A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1998. október IV. évfolyam 3. szám
Kedves Vértesszőlősiek!
A Hírmondó IV. évfolyamának 3. számát veszi kézbe a Tisztelt Olvasó.
Összesen 11 újságot készítettünk, szerkesztettünk és juttattunk
el Önökhöz a minél szélesebb körű
tájékoztatás céljából.
A 11 számból a négy év nyomon követhető. Terveinket megfogalmaztuk,
leírtuk, most számon kérhető. Nincs
szégyenkeznivalónk, községünk évrőlévre fejlődött. Stabil gazdálkodással,
alacsony adószinttel, sok külső pályázati támogatással az infrastruktúra fejlődött, miközben a kultúra-, a sport területén is számottevő eredményeket értünk el, ünnepeinket a sokszínűség és az összefogás
jellemezte. Köszönet a szép együttműködésért.
Köszönöm a Szerkesztőbizottság munkáját (Kanalas Sándorné,
Krenner Antalné, Magyar Istvánné) és a nyomdai munkában ifj.
Csémy Károly rugalmasságát, gyorsaságát.
Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok.
Vida István
polgármester

Számvetés

1994. - 1998.

Az 1994. decemberében megválasztott képviselő-testület 4 éves megbízatása október 18-án véget ér. Így ez évben nemcsak az első félév gazdálkodását, hanem a négy
évvel ezelőtt megfogalmazott feladatok teljesítését is illik számbavenni.
Az Önkormányzat középtávú koncepcióját 1995-ben fogalmaztuk meg és a Hírmondó 1996/2. számában is közzétettük.
Idézet: „Az első év legfőbb tennivalói a nagyberuházások (csatorna, gáz, sportcsarnok) sikeres befejezésére koncentrálódtak. Miközben intézményeink működőképességét megőriztük, visszafizettük a csatorna-hitelt (30 millió Ft), de a Sportcsarnok befejezésére újabb hitelt kellett felvennünk (11,3 mill Ft).” 1996-ban ezt is
visszafizettük és megkezdtük az intézmények felújítása mellett a tönkrement utak
fokozatos rendbetételét.

Mi valósult meg 4 év alatt?
A három nagyberuházást (csatorna, gáz, sportcsarnok) sikeresen befejeztük.
Korszerű telefonközpont létesült, mely minden községi telefonigényt rövid idő alatt
képes kielégíteni.
Intézmények:
– Az óvoda új foglalkoztatót és játszó-udvart kapott.
– Az iskola régi épületének tetőszerkezet-cseréjét elvégeztük, számítógépes
oktatóterem létesült.
– Az idősek napközi otthona mellett pihenőpark készült el.
– A művelődési ház színpadát felújítottuk.
– A tájház tetőszerkezet felújítása és a környékének rendbetétele megteremtette a kultúrált idegenforgalmi fogadókészséget.
– A temető környékének rendbetétele és kerítéscseréje megvalósult.
– A Polgármesteri Hivatal nyilvántartási rendszerét számítógépesítettük,
a bejárati- és házasságkötői várakozó udvart a csatornarendszerrel együtt
felújítottuk.
– A Sportközpont bekerítésével, a belső terület rendezésével, gyakorlópálya építésével megteremtettük nemcsak a sportrendezvények, hanem pl. a
kiállítások rendezésének feltételeit is
– Valamennyi intézmény gázfűtésre átállása megtörtént.
Utak, közterületek
Egy hosszabb folyamat részeként az alábbi utak készültek el:
– Makadám minőségben a Sport utca, Kertalja utca, Sánc utca, Hegyalja utca.
– Öntött bitumen ill. aszfalt minőségben a Kánya utca, Tájház utca, Jókai utca
(fele), Gagarin utca, Homok utca, Erdősor, Domb utca.
Jelentős helyi összefogással készült el a Tájház-híd.

40 %-os területfejlesztési pályázati támogatással készült a 100-as út bevezető
szakaszának kialakítása két buszváróval, Sport utca csatlakozóval és járdaszigettel,
valamint az Agricoláig vezető járdával. UKIG pályázati támogatással épül a Petőfi
utca, Arany János utca 450 m hosszú járda és SAMU ABC előtti útfelújítás. Ez
évben sor kerül még a Vörösmarty utca vízelvezetés és a Szabadság telepi útcsatlakozás megkezdésére. Lakossági összefogással, önkormányzati pénzből elkészült a
járda a Homok utca teljes hosszában, valamint a Tájház utcában. Vállalkozói együttműködéssel készült el a Valusek utca tatai oldalán a Kossuth és a Gagarin utca
közötti útszakasz. Társadalmi, egyesületi segítséggel alakult ki a Múzeum alatti
játszótér.
Kultúra, Sport
A hagyományos községi rendezvények mellett része lett a kulturális életnek a
Tavaszi Szőlősi Fesztivál és Vásár, az Augusztus 20-i SAMU ünnep, valamint a
Karácsonyi ünnepség. A szlovák nemzetiségi kultúra helyi reprezentánsa a
Zimozelen kórus aranyérmes minősítést kapott. Tovább fejlődött a Fialka együttes.
Szép hagyománnyá vált a végzős iskolások színvonalas színi előadása, beindult a
helyi zeneiskola. Megyei és országos díjak sorát nyerte el a mazsorett csoportunk.
Újjáalakult a Sportegyesület, két szakosztálya sikeresen működik. Felnőtt labdarúgó csapatunk körzeti bajnokságot nyert, jól szerepel ifjúsági-, és serdülőcsapatunk, megalakult az utánpótláscsapat is. Karate szakosztályunk sportolói a világkupán is arany-ezüst érmeket szereztek.
Egészségügyi és szociális gondoskodás
Községünk színvonalas orvosi- és fogorvosi rendelővel, patikával, idősek klubjával, háziorvosi-, ügyeleti- és védőnői, valamint házi szociális gondozási ellátással
rendelkezik, összesen évi 9 mill.Ft önkormányzati támogatással. A társadalmi és
szociálpolitikai juttatások éves mértéke 7.400.000 Ft. Az ellátás és a juttatások
mértéke évről-évre nőtt. Elismert hagyománnyá vált az idősek karácsonyi ajándékozása, tüzelőtámogatása. A fiatalabb munkanélkülieknek közhasznú munkalehetőséget biztosítunk, ez évente 35-40 főt érint.
Közterületek, környezetvédelem
Községünkben megszüntettük a hulladéklerakó telepet, áttértünk a kiskukás hulladékgyűjtési és szállítási rendszerre.
A közterületek gondozása, fűnyírása, tisztántartása folyamatos, a közhasznú munkások többségét itt foglalkoztatjuk.
Társadalmi kapcsolatok
A község életében részt vállaló civil szervezeteket támogatjuk: Sportegyesület,
Polgárőrség, Cserkészek, Hegyközösségi Egyesület, Pátria Faluvédő Egyesület, Egyházközösség, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, TV Stúdió. Mértéktartóan jó
testvértelepülési kapcsolat alakult ki TURANY szlovák településsel.
Aktív tagjai vagyunk a kistérségi településfejlesztési társulásnak, igen jó kapcsolatokat alakítottunk ki a környező településekkel.

Augusztus 20-i ünnepségek
Augusztus 20-át községünkben hagyományosan egésznapos program keretében ünnepeltük.
Az ünnepi misét követően a zászló téren polgármesteri köszöntő
hangzott el, majd az új kenyér megszentelése következett.
Délután a Nemzeti Múzeum szabadtéri parkolójában és a játszótéren az ünnepi műsor az óvodások és az iskolások játékos vetélkedőjével kezdődött.
E közben izgalmas kerékpárversenyeken mérték össze erejüket,
ügyességüket a különböző korosztályba tartozó helyi „versenyzők”.
A mazsorettek bemutatója után sokszínű nemzetiségi program
következett:

Bánhidai fúvósok
Zimozelen kórus
Izsai együttes - Rábaközi tánc
Szőnyi citerazenekar
Fialka tánccsoport
Tardos Gerecse népdalkör
Alsógallai kórus
A tűzijáték előtt sramli-parti
szórakoztatta a nagyszámú közönséget.
A helyi vállalkozók és az önkormányzat anyagi együttműködése tette lehetővé a színes és látványos tűzijátékot.
A tűzijáték után fellobbant a tábortűz lángja és éjfélig tartott a jó
hangulatú szabadtéri disco.
Ezúton szeretnénk megköszönni az ünnepség támogatóinak,
szervezőinek, segítőinek az együttműködést, mely szép példája volt
a falu lakói érdekében az önzetlen tenniakarásnak.

ÓVODAI HÍREK
Szeptember mindig a nyár elmúlását, de egyben egy új tanév kezdetét is jelenti.
Az idei iskolai első csengőszó két csoportból hívott el gyerekeket tőlünk, hogy egy
új, egy más útra, a tanulás, a tudás varázslatos mezejére terelje őket. Sok sikert
kívánunk nekik mégegyszer! Helyükbe megjelentek az újak, az apróbbak, akik mos
ismerkednek az új közösséggel, az új környezettel, egymással és kóstolgatják az
óvodai életet.
Az 1998/99-es tanévben a beírt gyerekek száma: 100 fő.
Óvodánk négy csoporttal működik:
KATICÁS CSOPORT: 27 fő - kiscsoportos
NYUSZIS CSOPORT: 17 fő - nagycsoportos
MACIS CSOPORT:
26 fő - részben osztott (középsős és nagycsoportos korú gyermek)
CSIGA CSOPORT:
20 fő - vegyes csoport (kis-középső- nagycsoportos korú gyermek)
Személyi változás is történt óvodánkban. Erdélyi Noémi óvodapedagógus helyére Borbélyné Paxy Erika - már korábban is intézményünkben dolgozott – óvodapedagógus került.
A nyári szünetben megtörtént a fertőtlenítő meszelés. A nagytakarítást – mind az
épületben, mind pedig az intézmény környékén az óvoda dolgozói végezték. Nevelőtestületünk a nyár elején megkezdte az új helyi nevelési program kidolgozását.
Elkészült, jelenleg a Szülői Munkaközösségi tagok tanulmányozzák, majd a későbbiekben véleményezik. Az új program 1999. szeptember 1-jével kerül bevezetésre a
nevelőtestület, a szülők és az önkormányzat egyetértésével, jóváhagyásával. Eddig is
és most is fő feladatunknak tartjuk a gyermekek (3–6–7 éves) életkori és egyéni
sajátosságainak figyelembevételével az egészséges és harmónikus személyiség-fejlődését. A program a gyermekek alapvető megnyilvánulási módjaira a MOZGÁSRA és a
fő tevékenységi formájára a JÁTÉKRA épül, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Az
udvar szépítése, játékokkal való felszerelése is ennek szellemében történt és történik folyamatosan a lehetőségeinkhez mérten. Ötleteink, terveink vannak, előre is
köszönünk mindenfajta segítséget. (munka, anyagi támogatás stb.)
Ez évben is gyógytornász és logopédus egészíti ki oktató és nevelő munkánkat,
foglalkoznak a speciális foglalkozást igénylő gyermekekkel, melynek költségeit az
önkormányzat magára vállalta. (köszönet érte a szülők nevében.) A logopédus személyében változás történt, szeptembertől a gyermekekkel Futó Judit logopédus
foglalkozik. Az önkormányzat támogatásával úszni is készülünk az ősszel. A nemzetiségi nyelv oktatása továbbra is biztosított, részt veszünk a különböző kulturális
programokon, ápoljuk és őrizzük a falu hagyományait, szokásait. A konyha bővítése
folyamatban van, ősszel kezdik a konyha átalakítását, modernizálását.
Sikerekben és örömökben gazdag új tanévet kívánunk mindenkinek!
Muk Béláné
óvodavezető helyettes

A NAT első éve az iskolában
A régóta és sokat emlegetett NAT (Nemzeti Alaptanterv) a mostani tanévvel életbe lépett minden iskolában.
A NAT – amely országosan azonos és kötelező követelményeket
fogalmaz meg minden tanuló számára – alapján készült el iskolánk
Helyi tanterve minden évfolyamunk minden tantárgyához.
Ettől a tanévtől azonban csak az 1. és 7. évfolyamon tanítunk a
NAT-os helyi követelmények alapján – a további években pedig felmenő rendszerben, ami azt jelenti, hogy 6 év múlva valamennyi évfolyamra az új követelmények lesznek érvényesek.
Mi változik a régi tantervhez képest?
A tananyag tartalma jelentősen kicserélődött: a korszerű ismereteket tartalmazza. Mégsem lesz meglepetésszerűen új, hiszen a régi
tantervi anyagot az utóbbi 10 évben már nem tanítottuk. Lehetőség
volt rá, ezért folyamatosan korszerűsítettük.
A NAT rendeli el a számítástechnika oktatását, s ad hangsúlyt az
informatikának, a könyvtárnak, a médiaismereteknek, a környezetvédelemnek, a kézművestechnikáknak a tananyagban; s kiemelten
kezeli a követelményekben a gyermek egyéni képességeinek megfelelő készségfejlesztést.
A NAT mellett új központi szabályzók alapján változik az iskola
működése: egy héttel megnyúlik a tanév, s 5 nappal kevesebb a tanítás nélküli napok száma. (A téli és a tavaszi szünet tartama változatlan) Hangsúlyosabb feladattá vált a gyermekvédelem, a tankönyv
ellátás, a pedagógus-továbbképzés.
A gyermek számára a tankötelezettség határa 16 év, de a mai első
osztályosoké már 18 év!
Iskolánk nem működtet 9. és 10. osztályt. Végzett nyolcadikosaink valamely középfokú iskolában végzik el az általános iskolának
ezt a két évfolyamát. Ha valakit nem vennének fel egyetlen középfokú iskolába sem – bár erre iskolánkban rég nem volt példa –, az
Tatabánya erre kijelölt iskolájában járhatja a kötelező 9–10. évfo-

lyamot.
Az 1998/99-es tanévtől – s a továbbiaktól is – egy új szemléletű
tanulásfejlesztő módszertől várunk igazán változást. Szeretnénk hatékonyabbá tenni diákjaink számára a tanulás folyamatát, pedagógusaink számára a tanításét. Vagyis: a sikeres tanulóknak az eredmények tartásában, a kevésbé sikereseknek az eredményesebbé válásban szeretnénk segíteni úgy, hogy tanulási képességeik fejlesztésével a tanulással járó terheken enyhítsünk. Az első év a betanulás
éve lesz, de már egy évtől is eredményt remélünk.
Idei iskolai rendezvényeinkben követjük hagyományainkat: okt.
23-a és márc. 15-e megünneplésére minden szőlősit szeretettel várunk, ugyanígy a jótékonysági bálra, a falusi karácsonyra is. Február
8-ától 40 gyerek sítáborozhat egy hétig. Ezalatt minden itthon maradó tanulónak az iskolai foglalkozások kötelezőek, amelyek viszont
rendhagyó, játékos foglalkozások lesznek. A tanév utolsó hetének
4 utolsó napján lesznek az osztálykirándulások, a gyermeknap a
nyolcadikosok színházi bemutatójával (Moliere: A fösvény), valamint a ballagás napja.
Sikeres új tanévet kívánok gyermeknek szülőnek egyaránt

Az óvoda konyha felújításáról

Krenner Antalné
igazgató

* * *
Az óvodában működő intézményi (óvoda, iskola, ÖNO, Hivatal) konyha bővítésre, korszerűsítésre szorul. A 175 adagos főzésre tervezett és engedélyezett létesítmény jelenlegi igénye közel 250 adag és a folyamatos létszámnövekedés még tovább
súlyosbítja a gondokat. A berendezések jó részének cseréje elkerülhetetlen. A konyha-épület bővítésére, belső átalakítására és a technológiai korszerűsítésre az engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. A teljes rekonstrukció költsége 10,7 millió
Ft. A megyei területfejlesztési pályázaton 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, de a 7,2 millió Ft saját forrást csak két év alatt tudjuk e célra biztosítani. A 300 adagosra tervezett korszerű konyha építése ez évben megkezdődik,
kivitelezője a legkedvezőbb pályázat alapján a Vértesszőlősi Fair Bau Kft. Az
üzembehelyezés tervezett ideje 1999. augusztus vége. A konyha leállása csak a jövő
évi nyári szünidő alatt történik, most a kapcsolódó épületrész építése független a
működő konyhától. A konyha átépítése után már lehet gondolkodni az óvoda-bővítés lehetőségeiről, ismét pályázati támogatások lehetőségeire támaszkodva.
Vida István
polgármester

Fák, parkok, virágok
Vértesszőlős belterületén kevés a rendezett park, az ingatlanokat övező területeken ugyan sokszínű a fák, virágok tömege, de elrendezésük esetleges, telepítésük
többnyire átgondolatlan.
Az utóbbi időben sok gondunk volt az elöregedett fákkal. A temető körüli kerítés
építése és a területrendezés során vizsgáltuk felül a fák állapotát és – sajnos –
jónéhányat ki kellett vágni. A szélvihar így is több esetben megelőzött a fadöntésben. Még veszélyesebb helyzet alakult ki az Ady Endre utcában az orvosi rendelővel
szemben, ahol vihar sem kellett a fakoronák leszakadásához. A régi szederfák saját
súlyukat sem bírták, és csak a szerencsén múlott, hogy nem lett ebből súlyos baleset.
Mindkét helyen a fák újratelepítésére kerül sor. A fatelepítésnél számítunk a lakók
segítségére. Lehetőség nyílik másutt is arra, hogy az ingatlan előtti rendezett telepítéshez facsemetét biztosítsunk.
Az ÖNO-park a Parképítő Vállalat közreműködésével épült. A fiatalok már
birtokba vették, reményeink szerint kultúrált pihenésre, és bosszúságunkra kerékpár- vagy motorversenyzésre. A park továbbépítése folytatódik az anyagi lehetőségeink függvényében.
Szép példája a lakossági együttműködésnek a múzeum alatti park és sportpálya
kialakítása. A múzeum körüli park építésére a tervek elkészültek, a költségek biztosítására pályázatot adott be a Nemzeti Múzeum.
Nagy változások közepett alakul át a Szabadság telep arculata. A Nábob Kft. itt
idegenforgalmi központot és parkot épít. Aki ismerte a régi terepet, ma elismeréssel
és jó érzéssel látogathat ide.
A 100-as út és a baji határ találkozásánál a régi homokbánya rekultivációja folyik.
A tervek szerint sétálópark és rendezett tó körvonala alakul mintegy bevezetve a
tekintetet a domboldalon épülő Északi lakótelep várhatóan szép látványába.
Az új lakótelepen különösen fontos,
hogy tudatosan tervezett parképítés legyen, itt ez még időben megteremthető.
Viszonylag kevés a virág az ingatlanok
előtt és a házak ablakaiban. Célszerű lenne a községben élő szakembereknek
összejönni és ajánlásokat, javaslatokat tenni az alkalmazható megoldásokról. Az
utak folyamatos kiépítésével lényegesen
javul az utcakép, de ez egyben lehetőség is
arra, hogy egy-egy településrésznek jellegzetesebb, színesebb, de szépségében is
egységesebb képet adjunk.
Vida István
polgármester

Helyi Önkormányzati
VÁLASZTÁS
1998.
„A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást
választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

1998. október 18-án (vasárnap) ismét sor kerül
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választására.
A választások lebonyolításában az alábbi szervek működnek közre, melyeknek elsőrendű feladata a választás törvényes rendjének betartása és betartatása:
Választási bizottságok: (a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek
alárendelt szervei)
– helyi választási bizottság:
tagjai:
Zoltánfi Tibor
Reiner István
Simon Jánosné
póttagok:
Szand Jánosné
Tomasik Józsefné
– Szavazatszámláló bizottságok:
1. sz. szavazókör: (Általános Iskola, Vértesszőlős, Tanács u. 43.)
tagjai:
Nagy Béláné
Végvári Istvánné
Egervári Józsefné
póttagok:
Skrován József
Zsédely Katalin
2. sz. szavazókör: (Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős, Múzeum u. 43.)
tagjai:
Jenei Rezsőné
Likó Józsefné
Finta Lászlóné
póttagok:
Busch Józsefné
Kutenics Józsefné
A helyi választási bizottság mellett választási iroda működik. A szavazatszámláló
bizottságok mellett a helyi választási iroda egy-egy tagja jegyzőkönyvvezetőként működik. A választási iroda vezetője a jegyző. Az iroda 4 tagból (köztisztviselők) áll.
A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetőleg
listát állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 1998. október 2-án
16.00 óráig jelentheti be. Ez a jelölteknek fontos, hiszen a törvényesség egyik feltétele, hogy a választási bizottságok munkája ellenőrzött legyen.

1998. augusztus 21-ig minden választójoggal rendelkező polgár megkapta az értesítőt a névjegyzékbe történő felvételről, valamint az ajánlószelvényeket.
A polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma 62 db,
a képviselőjelöléshez pedig 21 db ajánlószelvényt kellett összegyűjteni.
Jelöltet ajánlani 1998. szeptember 25-én 16.00 óráig lehetett a helyi választási
irodánál (Cím: Polgármesteri Hivatal Vértesszőlős, Tanács u. 59. sz.).

A választási kampány 1998. október 16-án 24.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 1998. október 17-én 0.00 órától
1998. október 18-án 19.00 óráig tilos!
Plakátot – az alábbi kivételekkel – korlátozás nélkül el lehet
helyezni:
–

épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő,
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet;
– állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy
azon belül plakátot elhelyezni tilos.
Önálló hírdetőberendezést elhelyezni, csak közterület-használati engedély birtokában szabad. A plakátot aki elhelyezte, 1998. november 17-ig köteles eltávolítani.
A polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek részére a helyi kábeltelevízió csatornáján keresztül 1998. október 3-tól október 15-ig – egyszer ingyenesen – módot
kívánunk nyújtani a választópolgárok előtti bemutatkozásra. Ennek részleteiről
majd a későbbiekben – névre szólóan – adunk tájékoztatást.

Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig személyesen
– a mozgásban gátolt választópolgárokat kivéve – csak a
választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben
lehet.
A mozgásban gátolt választópolgárokat kérésükre a szavazatszámláló bizottság
tagjai mozgóurnával felkeresik.
Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző napig (október 17-ig) tartózkodási helyet létesített, igazolással választójogát
tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 1998. október 16-án 16.00
óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 1998. október 13-ig megérkezzen a választási irodához.
A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 1998. október 19-én 18.00 óráig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt.
A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi választási irodában 1998.
október 21-én 16.00 óráig megtekinthető.
Vértesszőlős, 1998. szeptember 16.
Náfrádi Marianna

Samunak nőnie kell
Községünk világhírű legöregebb lakója Sámuel, a
kb. 400.000 éves előember. Sokszor talán meg is feledkezünk róla, máskor tán nem is tudjuk miért híres.
Samu második születésnapja augusztus 21. ugyanis
1965. aug. 21-én került napvilágra tarkócsontja. Mi,
akik a kultúráért dolgozunk, úgy véljük Sámuel „születésnapját” emlékezetessé kell tennünk. Az idén immár
harmadszor rendeztük meg a „Samu-napot” augusztus
20. délutánján. Lehet, hogy kicsit még hiányos ez a rendezvény Samu szempontjából, de a jövőben igyekszünk
egy kicsit helyet adni ezen a napon a régészeknek, őslénykutatóknak is.
Az idei aug. 20. ugyanakkor egy szomorú évfordulót is magában rejtett. Az ásatás
vezető régésze, Vértes László nem sokkal a kiállítás megnyitása után, 1968. augusztus 20-án halt meg. Halálának 30 évfordulóján koszorúzást rendeztünk a múzeumban található emléktáblájánál.
Az idén tehát 30 éves a kiállítás is. Akár a kultúráért dolgozunk, akár csak érdeklődők vagyunk, mind úgy érezzük: Samu kinőtte már a jelenlegi bemutatóhelyet.
Nem elég látványos, nem elég modern.
Az 1995-ös „Sámuel és testvérei” konferencia óta folyamatosan tárgyalunk a
Magyar Nemzeti Múzeum felelőseivel a kiállítás fejlesztésének lehetőségeiről. Úgy
tűnik lassan eredménye is lesz próbálkozásainknak. A Nemzeti Múzeum megnyert
egy környezetvédelmi pályázatot a bányagödör teljes kerületének bekerítésére és
pihenőpark létesítésére. A Nemzeti Múzeum Közönségkapcsolatok Főosztályának
vezetője, dr. Deme Péter pedig ígéretet tett az együttműködésre, mind pályázatok
írása terén, mind idegenvezető tevékenységünk támogatásában is.
Az idén ugyanis másodszor szerveztem meg az idegenvezető szolgálatot az ált.
iskola felső tagozatos tanulóinak részvételével. Tavaly kb. 600 turistát kalauzoltunk
a gyerekekkel, egyelőre díjtalanul. Az idén köszönettel tartozunk a „Vértesszőlős
kultúrájáért” alapítványnak, amelytől anyagi segítséget kaptunk. Így programunkat
12 színes tablóval tudtam kiegészíteni. Az általunk vezetett csoportok pedig az
alapítvány javára támogatást fizethetnek be.
Jelenleg 7 fő nyolcadikos tanulóval dolgozom; a Samu-telep kis tárlatvezetői:
Kutenics Ági, Klupács Zita, Szita Balázs, Kaizer Ákos, Kutenics Reni, Dávid Balázs
és Saltzer Kira. Erkölcsi támogatásukért köszönettel tartozunk Krenner Antalné
Marikának, és a múzeum dolgozóinak: Marton Rudolfné Erika néninek és Eninger
Vidorné Marika néninek.
Reméljük Samu a jövőben valóban nőni fog és az őspark növekvő
látványossága és látogatottsága községünk javára fog szolgálni.
1998. szeptember
Várőri Tímea

Alapítvány
A község 1792-ben épült barokk műemlék templomának állaga
megromlott. A teljes felújítása szükségessé vált. A templomtorony
javítása tovább már nem halogatható. Ezért az Egyházközség 1998ban a torony felújítását megkezdte. A római katolikus hívők – mint
alapítók – közhasznú alapítvány létrehozását kezdeményezték.

Elnevezése: „Segítő Kéz Vértesszőlősért”
Célja: – A község műemlék temploma, valamint egyéb
műemlékei, műemlék jellegű épületei megőrzésre kerüljenek
a
jövő nemzedékei számára, valamint
– a községben élő tehetséges hátrányos helyzetű,
tanulmányaikat folytató gyermekek, fiatalok képességeinek
kibon
takoztatásához segítséget nyújtson.
Alapítói vagyon: 150.000 Ft
Az alapítvány nyílt, a vagyon növeléséhez bárki hozzájárulhat. A
falu lakóinak a segítségét kérjük a jó szándékú adakozáshoz. Köszönettel fogadunk minden adományt.
Az alapítvány bejegyzését a megyei bíróság a Pk.60.078/1998/2.
sz. alatt augusztus 24-én a 702. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
Számlavezetés, befizetés a Takarékszövetkezet vértesszőlősi kirendeltségén a 63.300.037 – 13.005.995 számlaszámra történik.
A kuratórium tagjai:

Nagy Tibor elnök
Dr. Pluhár József
Kubinger István
Némethné Egervári Judit
Boda Ferencné
Vértesszőlősi Egyházközség

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester

