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Szüreteljünk, ünnepeljünk
A falvakban régen a szeptember végétől novemberig tartó
időszak legfontosabb gazdasági és egyben társadalmi eseménye a szüret volt.
A XVIII-XIX. században még meg is határozta a városi vagy községi tanács, esetleg a hegyközségi elöljáróság, hogy melyik napon lesz adott faluban, hiszen így a földesúri járandóságot, a bordézsmát egyszerre tudták beszedni. Szőlőfajtáktól és időjárási viszonyoktól függően különböző napok voltak a „szüretkezdők”, így
például Mihály napja az Alföldön (szeptember 29.) Terézia napja a Dunántúlon (október 15.), Tokaj-Hegyalján pedig egészen későn, Simon-Juda napja (október 28.).
Ebben az időszakban igazi sátoros ünnep volt a szüret – vidámság és a jókedv,
majd az elmaradhatatlan szüreti bál. Utóbbiban nem volt ritka némi hangoskodás
sem, de a régi szüreti rendszabások szerint a verekedő s káromkodó ünneplőket
egy furatossal jól megverték. (Ki tudja, „hatályban” van-e még manapság is ilyen
népszokás valahol.)
Természetesen a szüretnek is kialakultak a maga néphagyományai. Göcsejben
élt például az a szokás, hogy amikor befejezték a szedést, akkor lemetszették a
szőlővesszőket, s mindegyik tőke tövére egy-egy szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen a termés.
A szüret végét a feudális időktől kezdve ünneplik. A menet fontos tagja volt a
múlt században az úgynevezett borkirály, esetleg bálkirály. Ő, illetve az ő családja
volt felelős az esti mulatság megrendezéséért. A menet érdekessége a „baksus”,
ami egy botra, vagy hordóra ültetett, piros ruhás férfibábu volt. Alakja Bacchus�szal, a görög mitológia boristenével (Dionüszoszként is ismert) hozható kapcsolatba. A szüreti menet jellegzetes figurái a tolvaj és a csősz, akik veszekedésükkel
szórakoztatják a közönséget.
Idén Vértesszőlősön október 3-án lesz a hagyományos szüreti felvonulás és
bál. Ünnepeljünk, s ápoljuk hagyományainkat, jó szórakozást!
Pataki Gábor

A 2009. évi fejlesztésekről
A Hírmondó májusi számában már
olvashattak az Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére elfogadott és tervezett idei fejlesztésekről. Ezúton
szeretnék áttekintést adni az azóta megvalósult, illetve folyamatban levő és tervezett fejlesztésekről, beruházásokról, illetve karbantartási munkálatokról.
Ez évben eddig több mint 71 millió forint fejlesztés valósult meg, illetve folyamatban van még további, mintegy 60 millió forint beruházás. Ezek közül a Valusek utcai járdaépítés még idén
az időjárástól függően indulhat, ugyanis a közbeszerzési eljárás után a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés október végére várható.
A múzeumi bemutatóhely fejlesztésére előrehaladott tárgyalásaink folynak a
Magyar Nemzeti Múzeummal, melyek
alapján év végéig mintegy 500 millió forint értékben kerülhet sor pályázat benyújtásra egy kb. 1000 m2 területű bemutató épület létesítésére. Az Önkormányzat vállalta 10 millió forint keretösszeg erejéig az idei évre eső előkészítési költségeket (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes tervek).
A Skála-térséget a vasúti megállóval összekötő kerékpárút nyomvonalra elkészült a tanulmányterv, következő lépés az engedélyes tervek elkészítése. Az iskola bővítésére is heteken belül elkészül az engedélyezési tervdokumentáció.
Amennyiben az ÚMVP-EMVA pályázatról szóló határozatot rövidesen megkapjuk, még idén elkészülhet egy kb.
9 millió forint értékű játszótér az Egész2

Megvalósult beruházások
E Ft, Bruttó
Út felújítások (Kossuth, Széchenyi,
Rákóczi, Akác, Rózsa, Vértes L. u.)
Polgármesteri Hivatal tető felújítása
Polgármesteri Hivatal belső felújítás
Multifunkcionális másológép beszerzése
Telekrész vásárlás az iskola bővítéshez
Óvoda felújítás és eszköz feljesztés
Óvodai nyílászárók cseréje
Iskola felújítás
Sportcsarnok felújítás
Utcanév táblák bővítése
Művelődési ház felújítás
Egyháznak felhalmozás célú átadás
Gépek vásárlása a karbantartói csoportnak
Hangosítási eszközök vásárlása
Faluközpont (Tanács u.) villamos közmű tervek
Összesen

54 000
6 500
500
750
850
2 200
1 000
1 100
300
1 000
800
600
500
300
480
70 880

Folyamatban levő beruházások
E Ft, Bruttó
Valusek u. járda felújítása (a vasút felöli oldal)
10 000
Múzeum bővítése (pályázati önrész)
10 000
Kerékpár út tervezés (Vértesszőlős-Skála térség)
3 500
Iskola bővítés (tervek)
5 000
EMVA pályázat (Egészségháznál játszótér,
29 000
Valusek u. parkosítása, Művelődési Ház tetőcsere)
Tájház fejlesztés befejezése
800
Tereprendezések (Temető, Rákóczi u., Hegyalja u.)
800
Tanács u.parkosítás (fák telepítése)
650
Patika, kazán csere
280
Temető alatti csapadékvíz elvezetés
250
Iskolai világítás korszerűsítése (tervezés)
150
Összesen
60 430
Jövő évre áthúzódó fejlesztések
Petőfi, Arany és Múzeum u. felújítása
Tanács utca legfelső szakaszának felújítása
Általér-menti kerékpárút helyi önrész
Összesen

E Ft, Bruttó
180 000
5 500
2 000
187 500

ségház előtti parkban és a Valusek utca teljes belterületi szakaszán mindkét oldalon tervezett tereprendezés, füvesítés és parkosítás. A bizonytalan időjárás miatt a Művelődési ház tetőcseréjére várhatóan már csak tavasszal kerül majd sor.
Sajnos a közbeszerzési eljárás elhúzódása
miatt (tekintettel az időjárási kockázatokra is)
a Petőfi utca felújításának idei befejezése kér-

désessé vált, a munkálatok az elnyert 115,3
millió forint EU-támogatás felhasználásával el
fognak kezdődni, a befejezés a Múzeum utcával együtt jövő év nyár elejéig várható majd.
A jövő évet érintő további fejlesztési célokról a 2010. évi költségvetés elfogadása után,
a jövő év elején közlünk majd tájékoztatást.
Dr. Nagy Sándor

A Polgármesteri Hivatal Közleménye
2009. október 1-jétől az Önkormányzat bankot váltott. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy az ezutáni befizetéseket az itt közölt számlákra szíveskedjenek
teljesíteni.

Vértesszőlős Község
Önkormányzat

K&H Banknál nyitott
utódszámla száma

Költségvetési elszámolási számla

10400913-50515651-56571008

Építményadó számla

10400913-50515651-56571022

Telekadó beszedési számla

10400913-50515651-56571039

Idegenforgalmi adó besz.számla

10400913-50515651-56571046

Államigazgatási illeték besz.sz

10400913-50515651-56571053

Iparűzési adó beszedési számla

10400913-50515651-56571060

Bírság számla

10400913-50515651-56571077

Késedelmi pótlék számla

10400913-50515651-56571084

Talajterhelési díj besz.számla

10400913-50515651-56571091

Idegen bevételek elsz.számla

10400913-50515651-56571101

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

10400913-50515651-56571125

Termőföld bérbead.szárm.bev.

10400913-50515651-5657149

Egyéb bevételek besz.számla

10400913-50515651-56571156

Gépjárműadó beszedési számla

10400913-50515651-56571163
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Közterületet-használat
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésen
fogadta el a közterületek használatáról és
tisztántartásáról szóló új rendeletét.
A rendelet új alapokra helyezi a közterülethasználat szabályozását. Az eddigi polgári jogviszony helyett 2009. október 1-jétől a közterületet-használat engedélyezése önkormányzati
hatósági eljárás keretében történik.
Az ilyen eljárásokban megerősíti a tulajdonos
önkormányzat pozícióját és az eddigiektől eltérően lehetővé válik, a jogosulatlan, illetve a rendelettel ellentétes közterület-használat szankcionálása, szabálysértési eljárás keretében.
Ez sokkal hatékonyabb eszközt jelent az
önkormányzat számára a rendelet szabályainak megszegőivel szemben.
A legfontosabb változás, hogy míg eddig
megállapodást kötött az önkormányzat a közterület használójával, mostantól engedélyt
kell kérni, és kapni ahhoz, hogy a rendeltetéstől eltérő használat jogszerű legyen.
Az engedélyt a rendeletben kapott felhatalmazás alapján a polgármester adja, és a kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.

A rendelet részletes ismertetésére itt
nincs lehetőség, az a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető, illetve elérhető az önkormányzat honlapjáról.
Fontos változás, hogy a 3500 kg
össztömeget meghaladó tehergépkocsik tárolásának és várakozásának szabályai szigorodtak. Az ilyen járművek közterületen való
tárolása 18.00 és 6.00 óra között külön engedély hiányában tilos.
Tilos továbbá a parkosított (füvesített) közterületre járművel ráhajtani, ott várakozni.
Engedély szükséges közterületen évelő,
fásszárú növények, fák, bokrok cserjék telepítéséhez, valamint a közterület leburkolásához.
Továbbra is az ingatlantulajdonos feladata
az ingatlan előtti közterület rendbentartása,
melynek elmulasztása szabálysértés.
Kérjük, hogy a részletes szabályozásról
tájékozódjanak a Polgármesteri Hivatalban,
illetve a honlapon. (www.vertesszolos.hu)
Bízunk abban, hogy az új rendelet jobban
szolgálja majd a lakosság érdekeit, és mindenkit a közterület-használat és tisztántartás szabályainak még pontosabb betartására ösztönöz.
Baudentiszl Péter
jegyző

A Vértes László utca mögötti földút felújítása
Vértesszőlős Község Önkormányzata a Múzeum alatt lévő, Vértes László utcai kertek mögötti földút tereprendezését elvégezte, melynek költsége 220 000 Ft volt. A rendezést követő munkálatok (kőzúzalék terítése és hengerezése) még további kb. 150 000 Ft-ba kerülne,
melyhez ingatlanonként lehetőségeikhez képest 10 000 Ft hozzájárulást kér az önkormányzat az érintett lakóktól. A jelzett utat használó vállalkozó a továbbiakban szerződés keretében – teljes elkészülése után – karban fogja tartani.
A fenti munkálatok elvégzése mellett a lakók által kihelyezett zöldhulladékokat az önkormányzat elszállította, és levélben tájékoztatta a lakókat, hogy továbbiakban a felgyülemlett
kerti hulladékot az önkormányzati közterületre, illetve a Magyar Állam tulajdonát képező területekre ne helyezzék ki, azt saját ingatlanukon belül tárolják, illetve semmisítsék meg.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Kezdődik az iskola…
(avagy iskolai innováció)
2009. augusztus 31-én az évnyitóval
137 diák és 14 főállású és 3 óraadó
pedagógus számára megkezdődött
a tanév a Vértesszőlősi Általános Iskolában.

Milyen lesz az idei tanév?
Reményeink szerint az innováció,
a megújulás jegyében fog zajlani. S
ezek a változások már megindultak a
TÁMOP 3.1.4. program alapján.
Változás történt az iskola vezetésében. Az idei tanévben Paxy
Éva vezeti iskolánkat. Munkáját
Kornéli Ilona igazgató
helyettes segíti majd.
Kiemelt
feladat
lesz a pedagógusaink számára a TÁMOP
3.1.4 bevezetése. A tavalyi
év során iskolánk az óvodával közösen sikeresen
pályázott az Európai Unió
által támogatott pályázaton. Ennek keretében 6 pedagógus mentorok támogatásával és
felügyeletével ismeri meg és alkalmazza a tanórákon a pedagógia legújabb eredményeit és módszereit. A
projekt tartalmával, lényegével szeptember 18-án a Kultúrházban tartott
előadásokon ismerkedhettek meg a
szülők, érdeklődők.
18 tanulóval és két nevelővel indult
meg az első osztályban az iskolaotthonos tantervű oktatás. A legfiatalabb
korosztály tagjai a felsőbb osztályoktól
eltérő órarend szerint du. 3 óráig végzik tanulmányaikat.

Tovább folytatódik a törvény rendelkezésének megfelelően a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, idén az
5. osztály mellett a 6. osztályosok ismerkedhetnek meg az új oktatási, nevelési módszerekkel.
3 nyelvtanár irányításával sajátíthatják el diákjaink az angol és a német
nyelv alapjait.
Az iskola programjait, eseményeit új
honlapunkon kísérhetik figyelemmel a
szülők, mely máris tartalmazza őszi
programjainkat. Az új honlapcímünk:
www.szolosiskola.hu.
Idén ősszel is Budapestre kirándulunk, múzeumlátogatás
keretében ismerkedünk a világgal. A Mezőgazdasági Múzeumban látogatjuk meg az Éjszaka az őserdőben című kiállítást, majd a Közlekedési Múzeum
tárlatait látogatjuk meg.
A már megszokott és nagy
népszerűségnek örvendő délutáni szakkörök, foglalkozások
mellett idén először indul
az ügyes kezű fiúk (és lányok?) számára a barkács
szakkör.
Iskolánkat folyamatosan szépíteni, bővíteni igyekszünk. A tanév elején került felállításra az iskola kézilabdapályáján egy új kosárlabdapalánk.
A nyár folyamán tantermeink is megszépültek.
Reméljük, hogy az idei tanév is sikerekben és élményekben gazdag lesz,
mind pedagógusaink, mind diákjaink
számára!
Szűcs Imre
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TÁMOP pályázat
– Fenntartói nap
„A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva
– az ismeretek elsajátításáról, vagyis
»ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés« megvalósítására törekszik.
Kompetencia alapú fejlesztésen a
készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.”
A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0076
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” c. nyertes pályázat, 2009. szeptember 18-án a Művelődési Házban
megtartott Fenntartói napján, a szülők
mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptak az óvodában és az iskolában bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatásról és a programcsomagokról.
Elsőként Törökné Pátrovics Erika intézményvezető mutatta be prezentációjával a Samufalvi Óvoda és Bölcsődét, majd Zsidek Judit óvodapedagógus, az óvoda szakmai vezetője ismertette a kompetencia alapú nevelés új-

szerűségét és hitvallásukat, hogy az
óvoda pedagógusai továbbra is legfontosabb feladatuknak tartják, a nevelési munka mellett, hogy a kisembereknek önfeledt, boldog gyermekkort
biztosítsanak. Az érdekes tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a programcsomag hogyan illeszkedik az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához, amely továbbfejleszthető, alakítható. Betekintést kaptunk arról is, hogy
a program milyen témakörök köré építi fel az óvodapedagógusok oktató, nevelő munkáját.
Ez után az általános iskola mutatkozott be egy frappáns rövidfilmmel, amit

Skrován József tanár úr készített, a látottakat pedig az intézmény igazgatónője Paxy Éva kommentálta. Őt követte az iskola igazgató-helyettese Kornéli Ilona, aki egyben a program szakmai vezetője is. Tájékoztatója az óvodai bemutatót jól kiegészítve ismertette a kompetencia fogalmát, a kompetencia alapú oktatás célját, módszereit. A szülők a helyszínen megtekinthették a programcsomag új tankönyveit.
Végül, de nem utolsó sorban Dr. Nagy
Sándor polgármester úr zárta egy rö-

vid összegzéssel a konferenciát, aki elmondta, hogy milyen fontosnak tartja
az infrastrukturális fejlesztés mellett a
gyermekközpontú minőségi oktatást
és környezetet.
Mindezek után egy kis pogácsa és
üditő mellett, oldott, kötetlen beszélgetés alakult ki a pedagógusok és a szülők
között, akik a látottak, hallottak alapján
felmerült kérdéseikre kaphattak választ.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester,
projektmenedzser

Fergeteges Palacsinta-parti
a Faluházban!
Augusztus 23-án a Művelődési Ház támogatásában élő
zenével, a Csanálosi zenekarral vártuk Nyugdíjasklubtársainkat.
Meglepetésként sokféle ízesítésű palacsintával kedveskedtünk, mindenki megelégedésére. Palacsintakészítők: Pátrovicsné Ica, Buschné Klári. Sütötték és töltötték: Krupánszkiné Milka, Ispánné Marika, Bajczikné Éva,
Feketéné Jutka, Skrovánné Marika, Dr. Patakiné Klári. Gombás Lajos és a közmunkások újbóli segítségét nagyon köszönjük. Sókiné Terike vidám énekszámai, Szőkéné Vera és Bajczik Lajos finom konty alá valója is tetőzte a hangulatot. Jeneiné Editke mestercukrász Pándi-meggyes tortával és finom süteménnyel,
lepte meg a jó hangulatú társaságot, nagyon köszönjük!
Augusztus 29-én az Udvardi Falunapon,a Nagyik és Mazsik közös szereplésének nagy sikere volt, a tánc koreográfiáját és a betanítását Dr. Patakiné Klári és
Bedei Sarolta készítette. Köszönjük mindenki önzetlen segítségét.
Sajnos az Igali gyógyfürdőbe tervezett kirándulásunk elmaradt, a kis létszámú
érdeklődés miatt, de a szervezés folyamatban van megint.
Készülünk az őszi programjainkra, kistérségi gálaműsor kiállítására,szüreti rendezvényre, Idősek napjára és a Karácsonyi programokra.
Busch Józsefné
Klub-vezető
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
Idén október 5–11-e között kerül megrendezésre a Könyvtári Hét, mely alkalomból az ország legtöbb könyvtárában szakmai konferenciákra, író-olvasó találkozókra, gyermekprogramokra és egyéb, könyvtár-népszerűsítő
rendezvényekre kerül sor.
A Vértesszőlősi Községi Könyvtár is
csatlakozik a Hét programsorozatához.
• Október 6-án, kedden 16.00. órától várom az Irodalombarátok körébe
az olvasást kedvelő, olvasmányélményeit megosztani kész érdeklődőket.

További programok:
• Játékos könyvtári séta óvodásoknak.
• Könyvtárhasználati vetélkedő iskolásoknak.
• Kívánságláda – A könyvtárban
kihelyezésre kerül egy doboz, melybe várom az olvasók észrevételeit a
könyvtár szolgáltatásaival vagy könyvigényeivel kapcsolatban.
• Egész héten könyvvásár. Adakozás útján a könyvtárba került, de nem
leltározott könyvekből válogathatnak
és vásárolhatnak az érdeklődők. A világirodalom klasszikusaitól népszerű
bestsellerekig. Minden könyv 100 Ft,

de a könyvtári tagoknak 50%-os kedvezmény!
• Mi van az asztalfiókban? – Kérdezem Zelk Zoltán után szabadon. Szokott Ön verseket írni? Van néhány novella a tarsolyában? Ne rejtse el műveit az íróasztal fiókjába! Ossza meg más
alkotókkal és érdeklődőkkel a könyvtárban! Felolvasó estet (délutánt) szervezek helyi írók, költők tollából. Várom
a „rejtőzködő” írók és költők jelentkezését! Kérem, hogy azt is jelölje meg,
hogy a Könyvtári Hét mely napján lenne alkalmas Önnek, egy író-olvasó találkozó megszervezése!
Október 19-e és 30-a között vándorkiállítás anyaga érkezik a könyvtárba, melynek címe: „5lett”, és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 5.
évfordulója alkalmából járja az ország
könyvtárait. A tablókon a legfontosabb
információk segítenek eligazodni az
EU-val kapcsolatos, talán még most
sem teljesen világos szervezeti felépítés, fogalmi rendszer világában. A kapott ismeretanyag alapján játékos totó
kitöltésére, és apró nyereményekre
számíthatnak a könyvtárba látogatók.

Találkozzunk a könyvtárban!
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros
(06 30 754 7991)

Idősek Napja
2009. október 16-án, 16.00 órai kezdettel a Művelődési Házban
megrendezésre kerülő ünnepségen köszönti 70 éven felüli
lakóit Vértesszőlős község Önkormányzata.

Tájékoztató a kerti-hulladék égetéséről
Tisztelt Lakosság!
Itt az ősz, hullanak a levelek, sokan
úgy gondolják, hogy a lehullott levelek elégetésével próbálnak megszabadulni az így keletkező kerti hulladékoktól.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet szabályozza a levegővédelmi követelményeket, és a követelmények megszegőivel szemben alkalmazható levegővédelmi bírságokat és azok mértékét.

A kormányrendelet szerint tilos
a hulladékok nyílt téri, illetve
háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése.
A háztartásban, kis mennyiségben
keletkező papírhulladék, veszélyesnek
nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
külön engedély nélkül végezhető.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti
megengedő szabály kizárólag a papír
és a veszélyesnek nem minősülő fahulladékra vonatkozik. Nem égethető tehát a fentieken kívül semmiféle más
anyag, legyen az szerves anyag, műanyag, textília, és olyan faanyag, melynek bevonata vagy más összetevője
veszélyes anyagot (ragasztót, festéket,
kötőanyagot, vegyszert, egyéb szen�nyező anyagot) tartalmaz!
Tilos a lábon álló növényzet, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égeté-

se is. Ez vonatkozik a kerti hulladékra, avarra, és más, a kertben keletkezett anyagra is.
Engedély nélküli nyílt téri égetésnek
minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármilyen más okból kigyullad.

Amennyiben bármilyen okból nyílt
téren tűz keletkezik, haladéktalanul
meg kell kezdeni az oltást, és
amennyiben az indokolt, értesíteni
a tűzoltókat.
Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását
a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság hatósági határozatban írja elő.
A jogszabály részletesen szabályozza a fenti követelmények megszegőivel
szemben kiszabandó szankciókat is.
A levegővédelmi bírságok összege
100 000-től 500 000 forintig terjedhet,
és kiszabásában figyelembe kell venni
a mulasztás körülményeit, súlyosságát,
időtartamát, valamint ismétlődését is, illetve a szennyezés megszüntetésére
kötelező határozatot kell kiadni.
Mindezekre tekintettel kérjük fentiek
maradéktalan betartását, hogy a kellemetlen hatásoktól illetve szankcióktól
megkímélhessük lakóinkat.
Baudentiszl Péter
jegyző

Az érintettek meghívót kapnak,
amelyen már a program is olvasható lesz.
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Kistérségi Kézműves és
Helytörténeti Kiállítás – Tatabánya
2009. szeptember 19-én, a Tatabányai Múzeumban nyitotta meg kapuit a Kistérségi Kézműves és Helytörténeti Kiállítás, melyen több alkotó
anyaga mellett a vértesszőlősi kézműves munkák is bemutatkozhattak.
A kiállítás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Kerekasztala
által a 2008. szeptembere és 2009. májusa közötti időszakban megszervezett
vándorkiállítás méltó zárása.
A Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás Kulturális Kerekasztala 2 évvel ezelőtt alakult meg, többek között
abból a célból, hogy az egyes települések képviselői megismerkedhessenek egymás kulturális, népművészeti hagyományaival, kincseivel. Ezt a
célt szolgálja a Kistérségi vándorkiállítások megszervezése is, melyen nyolc
kistérségi település (Gyermely, Héreg,
Környe, Szárliget, Tarján, Tatabánya,
Várgesztes és Vértesszőlős) alkotói ál-

Fábiánné Kati, Ferenczi Sándorné, Orbán Mária, Vörös Ágnes és a Foltvarró
Kör textilmunkáit, Görög Erzsébet vert
csipkéit, Ispán Ferencné horgolt csipkéit, Póta László fafaragásait és Vörös
Péter fotóit tekinthették meg az érdeklődők.
A megnyitón gyönyörű népviseletbe öltözve Anderláné Kati néni,
Krupánszkiné Anka néni, Skrovánné

Marika néni és Szabóné Panni néni
képviselte Vértesszőlőst.
Az emeleten az egyes települések gasztronómiai bemutatóval is
kedveskedtek
az
érdeklődőknek.
A vértesszőlősi asztalnál Kovácsné
Gyöngyi volt a háziasszony, és
hraplával valamint Jung János borával
kínálta meg a látogatókat.
Feketsné Kisvarga Anita

Művelődési Ház – képekben
lítják ki és mutatják be munkáikat egymás településein.
A kulturális Kerekasztal közművelődési szakembereinek munkáját, köztük Persik Istvánné (Kata),
Vértesszőlős kulturális menedzsere érdemeit megnyitó beszédében
Bencsik János, Tatabánya polgármestere méltatta, és virággal köszöntötte.
A tatabányai kiállításon Vértesszőlősről Bajczik Lajosné, Dávid Andrásné,

Október 1-jétől csütörtökönként 15.30 órától
gyerek néptáncra várunk mindenkit
a Művelődési Házba!

Dr. Almási Kitti
volt a Művelődési Ház
vendége.

Az első foglalkozás az ovis angol klubban.
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Tolvaj járt a Művelődési Házban
2009. szeptember másodikán vagy
harmadikán elloptak két szalontáncos ruhát a vértesszőlősi Művelődési Ház kisterméből.
A ruhák nem átlátszó, ezüstszürke védőzsákban lógtak a
terem hátsó részében a fogason. A 36-os méretű gyönyörű meggypiros standard táncos ruhát és a rózsaszín hologramos latin táncos ruhát egy
helybéli anyuka készítette kislánya részére fellépő ruhának. Elhozta a Mesterkezek
kiállításra, hogy mások is
megcsodálhassák. A kiállítás
befejeződött és a ruhák visszakerültek a zsákba és a többi kiállítási tárg�gyal együtt a kisterembe, hogy ott várják meg míg a tulajdonosok értük jön-

nek. De ezekért a ruhákért hiába jött a
tulajdonosuk, mert valaki megelőzte és
a fogasról ellopta. Nem tudjuk mi volt
az indítéka a tolvajnak: ezekért a
ruháért jött vagy csak így alakult.
Kérjük, aki ezen a két napon látott valakit a Művelődési Ház környékén délelőtt 9.00 és 12.00
óra vagy 14.00 és 18.00 óra között egy ilyen ruhazsákkal a kezében vagy valakinek felajánlották megvételre ezeket a ruhákat
vagy bármilyen információval
tud szolgálni a ruhákat illetően,
hívja a Művelődési Házat a 06 30
5785 116-os telefonszámon.
A tulajdonos nagyon szeretné vis�szakapni a ruhákat, kérjük, segítsenek!
Köszönettel:
Persikné Szabó Katalin
Kulturális menedzser

Október a Művelődési Házban
OKTÓBER 1. ZENEI VILÁGNAP
19.30 óra
A Blackbird Irish Dance School tánckar fellépése.
Kísér a Kék bab zenekar hagyományos és modern ír sztepptánc
http://www.blackbirddance.hu
A belépés ingyenes.
Október 15. 18.00 óra
Ami a történelem órán nem hangzott el.
Dr. Szabó József János hadtörténész előadása
Magyar hadtörténelem az Oszták-Magyar Monarhiától a II. világháború végéig.
Hadművelet a Keleti-Kárpátokban, székelyföldi harcok a II. világháborúban.
Október 22. 18.00 óra
Űrhajók és űrállomások
Zsombok Gábor amatőr csillagász előadása.
Tiszta égbolt esetén távcsöves megfigyelés.
12
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Útvonal:
Művelődési Ház – Ady Endre utca – Akácfa utca
– Homok utca – Hegyalja utca – Ady Endre utca
– Tanács utca – Tájház-köz – Jókai utca
– József Attila utca – Sportcsarnok.
A hagyományőrző felvonuláson színes népviseletbe öltözött
lányok és asszonyok, szépen feldíszített lovasszekerek
elevenítik fel a régi idők igazi, szüreti hangulatát.

A SZÜRETI BÁL 19.30 órakor

kezdődik a Sportcsarnokban.
Rövid műsorral fellép a VSE Mazsorett csoportja
és az udvardi Asszonykórus.
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából
meg lehet kóstolni az idei új borokat!
A hajnalig tartó jókedvről idén is
a SCHÜTZ KAPELLE gondoskodik.
Étel- és ital-szolgáltatás a büfében.
Bővebb felvilágosítással a kisbíró fog szolgálni, aki már kora reggel
tudatja a falu népével a szüreti felvonulás és bál legfontosabb tudnivalóit.
Várják Önöket a szervezők: Vértesszőlős község Önkormányzatának Kulturális
Bizottsága, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
és a Pátria Faluközösségi Egyesület
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UDVARDI Falunapok – 2009

FELHÍVÁS
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2010. évi fordulójához.
A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).

Udvard testvértelepülésünktől községünk
ismét meghívást kapott a 2009. augusztus
29-én megrendezésre
került Falunapra.
Idén a Zimozeleny asszonykórus és
néptánccsoport, a mazsorett csoport
és a képviselőtestület néhány tagja
vett részt a rendezvényen. Sajnos a
délelőtti mazsorett műsort a rossz idő
miatt csak részben tudtuk bemutatni, de a délutáni folklórfesztiválon már
nem esett az eső. Az asszonykórus

műsora után nagy sikerrel mutatták
be a mazsorettekkel közösen készült
néptáncot, a „generációk táncát”. Mint
minden évben, az idén is, nagyon szíves vendéglátást kaptunk a helyiektől,
amit a Szüreti felvonuláson és bálon
szeretnénk viszonozni.
Bedei Sarolta

Tisztelettel értesítjük a kedves lakosságot, hogy

ingyenes hallásszűrést tartunk,

melyre mindenkit szeretettel várunk.
A szűrés helye: Vértesszőlős Egészségház, Öregek Napközi Otthona.
A szűrés ideje: 2009. október 2. (péntek)

Érdeklődni a 06 30 505 94 11-es telefonszámon lehet.
H-Ear Kft • Információ: www.hallokeszulek.hu
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A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvétel nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsősoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető,
és a pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban
(2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. Tel.: 379 091, vagy: 06 30 579 3780)
ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 23.
Várjuk az érdeklődőket!

Baudentisztl Péter
jegyző
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Falunk templomának felújítása
„… A jelenlegi templom 1789-től
1792-ig épült. … A templom építése körül a fő érdem okvetlenül azon
istenfélő, buzgó jegyző – scholae
rectort, Jankovits Jánost illeti. Az építéshez szükségelt kő-anyagon felül
az építés belekerült az akkori buzgó
szőllősi népnek, az iratok tanusága
szerint, 3460 frt s 26 2/4 kr-ba. Azon
időben igen nagy összeg. Az Uraság csak annyiban segített, hogy kölcsön adott pénzt kamat nélkül, mit
a szőllősiek híven letörlesztettek.
Azért mondogatják a szőllősiek apáik tanusága szerint: »a templom a mienk, mert mi építettük!« …”
Az idézet a vértesszőlősi templom 1906-tól kezdődően vezetett, és
az előzményeket is híven megörökítő
Historia Domusában található.
Egy közösség legfontosabb építőköve és összetartó ereje: múltjának ismerete. Ezen ismeretből táplálkozva jut
mindig előbbre műemlék templomunk
felújításának ügye is.
Mint korábbi írásunkban jeleztük, a
templombelső az évtizedek folyamán
erősen leromlott állapotba került. Nagy
repedések, vakolatleválások figyelhetők meg a főhajó és mellékhajók kapcsolódásánál, a főboltozat több pontján, valamint a karzat déli oldalán.
A restauráláshoz vezető út legelső és
legfontosabb mérföldköve nyáron átlépetett: a templom felújításának szándéka közösségi megerősítést nyert.
Vértesszőlős Község Önkormányzata és Vértesszőlős Római Katolikus
Egyházközsége 2009. július 9-én közös ülésen határoztak a Vértesszőlősi
Kisboldogasszony Plébániatemplom
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„Szent Lukács

az orvos”

MEG H Í VÓ
2009. október 11-én, vasárnap 17.30 órakor

restaurálásával kapcsolatban, határozatban nyilvánították ki szándékukat
ennek megvalósításáról és az ehhez
adandó támogatásokról.
Döntés született egy Felújítási Bizottság felállításáról, ennek tagjainak megválasztásáról. A bizottság feladata a
templom felújítási munkák koordinálása, valamint a kapcsolattartás az Egyházi elöljárók és az illetékes hivatalok - mint
pl. Műemlékvédelem – felé, ill. a megválasztott bizottság figyelemmel kíséri az e
célra felhasználható pályázatokat is.
Remélhetőleg sokunk örömére folytatódik e nemes ügy céljának elérése érdekében szervezett jótékonysági hangversenysorozat: az október 11-ei koncert
programját a MEGHÍVÓ-ban olvashatják.
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Álljon példaként előttünk a fenti idézetben megörökített buzgóság, önzetlenség, segítőkészség és tenni akarás, mel�lyel őseink idén éppen 220 éve kezdték el
templomunk építését! Előttük is tisztelegve tegyünk meg ma is minden tőlünk telhetőt falunk műemlék épületének eredeti pompájában való helyreállításáért, hogy
mi is büszkén mondhassuk: „A templom
a mienk, mert őseink építették, s mi
megőriztük gyermekeinknek.”
Köszönettel és tisztelettel:
Szamos Boglárka és Zachara Norbert

a VÉRTESSZŐLŐSI
KISBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
tartandó

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE.
AZ EST SORÁN ORVOS-MUZSIKUSOK LÉPNEK FEL,
A KÖZELGŐ SZENT LUKÁCS NAP TISZTELETÉRE:
DR. NAGY ERZSÉBET (Tata) – orgona
DR. HERNÁDI MÁRIA (Székesfehérvár) – ének
DR. LAKATOS JÁNOS (Kocs) – gordonka
A MŰSORBAN ELHANGZÓ MŰVEK SZERZŐI:
J. S. Bach, F. Mendelssohn, A. H. Malotte, S. Adams
A koncert Vértesszőlős római katolikus templomának és orgonájának felújítására szervezett
jótékonysági hangversenysorozat harmadik része. A restaurálásra szánt adományokat
szívesen fogadjuk a helyszínen, valamint a következő bankszámlaszámon:
„Segítő Kéz Vértesszőlősért” Alapítvány 63300037-13005995
Kérjük átutalásnál a támogatás célját a „Megjegyzés” rovatban feltüntetni szíveskedjenek!
A jótékonysági koncertsorozat
művészeti vezetője: TÓKA SZABOLCS, szervezője: SZAMOS BOGLÁRKA
(A koncertekkel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, ötletek ügyében
a szamos.boglarka@chello.hu e-mail címen a szervező elérhető.)
További rendezvényeink:

2009. december 20. vasárnap: Karácsonyi hangverseny
2010. január 22. péntek: A Magyar Kultúra Napja, díszvendég:
PITTI KATALIN – Liszt-díjas operaénekes

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi rk. Egyházközség
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Kerti praktikák – kiskerti komposztálás
A komposztálás olyan, mint a főzés,
rengeteg recept és variáció létezik.
Íme az alapok:

Komposztáló készítése:
Mindenekelőtt alakítsunk ki a komposztálásra alkalmas helyet, mely lehet
egyszerű deszka, palánk vagy drót keret,
de ha a hely engedi, lehet egyszerű halom is. A komposztáló helyet eltakarhatjuk bokrokkal a kert többi részétől.

Komposztálható nyersanyagok:
Zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág,
fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
kis mennyiségben, jól feldarabolva: toll,
szőr, papír (selyempapír, tojásdoboz, de
színes újságpapír nem), levágott fű, kerti
gyomok, falevél, összeaprított ágak, gal�lyak, elszáradt növények, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.

Ne rakjuk a komposztba:
Nyers és főtt húsokat, csontot, színes
papírt, műanyagokat, vegyszereket.

1. Gyűjtés
Konyhai zöldhulladékaink gyűjtéséhez
használjunk egy megfelelő nagyságú tárolóedényt, lehetőleg fedővel, amit nyáron ajánlatos naponta, télen hetente a
komposztálóba üríteni.

2. Aprítás
A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő anyagokat
5 centiméternél kisebb darabokra aprítani. Az aprítást elvégezhetjük metszőollóval, vagy fejszével, de már kaphatóak kiskerti aprítógépek is. Mivel egy kis kertben
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csak viszonylag
ritkán kell az aprítógépet használni, érdemes
több kerttulajdonosnak közösen
használni
egy
gépet, vagy kölcsönözni azt.

Új Samsung érintőképernyős
készülékek

3. A komposztáló feltöltése
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen
durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést alulról biztosítsuk. Erre – ha már
korábban készítettünk komposztot – rakjunk egy kevés kész komposztot a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb,
nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben
gazdagabb anyagokat rétegezzünk. Minél
többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó minőségű komposztot kapunk végtermékként. A finom anyagokat a
durva szerkezetűvel, a nedveset a szárazzal, a zöldet a barnával kell keverni.
A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, előző komposztot, kész
mikroorganizmus keveréket) szórhatunk,
melyek javítják a komposzt minőségét,
továbbá megkötik a helytelen kezelés
miatt keletkező kellemetlen szagú gázokat. A komposztálást gyorsíthatjuk nitrogén tartalmú anyagokkal. Az optimális
bomlási folyamatokat komposzthalmunk
időnkénti nedvesítésével (öntözés), takarásával szabályozhatjuk

Elérhetőségünk:

2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676, Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755

Nyitva tartás:
Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig

4. Keverés
Komposztkészítésnél fontos a keverés
és az átrakás! Amikor a gyűjtőnk megtelt, tartalmát keverjük össze.
Forrás: www.pilisszentivan.hu/2009/...
/kiskerti_komposztalas.doc
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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

Szeptember 7-én
ismét
indult a

kondícionáló
és gerinctorna
az iskolában.
Mindenkit szeretettel várok

hétfőn és csütörtökön
18.00–19.00 óra között.
Mátyási Piroska

06 20 935 3633
Iroda:

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

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

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

Tisztelt Lakosok!

A temetési- és egyéb
harangozások ügyében
illetékes személyek
és elérhetőségeik:
Nagy Tibor

Tel.: 34 379 209
Zachara Norbert

Tel.: 06 30 276 8557

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