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Megépül az új óvoda és bölcsőde
Közel 10 éve, hogy Vértesszőlős képviselő-testülete elhatározta a már akkor korszerűtlen óvoda és bölcsőde
épületének kiváltását új, korszerű,
több óvodai csoport befogadására alkalmas épület megépítésével.
A projekt megvalósítása érdekében a képviselő-testület pályázatot nyújtott be a beruházás megvalósítására 100 millió forint
összegben, mely pályázat a későbbiekben
visszavonásra került, tekintettel arra, hogy
csak a töredékét fedezte volna a kivitelezés várható összköltségének, a szükséges
önerő pedig nem állt rendelkezésre.
2016-ban megkezdtük a jelenleg hatályos jogszabályoknak és a mai igényeknek megfelelő épület tervezését, mely
5 óvodai és 2 bölcsődei csoport befogadására alkalmas, és ezzel párhuzamosan
pályázatot nyújtottunk be TOP-1.4.1-15 kiírás keretében, megyei szintű forrás elnyerésére a projekt megvalósítása érdekében.
A pályázat keretében településünk 150
millió forint vissza nem térítendő támoga-

tást kapott, mely önkormányzati önerővel kiegészítve fedezi a beruházás közel
450 millió forint összköltségét, ami az
épület kivitelezésén túl a berendezés, valamint az udvar-játszótér kialakításának a
költségeit is tartalmazza.
A költségvetés stabilitása érdekében
200 millió forint összegű hitelszerződés
aláírására került sor, de a jelenlegi mutatóink alapján várhatóan csak részben
kerül felhasználásra.
A tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
eredményeként a kivitelező a T-Mátrix
Kft. lett (Környei óvoda kivitelezője), a
beruházás Zink Ferenc műszaki ellenőr
szakmai felügyelete mellett zajlik majd.
Az épület kivitelezésének várható befejező időpontja 2018. július 1., mely
után a terület rendezése, parkosítás,
belső helyiségek berendezése következik, és terveink szerint a 2018-2019.
nevelési év már az új Samufalvi Óvoda
és Bölcsődében kezdődik meg.

Mesterkezek 25 éve
Augusztus 19-én nyitotta meg kapuit, a jubileumi Mesterkezek Kiállítás. Nagy Csaba polgármester úr beszédében rámutatott arra, hogy a
közösség életére jelentős hatással van a helyi
alkotók, és alkotócsoportok tevékenysége.
A kiállításon 46 alkotó mutatta be munkáit. Megnyitó beszédében Kammerlohr-Kováts László képzőművész-galériavezető az amatőr művészetek
társadalmi fontosságára, az önmegvalósítás élményére hívta fel a figyelmet. Értékes színfoltja volt a
kiállításnak a Vértesszőlősi Jótékonysági Kötőklub
kiállítási kollekciója, mely bemutatta tevékenységük keresztmetszetét. A kerek évforduló alkalmából bemutatkozási lehetőséget kapott az Életet Az Éveknek Megyei Szervezete alkotócsoportja is. A megnyitó végén, a szervezők emlékplakettel köszönték meg az alkotóknak a
színvonalas részvételt a kiállításon.

Nagy Csaba
polgármester

KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
VÉRTESSZŐLŐSÖN
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A TámogATás Összege:

150,00 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005
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Falunap községünkben
A falunap „nyitánya” augusztus 19-én, a Közösségi Házban rendezett
Mesterkezek kiállítás megnyitója volt. Augusztus 20án az ünnepi program –
hagyományainkhoz híven
– idén is a Kisboldogas�szony Plébániatemplomban a kenyérszenteléssel
kezdődött.
A rendezvény délután a
Sportcsarnokban folytatódott. Minden korosztálynak
igyekeztünk a kedvére tenni, és örömmel láttuk, hogy gyerekek, szülők, nagyszülők közösen szép számban
el is jöttek. Szerencsére – a délelőtti eső
és a sötét felhők után – még az időjárás
is kegyes volt hozzánk. Lehetett íjászkodni, a gyerekek az ugrálóvárban szórakoz-
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hattak, lehetőség volt népi játékok kipróbálására is. Ezzel párhuzamosan zajlott
a nagy sikert arató főzőverseny. Idén már
tíz résztvevő mutatta be főzőtudományát.
Az aratógulyástól kezdve a savanyú vetrecén át a vadpörköltig sokféle ételkülönle-

gességet kóstolt
végig a Bencsik
János országgyűlési képviselő úr
által vezetett zsűri.
Értékelésük alapján az első helyezést a Vértesszőlősi Nagy-Kacsás
Horgász Baráti Kör
Egyesület halászléje érdemelte ki.
Második
helyen
Nagy Csaba polgármester úr babgulyása végzett.
A Vöröskereszt helyi alapszervezete nemcsak véradást szervezett ezen a délutánon
a sportcsarnokban, ami településünk sok
lakóját mozgatta meg, hanem a főzőversenyben is remekelt. A harmadik helyen
végzett a csapatuk által alkotott káposztás kelt gombóc. Az ugrálóvárak melletti
füves részen a VSE Karate Szakosztály
versenyzői nagyon szép formagyakorlato-

kat mutattak be. Az esti programot a VSE
Mazsorett szakosztályának műsora nyitotta meg, őket a Bojtorján együttes fellépése
követte. Ünnepélyes keretek között adtuk
át Bajczik Lajosné nyugalmazott védőnőnek és Dr. Kaizer László háziorvosnak több
évtizedes szakmai és társadalmi munkájuk
elismeréseként a Vértesszőlősért Emlékplakettet.
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A „Tiszta udvar, virágos ház” és a „Virágos Vértesszőlősért” pályázat résztvevői
is ekkor vehették át Nagy Csaba polgármestertől és Dr. Bogár István képviselőtől
a jutalmakat, valamint a horgászverseny
eredményei is kihirdetésre kerültek. Gratulálunk a díjazottaknak! 20 órától a Lucky Gentlemen formáció country show-ja
szórakoztatta közönséget. Az esti tűzijáték
sem okozott csalódást, sok szép és külön6

leges effektet láthattunk ismét, hangulatos
zenei aláfestéssel. Végül egy minden korosztálynak szóló bulival zárult az est.
Ezúton szeretném megköszönni Vértes�szőlős Község Önkormányzata nevében
mindenkinek a segítséget, aki részt vett a
rendezvény előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
Pappné Bedei Sarolta
képviselő
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TISZTA VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT – 2017.
A két éve elindított kezdeményezést
folytattuk, a képviselő testület
Pénzügyi és településfejlesztési
bizottsága
újra kiírta a TISZTA VIRÁGOS VÉRTESSZŐLŐSÉRT pályázatot.
A pályázat elsődleges célja a lakókörnyezetünk szebbé tétele a lakótársak és
lakóközösségek közreműködésével. A virágosításra, környezetszépítésre való felhívással a célunk egy tisztább, rendezettebb,
vendégváró, virágos falukép kialakítása, új
zöldfelületek, létesítése, fenntartása, utcák, virágosítása, növénytelepítések ösztönzése a lakosság részvételével.
Az idei évben is három utca lakóközössége nyújtotta be pályázatát. A résztvevők
közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő munkájukkal javították falunk jó hírét, az ott élők életminőségét, a
közízlést, az igényes lakókörnyezet kialakítását. Mindhárom utcát a Tiszta Udvar
Virágos Ház pályázatot is elbíráló bizott-
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ság értékelte, a családi
házakhoz hasonlóan, a
két alkalommal végzett
helyszíni szemle során.
A három utcánál sem
határoztunk meg sorrendet. Egy-egy kerámia falitábla mellett a pályázatra
kiírt keretösszeg fennmaradó része, egységesen elosztásra került,
így 55 000 forint vásárlási lehetőség áll
rendelkezésükre további utcaszépítésre,a
pályázatukban megjelölt célokra fordítva.
Az utcákról készült fotók megtalálhatók
a vértesszőlősi honlapon, de mindenki a
helyszínen is megtekintheti.
A három pályázó utca képviselője – Gödri Enikő, a Hegyalja utcából, Kovács-Mérő
Éva az Akácfa utcából, és Virág Angéla a
Vértes László utcából – a település polgármesterétől a falunapon vette át a jutalmakat. Gratulálunk a lakóközösségeknek, és
további virágosításra, karbantartásra, szépítésre ösztönözzük nemcsak ezt a három
utcát, hanem falunk valamennyi utcáját.
Bogár István

TISZTA UDVAR, VIRÁGOS HÁZ – 2017.
10 éve, 2007-ben került
meghirdetésre a Tiszta
Udvar Virágos Ház pályázat. Az idén már 15
fő vállalkozott a megmérettetésre. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a pályázaton kívül is egyre
nő azoknak a száma, akik példamutatóan gondozzák környezetüket maguk és
mások örömére.
Közös érdekünk, hogy községünk élhetősége, szép, kulturált közterületei minden
itt lakó, és községünkbe látogató számára
vonzó legyen. Már a tavalyi évtől új elvárásként szerepelt, hogy a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtésbe is aktívan kapcsolódjanak be a benevezett porták, utcaközösségek, ezzel is elősegítve, népszerűsítve a szelektív hulladékgyűjtést.
A pályázati kiírás értelmében nem hirdetünk sem rangsort, sem helyezéseket, akik
a kitűzött szintet (80%) elérték, azoknak a
falunapon átadtuk a jutalmakat. A kerámia
fali-táblán kívül, oklevelet, és nyolcezer forintos kertészeti vásárlási utalványt kaptak
a résztvevők. Fordítsák kertjük, otthonuk

további virágosítására, díszítésére. Bízunk abban,
hogy példáikkal ötleteket
adnak a többieknek is környezetük, kertjük szépítéséhez.
Szeretném megköszönni a bizottság munkájában
részt vevő Zsigó Lászlóné Marika, a Pátria
képviseletében, Kovács Lajos, a nyugdíjas
klub képviseletében, Jung János a hegyközség képviseletében, valamint a Közösségi
házból Németh Ferenc segítségét, aktív
közreműködését.
Gratulálunk minden pályázónak! Névsor
szerint a díjazottak: • Andronich Judit, Ady
Endre 41. • Angyalvári Ferenc, Mókus út 4.
• Dosztál János, Rákóczi út 22. • Ferenczi
Sándor, Petőfi S. 17. • Fritz Lászlóné, Gagarin út 15. • Gödri Enikő, Hegyalja út 21.
• Kovács-Mérő Éva, Akácfa 15. • Kutenics
Mária, Jókai út 23. • Magyar Ilona, Vértes
L. út 16. • Nagy Sándor, József A. út 31.
• Ritócz Lászlóné, Templom út 40. • Simon
Alexandra, Kertalja út 15. • Tóth László, Valusek út 56. • Török Csaba, Hegyalja 25.
• Vejtey Tibor, József A. út 33.
Bogár István
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a jövő évi felvonuláson is kínálni fogunk
– „idegen” bor vásárlása helyett! A menet
három kínáló pontot is érint, melyeken a
Nyugdíjas klub és a Pátria lelkes tagjai látják vendégül a felvonulókat. Itt a kínálás a
hét folyamán kalákában készített házi édes
és sós süteményekből áll majd. Mint látják,
alapos tervezés és összefogás eredményeként bővítjük fesztivállá ezt a rendez-

BEHARANGOZÓ
Tisztelt Érdeklődők!
A 2017 évi szüreti felvonulás Vértesszőlős község civil szervezeteinek összefogásával létrejövő rendezéssel és az Önkormányzat anyagi támogatásával fog
megvalósulni községünkben.
A szervezés során a hagyomány és a kulturális örökségünk maximális tisztelete volt
a fő szempont. Ezért újra próbálkozunk azzal, hogy a felvonulásunk gépesítés nélkül
lovaskocsikkal és minél nagyobb számú
népviseletes résztvevővel jöjjön létre. Ehhez szükségünk van Önökre is! Fontos volt
továbbá számunkra az is, hogy gyermekeink teljes valójában megélhessék a korabeli szüret minden szépségét, így számos
helyen kedveskedünk nekik!
Kihirdetés: A szüreti mulatság kihirdetése nem maradhat el idén sem: Horváth
Sándor és Kutenics Kinga, valamint a Nábob lovarda hathatós segítségével! Időpont 2017. szeptember 20. szerda. A kisbíró 17.00 órától kiáltja ki a rendezvényt a
következő útvonalon: Közösségi ház – Ady
utca – Hegyalja utca – Akácfa utca – Múzeum utca – Valusek utca – Jókai utca – Tájház – Templom utca – Közösségi ház. Kérjük, hogy figyeljék a kisbíró kidobolását!
Gyermekeink és a szüret: Az óvodai
és általános iskolai gyermekeket 22-én
pénteken, intézményi foglalkozás keretei
között vezetjük be a szüret rejtelmeibe a
Tájháznál. Itt lehetőségük lesz szőlőtaposásra, préselésre és mustkóstolásra.
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A szakmai hátteret a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület, a segítséget a Pátria Faluközösségi Egyesület nyújtja.
Szüreti felvonulás: A felvonulásra a gyülekező 13.30-kor lesz a Tájháznál. 13.40
perckor érkezik a szőlőhegyből a szüreti
koszorú a csősszel, melyet az Aszúszemek Néptánc Egyesület kísér. Ezt követően sor kerül az újbor bekínálására, majd
az Ogyevacska gyermekcsoport és az
Aszúszemek Néptánc Egyesület műsora
következik. 14.00 órakor indul a menet.
Tudnivalók: • A menet sorba állítását
megbízott tagtársaink fogják végezni. •
Alapvető felállás, hogy a két zenekari kocsi közé csak népviseletben – ünneplő
ruházatban lehet beállni (videofelvétel és
fotóriportok miatt), a többi felvonulót kérjük, hogy a második zenekari kocsi mögé
helyezkedjen! A menetet lovasok zárják. •
A táv 3,5 kilométer (mint eddig is) – fizikai
állóképességét mindenki maga tervezze! A lovaskocsis helyekre első sorban a
kisgyermekeket ültetjük! • A menetben a
borkínáláson túl a kicsik részére – külön
ajándékpohárban – mustot fogunk kínálni
frissítőként.
Útvonal: Tájház – Templom utca – Valusek utca – Petőfi utca – Ady utca vége
– Hegyalja utca – Domb utca – Vértes
László utca – Múzeum utca – Kovács
köz – Tájház (itt a lovaskocsik megállnak
a zenekari kocsi kivételével) – gyalogosan
Jenei Cukrászda (itt össztánc).
További újdonságok: Az idei évtől a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület, a Pátria kezdeti közreműködésével elkészíti Vértes�szőlős borát, melyet többek között már

vényt! Nem is marad más hátra, mint hogy
a jó időt megrendeljük! Az Önök feladata
pedig, hogy minél többen vegyenek részt
az idei szüreti ünnepen!
Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők nevében:
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Szüreti bál a Sportcsarnokban
2017. szeptember 23. 20.00 óra
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat!

Zenél: a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar
A bál idején büfé üzemel!
A bálra jegyek elővételben 1500 Ft-ért kaphatók a Közösségi Házban szept. 11-től 21-ig
nyitvatartási időben, valamint a helyszínen – a maradék helyek függvényében – 2000 Ft-ért.
Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönet
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT VÉRTESSZŐLŐSI ALAPSZERVEZETE ez úton szeretné
megköszönni mind a 37 véradónak, hogy augusztus 20-án beteg embertársaik érdekében a véradáson megjelentek!

Idén is indultunk az augusztus 20-ai falunapi főzőversenyen. Káposztás kelt gombócot
készítettünk, mellyel 3. helyezést értünk el.Köszönjük a főzésben részvevők munkáját, nagyon jó csapatmunka volt! Köszönjük a lehetőséget, hozzájárulást az önkormányzatnak.
Tótné Magdi
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Idén nyáron is nyüzsiztünk…
Az idei nyár sem telhetett el egy igazán
vidám és kalandos táborozás nélkül.
Az iskola diákjai június végén egy hetes
kalandozásra indultak, a környék felfedezésére Iványi Beáta vezetésével. A tavalyi
évhez hasonlóan a mostani tematika is
naponta változó helyszíneken dolgozta fel
az év témáit, melyek a zene, a környezetvédelem, az utazás, a hagyományőrzés,
az egészséges életmód és a csapatépítés
köré csoportosultak. Jártak többek között
a Tatabányai Múzeumban, ahol tarisznyavarrás, képzőművészeti foglalkozás, utcazene és örömzenélés volt a program.
Kerékpártúrát tettek Tatára a Fényes Tanösvényre, illetve a várban vettek részt egy
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Mátyás királlyal kapcsolatos jelmezes drámafoglalkozáson. A Tatabányai Skanzenban művészettörténész foglakozott velük
a városban fellelhető bányászati témájú
műalkotások felfedezésével kapcsolatban.
Részt vehettek tt egy retro-tanórán is a 60as 70-es évek iskolájában, majd hangfürdőzés következett. Csütörtökön Pilismaróton strandolás és Duna-parti kreatívkodás
következett. Áthajókáztak Zebegénybe, itt
megtekintették a hajózási múzeumot. Pénteken a dunaalmási Rétespajtában ismerkedtek a népi játékokkal, rétest nyújtottak,
délután pedig a Hajóskanzenban tettek
látogatást. Igazán tartalmas és élvezetes
program volt.
Iványi Beáta
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Anna néni 106 éve…

Szinte a csodával határos, hihetetlen
hogy Vértesszőlősön él köztünk egy 106
éves ember. Beszéde és gondolkodása
sok 50-60 éves számára irigylésre méltó lehet. Látása és mozgása árulja csak
el az évszázados terhet. Mert Anna néni
szerint ez már nem élet. Mindenre emlékszik, de az emlékek mit érnek a legközelebbi szeretteink nélkül?
Nyolcan voltak testvérek, tizenkét évesként
átölelte kisebb testvéreit, s karjaiban tartotta őket, hogy ne fussanak el. Szolgált
Pesten cselédként kamaszlány korában,
s bár eleinte nem tudta megkülönböztetni
a fazekat a lábostól, ott is helyt állt. Átélt
két világháborút, férjét 56 évesen veszítette
el, s azóta magányos. 50 év magány, mert
férjét nagyon szerette, talán a legjobban a

világon, és senkihez nem állt olyan közel…
Az élettel mindig elégedett volt, mert búza
és kenyér mindig volt. Pénz kevésbé, de
„mindent ki kellett bírni” ahogy mondta.
Nem nagyon jártak ki a faluból, még a Búcsúbálokra sem igen mentek el, mert férje, az nagyon szerény ember volt. Szlovák
dalokat és mondókákat még ma is tud, 106
évesen. Lefordítja magyarra is, kapásból.
Mi minden fér bele 106 évbe? Az Anna
nénivel készült, Zoltánfi Zsuzsanna segítségével létrejött interjút szó szerinti közlésben közreadjuk, a mozgóképekből készült
szerkesztett interjút pedig hamarosan láthatják a Samu TV-ben. A beszélgetésből
készült nyersanyag a polgármesteri hivatal
archívumába kerül.
Horváth Sándor,
a felvétel készítője

Köszöntés
Vértesszőlős polgármestere és alpolgármestere köszöntötte a 95 esztendős
Vágusz Gyuláné Jenei Máriát.

Tájékoztatás az iskola megközelítéséről
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket és diákokat, hogy az új óvoda építése miatt az iskolát
a templom felőli főbejáraton keresztül lehet csak megközelíteni!
Iskolavezetés
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A szépkorú Marika nénit az önkormányzat nevében a település polgármestere
Nagy Csaba és alpolgármestere Zoltánfi
Zsuzsanna köszöntötte miniszterelnöki
oklevéllel, virággal, édességgel. Marika
néni mosolygós, víg kedélyű idős hölgy,
aki jó egészségnek örvend, csak sajnos

a mozgás esik egyre inkább nehezére.
Ennek ellenére még ma is szívesen megfőz. Szereti a sportműsorokat, kedvenc
sportja a box, a futball, de az úszó VBis végigszurkolta. Férje sportvezető volt,
fia Vágusz Gyula focizott, innen a sportszeretete. Lányával Vágusz Marikával él,
aki szeretettel gondoskodik édesanyjáról. Ez úton is további jó egészséget,
sok örömet és boldog nyugdíjas éveket
kívánunk!
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Samu-nap
Augusztus 21-én ünnepeltük Samu, a vértesszőlősi előember (újjá)születésének
napját, hiszen 52 évvel ezelőtt ezen a napon leltek rá nyakszirtcsontjára Vértes
László és munkatársai. Az Európában is
példátlan jelentőségű leletet bemutató
Vértesszőlősi Őstelepen ez alkalomból
tartott fesztiválon
Könyvtáros, könyvkereskedő, betanított munkás, akrobata: többek között ezeket a foglalkozásokat űzte
Vértes László ifjú éveiben.
1945 után már a Magyar
Nemzeti Múzeum munkatársaként folytatta a kutatómunkát, nem sokára pedig
szinte az ország összes
barlangfeltárásából kivette
a részét. Mindezt úgy, hogy
szervezett keretek között
sosem folytatott geológusi, régészeti vagy
paleontológusi tanulmányokat. Érdeklődése
lassan a barlangoktól az élő őstörténet tanulmányozása felé terelődött, és olyan nagy
lelkesedéssel és tehetséggel vetette bele magát új tudományterületébe, hogy autodidakta
volta ellenére a „hivatalos” szakmai körök is
befogadták, később tiszteletbeli doktori címet
adományoztak neki.
Élete legnagyobb felfedezése 1965-ben
jött el. Három évvel korábban Pécsi Márton
földrajztudós Vértesszőlősnél vezetett terepgyakorlatot diákjainak, amikor a sötét foltra
lett figyelmes a mészkőrétegek között. Megvizsgálta a foltot, és arra a következtetésre jutott, hogy az egy ősi tűzhely nyoma, emellett
talált néhány csonttöredéket is. A leletről saját
visszaemlékezései szerint azonnal értesítette
Vértes Lászlót, aki azonban kezdetben nem
volt különösebben elragadtatva. Vitatkoztak
kicsit a leletek korán, jelentőségén, majd Pécsi azzal zárta le a beszélgetést, hogy „Csinálj vele, amit akarsz, számomra itt éppen
befejeződött a terepgyakorlat”.
Vértes csakhamar mégis érdeklődni kezdett a leletek iránt, hiszen egy évvel később,
1963-ban próbaásatást szervezett a helyszí-
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nen, majd miután egészen gyorsan előkerültek egy óriás őshód maradványai és ősi
szerszámok, később pedig más állati maradványok, például egy kardfogú tigris foga.
Így jutunk el 1965. augusztus 21., szombatig.
Az ásatásvezető visszaemlékezése szerint ő
csak üldögélt a lelőhelyen felhúzott bódéjában, amikor „Kovács Márton jött a kunyhómba. Lassú beszédű, komoly
ember, ritkán láttam nevetni. Szürke szemét lassan
rám emelte, vastag szemöldöke alól úgy nézett rám,
hogy a vér hirtelen megugrott ereimben.” A munkások
feszítővassal lerepesztettek egy jókora darab sziklát, és előtűnt egy tenyérnyi
sárga csontdarab. Vértes
csak nézte, lefeküdt mellé,
és hosszú ideig mozdulatlan maradt. A munkatársai
csak ennyit kérdeztek: „Az?”, ő pedig így válaszolt (noha később bevallotta, hogy akkor
még egyáltalán nem volt biztos a dolgában):
„Az. Ember.” Épp Sámuel névnapja volt, ezért
a talált emberelődöt Sámuelnek (barátainak:
Samu) nevezte el.
A lelet egy nyakszirtcsont volt, amely egy
nagyjából 350 ezer éve (az Európában talált
előemberek közül talán legrégebben) élt emberelődtől, a Homo erectus seu sapiens paleohungaricustól származott. Amint latin neve
is mutatja, átmenetet képezett az erectus és
a sapiens között. Emellett később előkerült
még két gyermekfog is, és rengeteg egyéb
lelet, szerszámok, állatcsontok, növénymaradványok, tűzhely, amelyek segítségével
szinte példátlan részletességgel lehetett leírni a helyszín valaha volt jellegzetességeit.
Akkoriban, a hatvanas évek közepén az volt
a nemzetközi tudományos közmegegyezés,
hogy kizárt, hogy a Kárpát-medencéből ilyen
régi előemberleletek kerüljenek elő. Maga
Vértes László sem akarta először elhinni ezt.
De aztán nem lehetett mit tenni, el kellett fogadni a tényeket: Magyarországról került elő
az emberré válás első stációjának emléke. Ez
nemcsak nemzetközi szenzációt keltett, de a

magyar paleolitrégészet megszületéséhez is
hozzájárult.
– A vértesszőlősi előemberlelet tudományos
értéke még ma is a legjelentősebbek közé tartozik. Nemcsak ez a Kárpát-medence egyetlen előember-lelőhelye, de rendkívül egyedi
módon itt sikerült az előember teljes lakhelyét
feltárni – mondja Kisné Cseh Julianna régész,
a Tatabányai Múzeum történész-főmuzeológusa, a vértesszőlősi „születésnapi” rendezvény egyik szervezője. – Előkerült a szállásául
szolgáló mésztufamedence, az ételmaradványai, az eszközei. Több mint 6600 növénylenyomatot gyűjtöttek, amelyből rekonstruálni
tudták a természeti környezetet. Sőt szenzációs módon egy helyütt a mésztufa megőrizte a
patakhoz inni járó állatok lábnyomait is.
Az állati lábnyomokat és a növénylenyomatot pollenvizsgálatok egészítik ki, és így
áll össze az egyik legteljesebb környezetrekonstrukció, amelyet valaha véghezvittek a
régészek, antropológusok, őslénykutatók.
A helyszín egyértelműen különleges lehetett a
történelem előtti korokban, hiszen az egymás
fölött elhelyezkedő rétegek feltárása bizonyítja, hogy arra a helyre, ahol Sámuel tarkócsontja előkerült, ötször tértek vissza az emberelődök, esetenként sok évezrednyi különbséggel.
Ezen a lelőhelyen találták meg az emberi lakhelyként hasznosított mésztufamedencék legkorábbi bizonyítékait (bár erre már korábban
is találtak jeleket a tatai feltárásoknál, de azok
földtörténeti léptékben fiatalabbak). A mésztufamedencék akkor alakultak ki, amikor a
Gerecséből érkező patakok a síkon lerakták a
magukkal hozott meszet, és ezáltal körgátakra
emlékeztető formákat alakítottak ki.
A mésztufa mindenre rárakódik, ahogy történt az Vértesszőlősön is: a leveleken, ágakon,
az előember eszközein. Ha idővel megszűnt a
vízfolyás, akkor a fallá magasodó mésztufagátak több oldalról védett lakhelyet kínáltak
az állatok vagy az ember számára. A mésztufát a modern korban bányászták, és éppen a
bányászat során kerültek elő az első leletek.
A mésztufagátak mellett több hideg és meleg vizű forrás is csobogott a területen, nem
beszélve az Által-érről, mindez csak tovább
növelte a hely vonzerejét, különösen jégkorszakok idején. A meleg vizű források a mikroklímára is hatással voltak. Melegebb lett ott,

és megnövekedett a levegő páratartalma, így
több olyan növényfaj is átvészelhette ott a hideget, amelyek már akkoriban is reliktumnak
(a régi korokból fennmaradt, máshol már kihalt fajnak) számítottak. Ezek közé sorolják a
pannon orgonát, az ostorfát vagy a vadszőlőt.
A Samu néven illetett Homo erectus a korszakhoz képest meglehetősen fejlett és intelligens volt.
– Nem tudjuk, hogy Samu tudott-e tüzet
gyújtani, de az biztos, hogy meg tudta őrizni a természetes vagy mesterséges módon
fellobbant tüzet. Vértes László kísérletekkel
bizonyította, hogy Samu képes lehetett arra,
hogy a parázsra összetört állati csontokat valamint löszt szórva akár napokig is megőrizze az izzó fát. Ha ezután eltávolította a löszt,
majd száraz ágakat helyezett a parázsra, a
tűz újból fellobbant – folytatja Cseh Julianna.
Vértes László tragikusan korán, 1968-ban,
54 éves korában elhunyt. Élete utolsó időszakában bezárta az ásatást, és központi
szerepet játszott a látogatóközpont megnyitásában. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy
Vértesszőlősön már nem rejt a föld eddig feltáratlan kincseket, ezt maga Vértes is tudta,
ezért úgy hagyta el a lelőhelyet, hogy a kutatást gyakorlatilag bármikor onnan lehetne
folytatni, ahol abbahagyták. A tatabányai főmuzeológus szerint az ásatások újrakezdődhetnének – ha lenne rá pénz.
– Jelenleg pályázni próbálunk pénzügyi támogatásra, amelynek segítségével egy újabb
területet tárhatnánk föl. E helyen az jelenti a
nehézséget, hogy szó szerint le kell bányászni a négy méter mélyen levő mésztufarétegeket borító kőzetet. Ez teljesen más jellegű
ásatási módszereket kíván – tájékoztat Cseh
Julianna. – Ebből a rétegből nemrégiben az
eső már állati csontokat mosott ki. Ezt a réteget az állagmegóvás érdekében betakartuk
fóliával, és visszafalaztuk a helyszínen talált
kövekkel. Azt szeretnénk megnézni, hogy
esetleg folytatódik-e a kultúrréteg.
A kutató nem mer arra tippelni, hogy az
újból beindítandó ásatások újabb emberi
maradványokat tárnának fel, de abban szinte biztos, hogy újabb kulturrétegeket, tehát
a megtelepedés újabb bizonyítékait találnák
meg.
Forrás: Molnár Csaba Magyar Nemzet
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Hagyományőrző régiós
tardosi néptánc tábor
Már harmadik alkalommal Tardoson hagyományőrző régiós néptánc táborban
vett részt (júl.31. aug.1.2.) az oroszlányi,
bánhidai, vértesszőlősi, tardosi, sárisápi szlovák önkormányzatok szervezésében 36 általános iskolás, néptáncos
tanuló, iskolánkból 9 fő.
A Malomvölgyben elszállásolt és étkeztetett
gyerekek a Művelődési ház tánctermében
szlovák gyermek táncokat tanultak Suba
Éva néptánc oktatótól, aki Budapestről a
szlovák gimnáziumból érkezett. Nemcsak
a jókedv, a tánc szeretete, hanem a barátságok is meghatározták a vidám hangulatot.
Délelőttönként perdült a szoknya, délutánonként kézműves foglalkozásokat tartottunk
a gyerekeknek. A Kemencés
étteremben finom ebéd várta a táncos lábú kis csapatot.
Az immár hagyománnyá váló
tábor jó példája a környező
települések összefogásának.
A gyerekek szívesen vesznek
részt a programokon, barátkoznak, ismerkednek, táncolnak. Reméljük, hogy jövőre is
találkozunk.

Támogatók voltak: Országos Szlovák Önkormányzat, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Tardos Község Önkormányzata, Tardosi Szlovák Önkormányzat,
KEM Szlovák Önkormányzata. KÖSZÖNJÜK.
Krajczárné Száraz Erzsébet, VSZNÖ

Segítő Szolgálat Idősek Klubja – hírek
Júliusban Földesre kirándultunk. Klubtagjaink immár 11-ik alkalommal élvezhették a kincset érő gyógyvízzé minősített Földesi termálvíz jótékony hatását. Nagyon jól éreztük magunkat, volt szülinapi meglepetés buli, szalonna sütés, kukorica sütés, bográcsban főzés,
móka, kacagás, versenyfutás és természetesen fürdés. Augusztus hónapban születésnapjuk alkalmából köszöntöttük Slezák Ferencné Veronka nénit és Muk István Pista bácsit.
A jó Isten éltesse őket még nagyon sokáig erőben,
egészségben, szeretettben.
Klub dolgozói
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BULGÁRIÁBAN JÁRT
A MAZSORETT CSOPORT
2017. július 4-én délután
a Vértesszőlősi Mazsorett csoport útnak
indult a több mint 20
órás útnak, ami Bulgáriába, Albena városába
vezetett. Ebben az évben itt rendezték meg a
Nemzetközi MajoretteSport Szövetség Európa Bajnokságát.
A hosszú útra szülők,
nagyszülők is elkísérték
a csoport tagjait, akiktől
rengeteg segítséget kaptak a lányok az egy hetes verseny alatt. Az
első versenynapon a cadett csoport kiváló
színpadi bemutatója nagy sikert aratott, akárcsak a másnapi menettáncuk. Ezen sikeres
szerepléssel a kiemelkedő első helyen végeztek és büszkén álltak fel a dobogó legfelső fokára. A junior és szenior korosztályú
csapatunk improvizáció menettánc kategóriában ezüst minősítéssel térhetett haza. A

szeniorok megmérettették magukat Mix és
zászlós mini formáció kategóriában is, ahol
szintén a dobogós második helyet szerezték
meg. A nagy versenyzés és szurkolás mellett persze jutott idő egy kis kikapcsolódásra
is. A lányoknak többször volt lehetőségük a
tengerben és a szálláshoz tartózó medencékben is fürödni. A rendezőknek köszönhetően az üdülőközponthoz közeli aquaparkba

is ingyenes belépési lehetőséget kaptak a
csoportok. Kiváló alkalom volt arra, hogy a
lányok ne csak versenyezzenek, hanem ös�szekovácsolódjanak és jó csapatszellemet
építsenek egymás között.

A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya

2017. október 1-jén 9.30-tól
a Vértesszőlősi
Sportközpontban
NYÍLT PRÓBÁRA
vár minden
olyan kedves jelentkezőt,
aki kedvet érez egy
kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó
közösséghez tartozni.
További információ: Pappné Bedei Sarolta
Tel.: 30/411-57-99-es telefonszámon
vagy a bedei.sarolta@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Köszönjük szépen az önkormányzat és
a szülők támogatását. Reméljük a jövő évben is hasonló szép eredményekkel térhetünk majd haza.
Pappné Bedei Sarolta

GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE?
Egy sport, amely
megtanít önmagad
és mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra, becsületes munkára
és tisztességre. Ezen felül
művészet, egy életfilozófia.
A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a gyermek
jól érzi magát, megszereti a
mozgást és a sportot, valamint
ezek mellett fejlődik a figyelme, a
koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont, hogy mindeközben
edződik a teste és a lelke.
Korhatártól függetlenül csatlakozz hozzánk minden hétfőn és szerdán 17.30 órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár István 2dan
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Eszköznek lenni Isten kezében
Református Hittantábor (2017. aug. 7–11.)
„Ne félj, csak higgy!” (Márk 5,36)

Idén nyolcadik alkalommal nyílt meg a
Gagarin utcai gyülekezeti ház ajtaja a
táborozó gyermekek előtt. Öt napig bővelkedhettünk a szeretetben, a tanításokban, a játékos nevelgetésben és a kihívásokban is. Heti mottónk (Ne félj, csak
higgy!) pedig erőt, és bátorságot adott,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan haladjunk a megkezdett úton a Jóisten felé.
Három témát dolgoztunk fel képi anyaggal
megtámogatva, amelyet három korcsoportban külön-külön és közösen is igyekeztünk megbeszélni a gyerekekkel. Keresztelő János, az Emmausi tanítványok,
illetve Saul és Anániás történetén keresztül betekintést nyerhettünk egy olyan világba, ahol az ember isteni eszközként
mutatja meg Jézus létezését, halálát és
tanításait az ige által. Nem volt könnyű a
feladat, hiszen a táborozó gyerekek nagyon különbözőképpen gondolkodtak.
Ezért is találtuk ki, hogy egy-egy jelenetbe sűrítjük mindazt, amit gondolnak éreznek ezekkel a történetekkel kapcsolatban.
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Modern, mozgásszínházi és klasszikus
elemekkel egyaránt éltek a csoportok vezetői, amely egyrészt színesebbé tette a
pénteki bemutatókat, másrészt a gyerekek is láthatták, hogy milyen sokféleképpen lehet megformálni egy-egy történetet. S a mindennapi próbák alatt értelmet
nyert számukra az is, hogy miért vannak
hangsúlyosabb szövegrészek, vagy fontosabb emberek az egyes bibliai képekben.
De természetesen a legfontosabb – mint
minden pillanatban – az Istennel való kapcsolat megerősítése volt.
A gyerekek és felnőttek egyaránt próbáltak – a napi tevékenységek közepette
is – eszközként szolgálni, amelyet az isteni
gondviselés irányít. (Ebben az évben több,
egészen kicsi gyermek vett részt a tábori
eseményeken.) A nagyobb táborozók nagyon sok szeretettel és odafigyeléssel fordultak az apróbbak felé. De egyébként is az
volt a jellemző a gyerekekre, hogy tekintettel voltak egymásra, és nem igazán kellett
fegyelmezni, vagy szigorúnak lenni. Pedig
voltak új arcok is, mégis zökkenőmentesen

és gördülékenyen ment a beilleszkedésük.
Talán valamit megsejtettek abból az útmutatásból, amely toleranciával és empátiával
az egymás támogatásán alapul.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől,
gyülekezeti tagoktól. Az odaszánt idő és a
rengeteg adomány (étel, ital, gyerekjáték,
stb.) megfizethetetlen ajándék volt most is.
Ezúton köszönjük minden segítő felnőttnek, hogy valamilyen formában támogatta
a tábori munkát a konyhában, a tanítások

alkalmával, a zenével, a próbákon, a kézműves foglalkozásokon és az udvaron
egyaránt. Minden felnőtt a gyermekekért
volt ott, jött el, hozott valamit. A mai rohanó világban ez nem is olyan kis áldozat
a részükről. De a közös összefogás eredménye ismét egy remek tábor lett. Ugyan a
végére egy kicsit elfáradt mindenki, mégis
azt gondolom, hogy mosolygott a Jóisten,
hiszen látta általunk, hogy emberek szerethetik is egymást.
Bujdosné Pap Éva

Pátria Faluközösségi Egyesület programjai:
• szeptember 15–17. kirándulás
• november 11. Márton nap a hegyközséggel

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és
fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 379-091/101-es mellék
– polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés (Árva Lászlóné)
379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
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Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.

