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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. június, XXV. évfolyam, 6. szám

Megújult a település honlapja
– www.vertesszolos.hu

Május közepétől megjelenésében és felépítésében is megújult a község hivatalos
weblapja. Mind a helyi lakosoknak mind Vértesszőlős nevezetességeire kíváncsi
látogatóknak is szüksége volt már egy korszerű, a felhasználók számára könnyen
kezelhető és áttekinthető, mobileszközökön is jól működő honlapra, melynek turisztikai információi angol, német és szlovák nyelveken is elérhetőek.
Az új weboldal modern, könnyen áttekinthető, egyszerűen kezelhető, igazodik a település
arculati elemeihez. Több új szolgáltatás könnyíti meg a felhasználóknak az eligazodást
melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az érdeklődők mindig a legaktuálisabb képet kapják
az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal működéséről, településünk mindennapjairól.
A megújult honlapunkon a közérdekű és egyéb információk feltöltése folyamatos, a végleges állapot eléréséig szíves türelmüket kérjük. Ha hibás működést észlelnek jelezzék a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu e-mail címen. Jó böngészést, tartalmas információszerzést kívánunk honlapunkon!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

VÉRTESSZŐLŐSI FALUNAP 2019. AUGUSZTUS 24.
• Mazsorett bemutató és megnyitó • Köszöntő-műsorismertető
• Bergengóc Zenegóc-gyerekműsor • Főzőverseny eredményhirdetése
• Baji korsóstánc • Korsókitartó verseny • Aszuszemek szereplése
• SambAmor táncegyüttes fellépése • Vértesszőlősi férfikórus
• Tiszta udvar, rendes ház verseny eredményhirdetése
• Vastag Csaba akusztikus koncert • Tűzijáték és diszkó
Napközbeni egyéb programok:
• Bazsarózsa Népi Játékpark • Lovagoltatás • Tűzoltók • Mentők • Véradás
Részletes információk a Hírmondó következő számában lesznek megtalálhatók!

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület április 11-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
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Elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Köszönetét
fejezte ki Németh Ferenc kulturális menedzsernek és munkatársainak 2018. évben végzett
munkájáért.
Elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Köszönetét fejezte ki a bizottság 2018. évben végzett munkájáért.
Elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. Köszönetét fejezte ki a bizottság 2018. évben végzett munkájáért.
Elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Köszönetét fejezte ki a bizottság 2018. évben végzett munkájáért.
Elfogadta a Kormányhivatal településképi rendelet megalkotásának tárgyában tett törvényességi
felhívását. Kérte, hogy az április 30-ai határidőt a Kormányhivatal 2019. június 30. napjáig
hosszabbítsa meg.
Felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét készítse elő, a helyi sajátosságoknak megfelelő szabályokra
tegyen javaslatot. Ezt követően a tervezetet a jegyzővel és az önkormányzati főépítésszel
egyeztesse, majd terjessze a képviselő-testület elé.
Az Önkormányzat tulajdonában álló, vértesszőlősi 011/125 és 013/4 hrsz-ú, (World Bútor áruház
mögötti terület) „kivett saját használatú út”, valamint „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút”
megnevezésű utakat 2019. április 15-ei hatállyal Gerecse útnak nevezte el. Felkérte a
polgármestert, hogy fenti utak összevonása, illetve közúttá történő átminősítése érdekében a
szükséges eljárást indítsa meg.
A Weltgumi Kft. ügyvezetőjét megkeresésére tájékoztatta, hogy a Vértesszőlős, Határ út (World
Bútor áruház előtti) útburkolati jeleinek újra festésére a Határ út felújításával egyidejűleg, várhatóan
2021. tavaszáig kerül sor.
Visszavonta a 21/2019. (II.14.) számú határozatát (helyi identitástudat erősítése c. pályázat
benyújtása), mivel a pályázati kiírás alapján az Önkormányzat a pályázat benyújtására nem
jogosult.
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Tatabányai Járási Egyesített Szociális
Intézmény működéséhez és fenntartásához – Vértesszőlős település 2019. évi ellátásához
kapcsolódva – 4 millió Ft-tal hozzájárult. Fenti költséget az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének működési kiadásainak terhére biztosítja.
Az önkormányzat által kiírt „Tiszta udvar, virágos ház, és „Virágos Vértesszőlősért” pályázatok
benyújtásának 2019. 04. 02-i határidejét 2019. 04. 18-ig meghosszabbítja. A 2019. 04. 18
napjáig beérkező pályázatok befogadásra kerültek.

A képviselő-testület május 9-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta a Kaizer-Med Kft. (Dr. Kaizer László háziorvos) 2018. évi tevékenységéről készített
		 beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
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Elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 2018.
évi étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek klubját érintő tevékenységéről készült beszámolóját.
Elfogadta továbbá az ESZI Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi szociális és gyermekvédelmi
tevékenységéről készült beszámolóját. Köszönetét fejezte ki az intézet vezetőinek és
munkatársainak a 2018. évben végzett munkájáért.
Elfogadta az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést. Megköszönte Árva Lászlóné igazgatási ügyintéző 2018. évben végzett
munkáját.
Elfogadta Jónás Eszter védőnő 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét
fejezte ki az elvégzett munkájáért.
Jóváhagyta a 2018. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Garanciális bejárást kezdeményezett az IMV Kft-vel a Vértesszőlősi Általános Iskola bővítésére
kötött vállalkozási szerződés teljesítése kapcsán, a kivitelezés helyszínén. Felkérte a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottságot a garanciális bejárás megtartására és a garanciális kötelezettség
teljesítésével kapcsolatos javaslattételre.
Pályázat benyújtásáról döntött a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű
költségvetési előirányzat terhére, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Domb utca (1037/1
hrsz.) felújítása céljából. A beruházás összköltsége: 16.022.282,-Ft, melyből az igényelt támogatás
összege 10.414.483,-Ft. Az önrész összege 5.607.799,- Ft, melyet az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.
A külterületi utak karbantartására 1100 tonna mart aszfaltot vásárol a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-től, melynek vételára 1700 Ft/tonna +Áfa + 10 % kezelési költség. A vételár fedezetét az
önkormányzat a 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
dr. Lázár Gabriella jegyző

Felhívás
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Községünk önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek díszpolgári címet, ill. Vértesszőlősért
Emlékplakettet adományoz, s ezt idén az
augusztus 24-i falunapon adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait, hogy tegyenek javaslatot az idén kitün-tetendő személyekre, szervezetekre! Hogy kik
is részesülhetnek elismerésben? Részlet az
önkormányzat rendeletéből: „Vér-tesszőlős
díszpolgára cím adományozható annak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munká-jával
vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község
jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztésért
kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó al-

kotásaival elősegítette a település fejlődését,
elismerését, la-kosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Vértesszőlősért emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, szervezetek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik/amelyek a község fejlesztésé-ben, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és
ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának ismertetésével tehetik meg, amit kérünk, hogy
2019. június 5-ig juttassanak el a Polgármesteri Hivatalba.
Szabó Mária
a Kulturális és Oktatási Bizottság
elnöke
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
(munkaközi tájékoztató szakasz)

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a község településkép védelméről szóló
rendeletének elkészítése munkaközi szakaszba lépett. A tervezettel kapcsolatos tájékoztatásra lakossági fórum keretében
2019. június 13-án (csütörtökön)
17.00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban
(Vértesszőlős, Templom utca 57.) kerül sor,
melyre tisztelettel meghívom.
A településkép védelméről szóló önkormányzati
rendeletet a 2016. évi LX XIV. törvény alapján
kell elkészíteni, melynek célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és
községek sajátos településképének védelme és
alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által,
olyan módon, hogy • egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a
településkép védelmének elemei; • a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi
viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva;
• az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel
elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények
tervezése és kivitelezése során.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt
őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az
építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A településképi rendelet állapítja meg: a) a helyi
építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a
továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem
megszüntetését; b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság
alapján a településképi szempontból meghatározó
területeket; c) a településképi követelményeket.
A településképi követelmény lehet: a) területi
építészeti; b) egyedi építészeti és; c) a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre
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és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki
berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre
vonatkozó követelmény.
A vonatkozó jogszabályok alapján a településképi rendelet készítésekor a partnereket előzetes
tájékoztató keretében, majd az elkészült tervezet
véleményezéséről munkaközi tájékoztató keretében
kell tájékoztatni.
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet /4/2017. (III.10.)/
alapján fenti eljárásban partnernek minősül: a) a
község közigazgatási területén állandó lakóhellyel,
tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal
rendelkező természetes személyek; b) a község
közigazgatási területén székhellyel rendelkező
civil szervezetek; c) azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek,
amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön
található és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos,
vagy azzal összefüggésbe hozható; d) a községben
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek; e) a községben székhellyel rendelkező vallási közösségek.
A településképi rendelet tervezetével
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket,
véleményeket a fentiekben meghatározott
partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy
2019. június 21. napjáig írásban nyújthatják
be a Polgármesteri Hivatalban (Vértesszőlős,
Templom u. 57.) vagy a polg.hivatal@vertes�szolos.hu e-mail címre.
A lakossági fórumon a rendelet-tervezet tartalmi
elemeiről a képviselő-testület által megbízott önkormányzati főépítész, Földi Zoltán nyújt tájékoztatást.
A rendelet-tervezet szövege, mellékletei
a www.vertesszolos.hu weboldalon „Önkormányzat/településrendezési eszközök/településkép védelméről szóló rendelet” menüben
érhető el, legkésőbb 2019.06.04. napjától.
Nagy Csaba polgármester

Felhívás parlagfű
és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása, a mezőgazdaság
védelme érdekében közös célunk, hogy a
parlagfű és egyéb allergén gyomnövények
elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. A gyomnövények irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes
visszaszorítása jogszabályban – is – meghatározott feladat.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a
károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen
a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit,
továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése
alapján a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora,
leggyakrabban a parlagfű pollenje vált ki allergiás
megbetegedéseket, súlyos vagy kevésbé súlyos
egészségügyi következményekkel, ezért irtásuk
különösen fontos!
Azzal szemben, aki fenti kötelezettségeinek nem
tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására
(parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés
elrendelésére) kerül sor. A bírság összege – a
szennyezett terület nagyságának függvényében
- 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Közérdekű
védekezés elrendelése esetén – a bírságon felül –
annak költségei is a földhasználót terhelik.
Fentiek alapján a bírságok kiszabására – parlagfű
esetében – július 1-jétől kerülhet sor. A növényvédelmi hatóság a jogszabályok alapján belterületi
ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület vo-

natkozásában a járási földhivatal.
Ezen túlmenően szeretném felhívni a Tisztelt
Lakosság figyelmét az önkormányzat közterületek
használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló
14/2014. (VIII.1.) rendeletére, melynek 17. § (1)
bekezdése szerint:

„Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 m széles területsáv – illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig
(de legfeljebb 20,0 m-ig) terjedő teljes terület
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hó-eltakarításról és
síkosság-mentesítésről, a hulladék-gyűjtő edényzet
környezetének tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó,
illetve elvezető típusú) és műtárgyai tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének
tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a járdára, úttest
fölé nyúló fás- és lágyszárú növények megfelelő
nyeséséről.”

Kérem, hogy az egészség, a természet védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó és ingatlan-tulajdonos maradéktalanul tegyen
eleget a fenti jogszabályokban meghatározott kötelezettségének.
			 dr. Lázár Gabriella

jegyző
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ÓVODAI HÍREK
„Orgona ága, barackfa virága……”
A nevelési év során talán a május hónapunk a
legmozgalmasabb, legélménydúsabb. A hónap elején, minden csoportban
megünnepeltük az édesanyákat, és a nagymamákat. A gyerekek minden
csoportban lelkesen készültek köszöntő versekkel, énekekkel az anyáknapi műsorokra.
Két csoportunkban nem a hagyományos
módon ünnepeltek. Úgynevezett meghitt
sarok került kialakításra, ahol az anyukák
énekelve, mondókázva, vagy csak meghitten összebújva pár percet eltöltöttek gyermekükkel.
A jó idő beköszöntével egyre többet tartózkodunk az udvaron. Az apróságok minden nap nagy örömmel veszik birtokba a
kalózhajót, a hintákat és a homokozókat.
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Folyamatosan csinosítgatjuk az udvart,
virágokat ültetünk, gazolunk, igyekszünk
minél esztétikusabb környezetet kialakítani, ezzel is fejleszteni gyermekeink szépérzékét.
Az idei évben hosszú idő után először
rendezett Jótékonysági Bált az intézmény
annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló hatalmas udvart tovább fejleszthessük, esztétikusabbá tegyük. A bál fergeteges hangulatáról Szega Zoli és Morvai
Dani a Muzsika TV ismert előadói gondoskodtak. A kezdeti hangulatot az intézmény
dolgozóiból verbuválódott country csapat
alapozta meg. Aki ott volt remekül érezte
magát, a visszajelzések alapján sokan már
a következő bált tervezik.
A jótékonysági bál rendezésében,
kivitelezésében támogatóink voltak:
Vértesszőlős Község Önkormányzata,
Közösségi Ház, Porsche Tatabánya, TM
Divat, Bartal Mária, valamint az intézmény Szülői Közössége.

A jótékonysági bálon befolyt összegből
tuják és egyéb növények kerültek megvásárlásra. A fennmaradó összegből a zúzott
köves járdát szeretnénk leburkoltatni az
óvodai részen. A bölcsődei udvari járdát
az önkormányzat kivitelezteti, ott a kerítés
festését, füvesítését tervezzük. Köszönjük
Turjányi Sándornak a tuja elültetésében, valamint Kovács Tamásnak a tuja ültetésében
és a napernyőtartó készítésében, Kerényi
Lászlónak a fogasok felszerelésében nyújtott önzetlen segítségét!
A Tardoson megrendezett Szlovák Nemzetiségi Találkozón nagy sikert aratott
nagycsoportosaink zenés, énekes, táncos
előadása. Köszönjük szépen a felkészítő
pedagógusok, Seregélyes Erzsébet, és
Borbélyné Paxy Erika munkáját, illetve a
szülők közreműködését, hogy gyermekeink öregbítették óvodánk jó hírét ezen a
rangos eseményen.
A hónap további részében még egy
megmérettetés vár az óvoda nagycsopor-

tosokból álló kerékpáros csapatára. Budapesten a Pindur Pandúr ügyességi kerékpár és KRESZ versenyen mutathatják meg
tudásukat. A Szülői Közösség támogatásával készülünk a gyermeknapra, illetve a nevelési év lezárására, évzáró műsorainkkal.
Az iskolába készülők lassacskán búcsúznak a játékoktól, barátoktól, szeretett dadusoktól és óvónéniktől. Egyik szemünk
sír ilyenkor a másik pedig nevet, és ez évről
évre így van.
Azt hiszem, minden kollégám nevében
elmondhatom, hogy az új intézményt teljesen belaktuk. A modern körülményeknek
köszönhetően idén még hatékonyabban
tudtunk dolgozni. Nagyon örülünk gyönyörű óvodánknak, igyekszünk óvni szépségét, és tovább csinosítgatni, valamint a
gyermekeket is erre nevelni.
Minden családnak élményekben gazdag, vidám nyarat kívánunk!
Schäffer Dominika, Szabó Zsanett
óvodapedagógusok
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Iskolánk 90 éves!
Május 3-án egy szép rendezvénynek
adott otthont településünk sportcsarnoka. Ezen a napon iskolánk diákjai
és tanárai egy ünnepélyes gálával emlékeztek arra, hogy pontosan 90 évvel
ezelőtt építették fel intézményünknek
azt a szárnyát, mely ma az alsó tagozat
birodalma.
Iskola már korábban is működött településünkön, 1929-ben aztán végre egy olyan
épületben indulhatott meg az oktatás, ahol
kényelmesen elfért és tanulhatott a sok nebuló. A rendezvényen fellépők megpróbálták végigkísérni intézményünk „életútját”
az alapítástól napjainkig.
Ennek szellemében a műsor nyitányaként egy végzős diák személyében
megjelent Mária Terézia, aki először vezette be hazánk területén a mindenkire
kiterjedő tankötelezettséget. Valamikor
ezekben az időkben kezdhette meg működését a katolikus egyház berkein belül
településünk iskolája is. A továbbiakban
egy időutazás keretében villantak fel az
intézmény, és egyben Vértesszőlős történelmi pillanatképei: megnéztünk egy régi-régi vásárt, láttuk újra meséket gyűjteni településünk szorgalmas plébánosát,
Klotz Ignácot. Bepillantottunk a szünetre
tóduló gyerekek álmaiba, meghallgattuk
az énekkar csodás énekeit. A 2. osztály egy ismert sláger átírt szövegével
köszöntötte az iskolát. A 3. osztályosok
egy 1974-es kisdobos avatást idéztek
fel, majd virtuálisan elérkezve a modern
időkbe, magyar és szlovák hagyományokat jelenítettek meg tanulóink. A 4.-esek
magyar vidékeket mutattak be, és hangszereket szólaltattak meg, a 6. osztályosok a szlovák popkultúrát varázsolták a
színpadra, majd az alsó tagozatosok mutatták be néptánctudásukat.
A programot az énekkar és a pedagógusok egy-egy dala zárta. A gyerekek számára azonban minden bizonnyal az jelentette
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a délután fénypontját, amikor megjelent a
csarnok ajtajában az iskolát köszöntő hatalmas tortacsoda, melyből mindenki számára jutott egy szelet, sőt, többen még
repetáért is visszatértek!
Természetesen egy születésnapot nem
lehet tartani illusztris vendégsereg nélkül!
Iskolánk gálájára meghívtuk az intézmény
egykori vezetőit és dolgozóit, az óvoda és
a civil szervezetek vezetőit, önkormányzatunk és a fenntartó képviselőit, és tanulóink
szüleit, akik közül számosan segítettek a
gála létrejöttében.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek ennek a szép rendezvénynek a megszervezésében és lebonyolításában!
Támogatóink:
A fenntartó tankerület (50 000 Ft),
az iskola szülői munkaközössége
(32 000 Ft), a Pátria Faluközösségi
Egyesület (100 000 Ft), az Őszirózsa
Nyugdíjasklub (30 000 Ft), Vértes�szőlős Önkormányzata (180 000 Ft),
a Vértesszőlősi Szlovák Önkormányzat (120 000 Ft, a tanévben összesen
780 000 Ft). Az adománydobozban
44 700 Ft gyűlt össze.
A műsor és a kiállítás létrejöttében
közreműködtek:
Dombai-Kulcsár Nóra, Gáspár Edit,
Goldschmidt Antalné, Gombásné Bartal Zsuzsanna, Goór Józsefné, Héring
Anikó, Horváth Szilvia, Iványi Beáta,
Jurásek Dániel, Krajczárné Száraz
Erzsébet, Komlósy Marianna, Kornéli
Ilona, Kutenics Szilvia, Mátyási Piroska, Paxy Éva, Saltzer Kíra, Skrován
József, Szabó Mária, Szalczinger Józsefné, Szűcs Imre, Tóthné Gombkötő
Alexandra, Varkoly László
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Író-olvasó találkozó

Újra Márk!
Andai Márk, iskolánk matematika tehetsége ebben a tanévben is remekelt.
Márkó az elmúlt évek kiemelkedő eredményei alapján megkapta a Bolyai különdíjat. Ezt a díjat minden évben a legeredményesebb, az évek alatt legtöbb
első helyezést elért tanuló kapja. Márk,
gratulálunk!
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny leginkább a matematikát különösen kedvelő
tanulók között népszerű, de azok között
is a kihívásokat szerető matematika zsenipalánták szeretik. Ebben a versenyben ért
el szép eredményt, a megyei döntőben az

Május elején, egy péntek délelőttön Igaz Dóra Budapesten élő írónő látogatott el hozzánk,
hogy könyveiről beszélgessen az iskola elsőseivel. A találkozót Tóth Zsóka, az Agora művészeti főmunkatársa szervezte. Előzetes feladatnak kaptuk, hogy közösen az osztállyal
olvassuk el az írónő „Az első bé hörcsöge” című könyvét, mely a barátságról, a mai kisiskolás gyerekek mindennapjairól szól. Zsóka és Dóra játékos vetélkedőt tartottak a gyerekeknek, majd néhány könyvét mutatta be, olvasott fel részleteket az „Én és a tesóm”,
„Ültetés az 1. bében”, „Nyár, nagyi, net” című könyveiből. Kedvet kapva megbeszéltük a
gyerekekkel, hogy ezeket a könyveket is elolvassuk közösen, mert olvasni, jó!
Gombásné Bartal Zsuzsa, Saltzer Kíra tanítók

Kirándulás Tatán
Május 17-én a Mihály-napi rendezvény bevételéből Tatára kirándult
a 3. osztály. 9 órától egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek
részt a Német Nemzetiségi Múzeumban, melyen a molnárok munkájával ismerkedtek a gyerekek.
Még a búza őrlését is kipróbálhatták malomkövek segítségével.
Tízóraizás és egy rövid séta után
kisvonattal nézték meg a város
nevezetességeit, majd délután az
Angolpark játszóterén és kültéri sporteszközein próbálgathatták erejüket. Játszottak csapatokban lufikkal, volt versenyfutás és még barátság karkötőt is készíthetett, aki kedvet
érzett hozzá. A program zárásaként jóleső fáradtsággal, sok élménnyel és kisvonattal
érkeztek az iskolához a gyerekek.

előkelő 3. helyen végzett. Márk, gratulálunk! A remekelésnek nincs itt még vége!
Az Alapműveleti Matematika Verseny országos döntőjében a 2. helyen végzett,
az aranyérmessel azonos pontszámmal,.
Csupán a versenyszabályzat alapján lett
ezüstérmes! Márk, gratulálunk! Az örömben egy kis ürüm is vegyül, hiszen tanulónk most 8. osztályos és a jövő tanévtől
már nem iskolánknak hoz dicsőséget, hanem már a gimnáziumát erősíti és hoz számukra hírnevet! Andai Márk, kívánunk sok
sikert, örömet (jó sok matematika feladatot) és kívánjuk, hogy álmaid teljesüljenek!
Kornéli Ilona

Író-olvasó találkozó Lőrincz L. Lászlóval
2018. május 17-én az új könyvtár olvasótermében vendégünk volt Lőrincz L László, író.
Beszélt életéről, pályafutásáról, és regényeinek
helyszíneiről. Sok humorral fűszerezte anekdotáit.
A feltett kérdésekre szívesen válaszolt, és a találkozó végén dedikálta műveit. A teltházas rendezvény jó hangulatban telt el. Az író-olvasó találkozó
programsorozatunkat folytatjuk, ismert, és népszerű írók meghívásával. Várjuk a kortárs magyar
irodalom kedvelőinek javaslatait, a Vértesszőlős
Kultúr Könyvtár Tájház facebook oldalra.

Tóthné Gombkötő Alexandra
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TÁJHÁZAK NAPJA

Közösségi internet hozzáférési pont
A Digitális Jólét Program pályázat keretében ingyenes kültéri WIFI rendszer került
üzembe helyezésre az új könyvtárban. A Program célja az eddiginél aktívabb és
szélesebb körű szerepvállalásához szükséges erőforrások biztosításával lehetőséget biztosítani arra, hogy a digitális készségekkel még nem rendelkező magánszemélyek számára a konvergencia régiókban biztosítva legyen az informatikai
eszközökhöz való hozzáférés. A kültéri rendszer hatótávolsága kb. 100 méter. Az
ingyenesen elérhető WIFI rendszer mellett, új számítógépek (4 db.) is a település
lakósságának rendelkezésére állnak a könyvtár nyitvatartási idejében.

Horváth Sándorral beszélgettem…
Horváth Sándor Vértes�szőlősön élő vállalkozó
és pedagógus, előadóművész. A közelmúltban
jelent meg egy tanulmánykötete: Jövés-menés, Egy
Beckett-dráma olvasatai
címmel. Erről kérdeztem.
– Hogyan fér bele négy
gyermeked nevelése, a
tanítás és vállalkozás mellett az idődbe az írás?
Hála istennek, már megtehetem, hogy részmunkaidőben dolgozom, és
emellett jut időm arra, hogy korábbi munkáimat befejezzem, illetve csiszoljak rajtuk.
A Peron Music Alapítvány által kiadott kis
kötetem egy olvasásszociológiai felmérés,
Samuel Beckett egy rövid drámájának az
értelmezése.
– Kinek szól ez a kis könyvecske?
Főleg középiskolásoknak, és azoknak
a tanároknak, akik szeretnének többet
megtudni diákjaik gondolatairól. Ez az irodalomtanításban különösen fontos. Ebből
a felmérésből kiderül, hogy a nyolcadik
osztályos diákok, gimnazisták, gyakorló
pedagógusok és a környéken élő művészek, alkotók, hányféleképpen értelmezik
a Jövés-menés című rövid Beckett drámát.
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– Hol találkozhatnak az érdeklődők a
könyvvel?
Június 14-én 17 órától lesz a kötet bemutatója a Jászai Mari Színház könyvtárában
a Tatabányai Könyvheti programba illesztve. Szeretettel várok oda minden vértes�szőlősi érdeklődőt. A könyv egyébként kereskedelmi forgalomba nem kerül, de ISBN
számmal rendelkezik, a megyei települések és a megyeszékhelyek könyvtáraiban
fellelhető lesz.
– Köszönöm, hogy ezeket elmondtad, sok
sikert kívánok a jövőben is!
Én köszönöm a lehetőséget!
Zoltánfi Zsuzsanna

A helyi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat immár 5. alkalommal emlékezik meg a
tájházak napjáról. Az eseményen részt vett, és vidám műsort adott az iskolás „Odevacka” néptánc csoport, a helyi
férfi Dalkör, és az Aszúszemek
néptánc csoport is. A program
keretében májusfát állítottunk,
melyet a gyerekek a helyszínen díszítettek, és a férfiak
beállítottak az előre elkészített
helyre. A vidám hangulatot a
hideg idő sem befolyásolta.
A színes műsor után „Hraplá”-val és üdítővel kedveskedtünk a résztvevőknek. Köszönjük
Végvári Istvánnak a felajánlott májusfát. Továbbá a tánccsoport nevében megköszönjük
Simon Jánosné, Marikának a gyönyörű fejkendőket, melyeket a csoportnak ajándékozott.
Egy kellemes délutánnak lehettünk részesei.
Kutenics Mária
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TÁJHÁZ KONFERENCIA
A Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete 2019. április 13-án Tájház Konferenciát szervezett a Nógrád megyei
Terény településen, ahol mi is képviselhettük településünket.
Ez már a 19. alkalommal megrendezett
esemény. A konferencián közel 30 tájház
képviselője volt jelen. A köszöntésekben
elhangzott, hogy a sok gyűjtemény azt mutatja, hogy megbecsüljük, és élővé tesszük
a tájházak gyűjteményeit. Ezen értékek létrehozásában szlovák őseink vettek részt.
Fontos, hogy ez ne merüljön feledésbe, és
jó hogy ezek egy része bekerülhet a kulturális örökségtárba. Majd a település polgármester asszonya bemutatta pár szóban
a települést. Terény 370 fős, evangélikus
vallású település. 250 lakóháza van, ebből
105 helyi, védett parasztház. Sok a civil
szervezet, és több múzeummal is büszkélkedhetnek. Ezek közül megtekinthettük a

Idősek klubja – Anyák napja 2019.

Tájházat, az orsós magnó múzeumot, és
Magyarország I. Hunnia csipkemúzeumát,
amely 750 éves múltú, a Fáy család által
1992-ben alakított Fáy Társaság hozott létre. Fő célja a kulturális értékek megőrzése
és közkincssé tétele. Gyönyörű kézimunkákat, csipkéket láthattunk.
Majd Fagó Éva restaurátor tartott tájékoztatást a tárgyak kezeléséről, illetve azok
restaurálásáról. Szó esett pályázati lehetőségekről az A-B. Kategóriába sorolt tájházak esetében. Megkóstolhattuk a település
hagyományos étkeit, köztük a „Hibány” –
tepertős kalácsot. Ezt farsang idején készítették az ügyes kezű asszonyok.
Elmondhatjuk, hogy egy tartalmas nap
részeseti lehettünk. Köszönjük a lehetőséget a helyi és az megyei Szlovák Önkormányzatnak, hogy már sokadik alkalommal vehettünk részt ilyen, és hasonló
rendezvényeken.
Kutenics Mária

Minden évben van egy kedves nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ekkor köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat. A gyermekek és a felnőttek
szívében is az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára mindig
mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak, Ő az, akivel örömünket, bánatunkat
megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.

Az alábbi verssel utólag
is kívánunk boldog
Anyák napját minden
kedves édesanyának!

Anyám napjára
Virág nyílik kint a kertben,
az égről a Nap ragyog.
Elég ok, hogy ünnepeljem,
azt hogy vagy, s hogy én vagyok!
A szívemben hála ébred,
tőled kaptam mindenem.
Ajándékod: ez az élet,
s mind, mit adtál még nekem.
Köszönök hát minden perced,
minden kedves, szép napot.
Köszönöm a sok figyelmed,
s cserébe mit adhatok?
Fogadd ezt a szál virágot,
s hadd öleljen gyermeked!
Nekem adtad a világot,
hadd törődjek most veled!
(Aranyosi Ervin)

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományával
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországon ez a nap május első vasárnapjára esik.
Köszönet a Vöröskereszt Vértesszőlősi
Alapszervezetének az ünnepélyen átadott
szép virágokért!
Idősek klubja dolgozói
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Idősek klubja – Névnapi köszöntő
Idén második alkalommal húztunk ünneplő
ruhát, hogy együtt köszönthessük a második negyedévben névnapjukat ünneplő
kedves klubtagokat és dolgozókat – Németh Ferencnét, Beke Irénkét, Vaskó Magdát,
Tóth Antalnét és Arnold Anettet. Fogadják
jókívánságainkat ezzel a néhány sorral,
boldog névnapot kívánunk!

„Névnapod reggelén ezer áldás érjen.
Öröm és szerencse örökké kísérjen.
Bú és bánat téged elkerüljön.
Gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön!”

Születésnapja alkalmából a közösség
nevében sok szeretettel köszöntjük
Kukuda Jánosnét!

„Ha én írhatnám sorsod könyvét,
szíved, lelked vágyát, életed örömét,
oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
a legboldogabb Te lennél ezen a világon!
Boldog születésnapot kívánunk!”

Idősek klubja dolgozói

BORVERSENY
A Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület az idei évben
is megtartotta a már hagyományos borversenyt.
78 borminta érkezett, melynek közel fele fehér- és
vörösbor volt. A minták
között idegen borok is szerepeltek. Ez is azt tükrözi,
hogy szívesen jönnek borosgazdák Vértesszőlősre
a környező településekről.
A mintákat Horváth Mihály
tatai hegyközösség elnöke
vezetésével 6 fős szakmai
zsűri bírálta, 2 csoportban.
A szigorú bírálatok ellenére nagyon szép
eredményeket értek el szőlősgazdáink.
A végeredmény: 10 arany, 22 ezüst, és 22
bronzérem. A beadott minták számához
képest ez nagyon szép eredmény volt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több
fiatal borász gazdálkodik eredményesen a
szőlőhegyen.Az eredményhirdetést idén
is egy kellemesen elköltött vacsora, majd
bál követte.
Szeretnénk megköszönni szponzoraink
segítségét, akik nagyban hozzájárultak a
rendezvény sikeres lebonyolításához. Imre

István, Jenei Mihály, MEVA Kft. Jeneiné Tóth
Aranka. A Jenei Kávéháznak köszönjük a
finom pogácsát. Külön kiemelnénk Jenei
Mihály különdíját, a Miskakancsót, amit
már második éve ajánl fel. Idén Kutenics
Gábor kapta, az évek óta magas színvonalú borkészítéséért. Vaczula Zoltán aranyérmes bora a területi borversenyen a legjobb
vörösbor díját kapta. Ezúton is gratulálunk
neki. Ez is tükrözi a vértesszőlősi borverseny színvonalát. További jó borászkodást,
és sikeres termést kívánunk szőlősgazdáinknak.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 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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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2019. június 21-én 19 órára
a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
ÉVADZÁRÓ összejövetelére.
A rendezvény programja: Az idei évben tanult koreográfia bemutatása, majd táncház
A táncot betanította, és a táncházat vezeti: Gábor Klára művészeti vezető

Ismét szedd magad levendula!!
Nyitás 2019. június 8-án szombaton
és nyitva a virágzás végéig
9.00 és 19.00 közt!
Megközelíthető és kitáblázva a Múzeum utca végétől.
A pontos nyitvatartásról érdeklődjön, vagy figyelje hirdető tábláinkat!

Támogatónk: Vértesszőlős Község Önkormányzata

Kínálunk még levendula termékeket,
termelői mézet és cserepes levendulát.
A cserepes levendulából nyolc fajtánk van.

Gyűjtés a vértesszőlősi betlehemért!
Felismerve a folyamatosan jelentkező
igényt, a Pátria Faluközösségi Egyesület képviseletében évek óta próbálom elérni a megfelelő fórumokon egy
alkotótábor létrehozását a községi
betlehem megalkotására.
Az idei évben vezetőségünk elé tártam
a továbbra is fennálló problémát és úgy
döntöttünk, hogy összefogjuk a gyűjtést,
megszervezzük, majd el is végezzük az
építést. Elképzelésünket több fórumon
(egyesületi közgyűlés, nyugdíjas klub
összejövetel) vázoltam, s örömmel tapasztaltam, hogy hamarosan támogatás
iránti érdeklődésről kaptam hírt.
Az egyesület az önkormányzattól pályázaton nyert 300 000 forint támogatással indítja meg a projektet, amit további
– különböző jellegű felajánlásaink bővítnek tovább. Ezen összeg a szétszerelhető fogadóépület mellett a főbb figurák
öltöztetett bábukkal történő megjelenítéséhez elegendő. Biztosan van, aki ennél
komolyabban gondolkodik, ezért lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a
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falu – adományok formájában – gazdagíthassa betlehemünket.
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt.
Vértesszőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát hozott létre, melyet a gyűjtés céljából a lakóság
részére megnyitunk. Az adományokat
2019. július 15-ig fogadjuk, hogy ezt követően felmérhessük: milyen jellegű betlehemet tudunk megvalósítani a templom
előtti területen. Az anyagi lehetőségekből megvalósulható betlehem tervezetét
igyekszünk már a mesterkezek kiállításra
a közvélemény elé bocsájtani.
Az adományokat a következő
számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

E-mail: kocsisandi69@gmail.com
Telefon: +36 20 988 6650
Facebook: facebook.com/andreakocsisjeneine

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 (Bujdosné Pap Éva) 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, hagyatéki ügyek
(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
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu
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SZERETET, ÉLMÉNY, BIZTONSÁG!
KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET VÉRTESSZŐLŐS
VALUSEK U. 77.
NYÁRI TÁBORAINK TEMATIKÁJA:

1. HÉT június 17-21: A NAGY HO-HORGÁSZ MÉG 5 HELY!
2. HÉT június 24-28: INDIÁNOK MÉG 4 HELY!
3. HÉT július 1-5: WESTERN FALU BETELT!
4. HÉT július 8-12: HONFOGLALÁS BETELT!
5. HÉT július 15-19: KIRÁLYLÁNYOK, LOVAGOK BETELT!
6. HÉT július 22-26: CIRKUSZ BETELT!
7. HÉT július 29-augusztus 2: MESEHŐSÖK MÉG 5 HELY!
8. HÉT augusztus 5-9: SZTÁRBAN SZTÁR! MÉG 5 HELY!
MENNYIBE KERÜL?
-

- Egy hét: 25.000 Ft
Havi (4 hetes) bérlet: 75.000 Ft
Nyári (8 hetes) bérlet: 125.000 Ft

Az árak éttermi étkezést IS tartalmaznak!

TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 20%

Kapcsolatfelvétel:
70/237-7733
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