügyelet, sürgősségi betegellátás
www.kisallatszakrendelo.hu
www.allatorvosdoktor.hu
http://allatorvosikamara.t-online.hu/ ==>
Állattartóknak ==>
Hétvégi készenléti ügyelet
** elveszett-talált állatok bejelentése
www.kisallatszakrendelo.hu
www.allatorvosdoktor.hu
http://allatorvosikamara.t-online.hu/elveszett.html
www.petvetdata.hu
www.radirradio.hu
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Harc a parlagfű ellen…
Augusztus 20-án Vértesszőlős is
csatlakozik a parlagfű-mentesítési
akcióhoz, hasonlóan a júliusban nagy
sikerrel megtartott Oroszlányi kezdeményezéshez.
Mindazok, akik legalább 10 tő parlagfüvet szednek össze, fűszernövényt
vagy virágmagot, illetve jégkrémet kapnak ajándékba.
A program szervezője, az
ÁNTSZ Tatabányai szer vezete, mely országos méretű
akcióhoz csatlakozik a Község
Polgármesteri Hivatala is aktív
résztvevőként.
Mindazok, akik legalább
10 tő parlagfüvet szednek
össze, és elviszik a délelőtt
9.00–12.00-ig tartó kerékpárverseny
nevezési helyére, (Magyar Nemzeti Múzeum Bemutató helye előtti parkolóba),
és délután három és este hat óra között
a Vértesszőlősi Sportcsarnok területén
felállított gyűjtőhelyre, fűszernövényt

vagy virágmagot, illetve a gyerekek
jégkrémet kapnak ajándékba.
Ugyancsak jutalmazzák azt, aki a legtöbb gyomnövényt gyűjti össze, de lesz
parlagfű ismereti totó is a gyerekeknek
és felnőtteknek, valamint a jelenlévők
testzsír, testsúly, koleszterin, vércukor
és vérnyomásmérésen, a Richter cég
képviseletében csontritkulás és PSA
szűrésen, a Pfizer cég képviseletében pedig légzésfunkció
és CO mérési vizsgálaton vehetnek részt.
A parlagfüvet azért kell mindenkinek megismerni, és kiirtani
a környezetében, mert hazánkban minden ötödik ember allergiás. Lehetőleg a virágzást kell
megakadályozni, mert számos
ember immunrendszere olyan gyenge,
hogy különösen erős tünetekkel reagál
a levegőbe szálló pollenekre.
Köszönjük segítő
együttműködésüket!
Zoltánfi Zsuzsa

Gépkocsivezetői tanfolyam
A tatabányai VÖRÖS autósiskola gépkocsivezetői tanfolyamot indít
a Művelődési Házban. A tanfolyamra a jelentkezés 2008. szeptember 4-én, 17 órakor lesz a Művelődési Házban.
Bővebb információért az iskola
vezetője Vörös Lajos hívható:

a 06 (34) 316-575, vagy
a 06 (20) 9315-230-as
telefonszámokon.
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Az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei
A község lakosságát megosztotta a kérdés: hol legyen az idei augusztus 20-i ünnepség színhelye? A Kulturális Bizottság sokáig mérlegelte a lehetőségeket. Az ünnepség
ismét a régi, hangulatos, ámbár kevésbé biztonságot nyújtó helyszínen, a ma már
Vértes László nevét viselő Múzeum alatti téren legyen megrendezve, avagy – okulva
a tavalyi év példáján (hirtelen támadt zivatar) – inkább a Sportcsarnok területén, ahol
fel tudunk készülni az utóbbi évek szélsőséges időjárása, okozta helyzetekre is.
Ez utóbbi meggyőző érv alapján döntött a Bizottság úgy, hogy az idei évtől
hagyományteremtő módon, a Sportközpont területén szeretné az ilyen és ehhez
hasonló nagyszabású rendezvényeit megtartani. Vértesszőlős Község Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen a helyszínen is hangulatos,
tartalmas, minden igényt kielégítő programot tudjunk nyújtani. De legfőképpen a
programok zavartalan, biztonságos lebonyolítását szeretnénk biztosítani. Megértésüket köszönjük!
Zoltánfi Zsuzsa alpolgármester

Augusztus 20.
az egészség jegyében…
Az augusztus 20-ai rendezvényen a
résztvevőknek lehetősége lesz az egészségsátorban 15.00 órától, egy, kivételesen
kedvezményes egészség-állapot felmérésre,
a biorezonancián alapuló „okos gép” segítségével. Az eredményét mindenki grafikusan
kinyomtatva megkapja, melyet a helyszínen
kiértékelünk. Szaktanácsot adunk egészsége
megőrzésére, vagy állapota javítására.
Ingyenes fitness, fizikoterápiás kezeléseket
biztosítunk. Gyógytermékek, gyógyeszközök,
táplálék-kiegészítőkből válogathatnak kedvükre a látogatók. Ajándékokkal, kedvezményekkel
lepjük meg minden kedves vásárlónkat.
„A természet hatalmas, az ember parányi.
Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel,
mennyire érti meg, és hogyan használja
fel erőit saját hasznára.” (Szent-Györgyi
Albert)
A TIENS cég jelszava: „Mindent az ember
javára.”

Búc sú bá l
szeptember 7-én
a Mûvelõdési Házban.

Zenél a

Szeiler zenekar
A bál ingyenes!
Helyfog
vagy a 06 lalás a Mûvelõdési
/30-57-8
Házban,
5-116-a
(H– P: 15 s telefonszámon.
–17h).
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2008. augusztus 20. – Vértesszõlõs
Ünnepi program

FÕ PROGRAMJAINK HELYSZÍNE:
VÉRTESSZÕLÕSI SPORTCSARNOK EGÉSZ TERÜLETE
ÜNNEPI SZENTMISE, KENYÉRSZENTELÉS A TEMPLOMBAN
KERÉKPÁRVERSENY
Nevezés: 9.00 órától a múzeum parkolójában
Rajt: Vértes László u. – Cél: múzeum parkolója
15.00 -19.00 • ÍJÁSZAT Simon János olympiai íjász bemutatója
Az érdeklõdõk megismerkedhetnek az íjak történetével, fajtáival.
Kipróbálhatják az olimpiai-, a hagyományõrzõ-, és csigás-, íjakat,
valamint a fúvócsövet. Helyszín: Sportcsarnok, felsõ focipálya
• Kirakodó vásár, gyermek programok, sport- és ügyességi játékok
nyereményekkel, állatbemutató (vadászgörény, róka...)
• Parlagfû akció egészség felméréssel, nyereményjátékkal, több helyszínen
a Sportcsarnok egész területén.
16.00
FÕZÕVERSENY
16.30
VSE KARATE SZAKOSZTÁLY BEMUTATÓJA
17.00
FÕZÕ-, ÉS KERÉKPÁRVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
Díjak, ajándékok átadása
17.10
FLAME tánc- és musical csoport bemutatója
18.00
DÍSZPOLGÁRI CÍM ünnepélyes átadása
18.20
„TISZTA UDVAR…” verseny eredményhirdetése
19.00
GÁSPÁR LACI KONCERT
20.00
LUCKY FELLAS duó fellépése
21.00
HASTÁNC BEMUTATÓ
22.00
TŰZIJÁTÉK
22.20 - 00.00 ZENE MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
9.00
10.00

A XVI. alkalommal megrendezett Mesterkezek kiállítás, megtekinthetõ: augusztus 11–22-ig a
felújított vértesszõlõsi Mûvelõdési Házban. Nyitva tartás: hétfõtõl–péntekig 15.00–19.00 óráig.
Augusztus 20-án: 14.00–16.00 óráig.
Bõvebb felvilágosítás programjainkról:
Polgármesteri Hivatal: 34/379-091 és 30/579-3780
Szabó Mária: 70/946-7994; Zoltánfi Zsuzsanna: 30/817-3969
Rendezõ: Vértesszõlõs Község Önkormányzata

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