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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2019. augusztus, XXV. évfolyam, 8. szám

Falunap Vértesszőlősön
2019. augusztus 24. Sportcsarnok
6.00

Horgászverseny
(Nagy-Kacsás tavon)

16.30 Főzőverseny
eredményhirdetése

8.00

Főzőverseny megkezdése
(kóstolás kb. 12.30-tól)

16.50 Baji táncegyüttes
műsora

14.00 Futóverseny
(regisztráció 13.30-tól)

17.00–19.00 Véradás
a Sportcsarnokban

14.00–20.00 Bazsarózsa népi
játszópark

17.15

Korsókitartó verseny

17.45

Aszuszemek

14.00–20.00 Kalandpark légvár

18.00–18.30 SambAmor
táncegyüttes fellépése

14.00 Vértesszőlős–Tata
futballmérkőzés
11.00–15.00 Honvédség
11.00–15.00 Rendőrség
15.00–18.00 Mentők
15.00 Mazsorettbemutató
15.20 Köszöntő, műsorismertető
15.30–16.30 Bergengóc
Zenegóc gyerekműsor

18.30 Férfikórus
19.00–19.30 Tiszta udvar, virágos
ház és a díszpolgári cím
átadása
20.00 Vastag Csaba fellépése
21.00 Tűzijáték
21.00–01.00 Diszkó

Meghívó Polgárőrség alakuló ülésére
Lakossági kezdeményezésre megkezdődött a polgárőr egyesület megalakításának előkészítése. Az illetékes szervek, valamint településünk önkormányzata támogatják a Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület megalakítását, és együttműködési
megállapodásokat kötnek a megalakuló szervezettel a település közbiztonságának javítása érdekében.
Az egyesület alakuló ülésének időpontja és helye 2019. augusztus 6-a 17.00 óra, a
polgármesteri hivatal tárgyalótermében. Kérek minden érdeklődőt, aki mind alapító és aktív tagként részt kíván venni az egyesület működésében, hogy személyi
okmányaival jelenjen meg a fenti időpontban és helyen.
Köszönettel:
Nagy Csaba polgármester
Bagoly Tamás alapító

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-94-1-17 kódszámú,
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség – Természeti, épített és kulturális
értékek – „Vércse kincsei” – megőrzése és bemutatása című felhívás alapján
a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogatást igénylő
2018.04.14 17:34:58 időpontban 1926157393 iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága,
mint Támogató a 1926157393 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.
A támogatásból a 2013. évben elkészített „Vértesszőlős múltja és jelene” kiadvány aktualizált változata kerül kiadásra 10 000 példányban magyar nyelven, valamint szlovák nyelvű verzióban 1000 példányban és egy 20-30 perces turisztikai
vonzerőt bemutató kisfilm, valamint annak 3-5 perces imázsverziója kerül elkészítésre.
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki térségekbe beruházó Európa”.

Önkormányzati hírek
A megújult honlapon elérhetőek az alábbi linken a képviselőtestület döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvek teljes terjedelemben, melyből tájékozódhatnak a képviselő
testület előterjesztéseiről és döntéseiről. A honlapra az aktuális jegyzőkönyvek mellett felkerültek a teljes 2014-2019 önkormányzati ciklus döntéseit tartalmazó nyilvános jegyzőkönyvek is. Amennyiben a testületi munkával kapcsolatban vagy egyéb
témában kérdésük merül fel, kérem keressenek hivatali elérhetőségeimen vagy a
hivatalos közösségi oldalamon.

https://vertesszolos.hu/hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/kepviselo-testulet-ulesei-jegyzokonyvek/
Köszönettel: Nagy Csaba
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Óvodai/bölcsődei hírek
Lassan egy éve, hogy birtokba vettük az
új intézményt. Mozgalmas, kihívásokkal
teli volt számunkra a 2018/2019-es nevelési év. Nagyobb létszámmal, több csoporttal kezdtük meg a munkát, laktuk be
az új környezetet. Mindig, minden változott, dekoráltunk, átrendeztünk, kerestük a megszokott és új tevékenységeknek a helyet, időt. Közben folyamatosan
ellenőrizték a szakhatóságok a működést, konyhai, bölcsődei és intézményi
szinten egyaránt. Ez egy próba év volt,
de jól vizsgáztunk! Mára már belaktuk
az intézményt, tudjuk minek hol a helye
(gyermek, szülő, dolgozó) egyaránt.
Az új, tágas tér adta lehetőségeket jól kihasználtuk, nem volt gond, ha esett az eső,
mi elfértünk a tornateremben, a folyosón.
Az időjárás nem befolyásolta a megtervezett programokat, mindent meg tudtunk
valósítani intézményen belül. Egészen
furcsa volt átélni, hogy nem kellett cipelni,
áttelepíteni az eszközeinket egy-egy nagyobb rendezvény kedvéért.
Jól felszerelt intézményt kaptunk, de
mi pedagógusok és szülők mindent megtettünk azért, hogy minden még jobb és
szebb legyen. Gyakran csatlakoztak hozzánk kérésünkre a civil szervezetek is,
illetve a faluból is több önkéntes segített.
Hoztak virágokat, bútort szereltek, lambériát raktak, dekoráltak, szinte mindenben
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ben, hogy zöld területek biztosítsák a
szabadban való kikapcsolódást, önfeledt
játékot gyermekeinknek. Jó volt megélni
ezt az összefogást, a sok segítő szándékú ember hozzáállását a kisgyermekek
magas szintű ellátásának biztosítása
érdekében. Az intézményi kollektíva is
folyamatosan változik, hiszen többen is
nyugdíjasok lesznek, a hosszú munkásévek után megérdemelt pihenésüket töltik majd. Bár még előttünk az augusztus,
de mi már elkezdtünk készülni az új nevelési évre. A bölcsődébe jelentkezett új
kicsik szüleinek már megtartottuk az első

megbeszélést, ismerkedhettek a bölcsődével, az igénybevétellel, beszoktatással
való tudnivalókkal.
Az új óvodás gyermekeknek a szülői értekezlet 2019. augusztus 29-én (csütörtök)
lesz 17 órai kezdettel az intézmény tornatermében. Szeretettel várunk rá minden
érdeklődőt! A takarítási szünet után 2019.
szeptember 2-től várjuk gyermekeinket sok
szeretettel az új nevelési évben!
Jó nyarat, sok-sok együtt töltött időt, kellemes pihenést kívánunk mindenkinek!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

Pekó Sándor tanár úr emlékére

segítettek, csak jeleznünk kellett, hol van
segítségre szükségünk.
Az idei évben került megrendezésre
hosszú kihagyás után a jótékonysági bálunk is, melyen befolyt összegből elkészült az óvodai udvaron a járda. A régi
óvodából áttelepített eszközeinket is lefestettük, felújítottuk a nyár folyamán. Az
udvar rendben tartása nagy kihívás számunkra, de összefogással igyekszünk
minden feladatot ellátni annak érdeké-

Mi, akik a halálod hírére megdöbbenve állunk meg emlékezni, úgy gondolunk vissza
Rád, mint aki soha nem akart
fájdalmat okozni nekünk és
másnak sem. Most akaratodon kívül mégis megtetted.
Elmentél.
A szegedi egyetem elvégzése után, 1957
őszén érkeztél falunkba, és matematikafizika szakos tanárként kezdtél tanítani a
helyi iskolában. 1976 és 1992 között igazgatóként vezetted az intézményt. A közel
40 év alatt több generációnyi diákot tanítottál. Akik nem voltak a tanítványaid,
azok ismertek az iskola rendezvényeiről,
a sportegyesületből, a faluból. A településünkön elfogadtak szőlősinek, szerettek,
tiszteltek. Faluból jöttél, ezért ösztönösen
tudtad, hogyan illeszkedj be egy másik falu
közösségébe. Az egykori tanítványok úgy
emlékeznek óráidra, mint ahol meg tudták
szerezni a továbbtanuláshoz szükséges
legerősebb alapokat. Tanártársaid mindig
számíthattak Rád, segítőkészségedre, tapasztalatodra, tudásodra és tudták, hogy
védőszárnyaid alatt nyugodtan végezhe-

tik a feladatukat. A szakmai
felügyelet többször elismerte
magas szintű pedagógiai tevékenységedet, az Országos
Pedagógiai Intézet gyakran felkért tankönyvbírálatra, feladatlapok véleményezésére. 1986ban Kiváló munkáért miniszteri
kitüntetést kaptál. Vértesszőlősi munkásságod legméltóbb elismerése az
önkormányzat által adományozott díszpolgári cím. Életed 86 éve során sok örömben
és bánatban volt részed. Rendkívüli módon
sújtott a sors, hiszen szeretett lányodat és
feleségedet is korán elvesztetted. A nagy
fájdalomban a hit adott erőt, benne találtad
meg a lelki békédet.
Kedves Sándor, hisszük, hogy már a túlvilágon örök boldogságban újra együtt vagy a
szeretteiddel és már egy mennyei katedrán
próbálod az Ohm-törvényét elmagyarázni.
Kedves Sándor!
Köszönjük munkádat, fáradságodat,
küzdelmedet és tanításodat.
Isten veled, nem feledünk!
A Vértesszőlősi Általános Iskola kollektívája
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Falunapi programok
FŐZŐVERSENY
2019. augusztus 24.
Vértesszőlős sportcsarnok
szabadidő parkja.
Kezdés 8 órakor.
Várjuk egyesületek, baráti társaságok jelentkezését, a konyvtar@vertesszolos.hu, vagy a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen. Nevezési díj nincs. Az alapanyagokhoz
az önkormányzat maximum 20.000 Ft összegig hozzájárul az étel elkészítéséhez. Az egy
üstnyi ételt az érdeklődők számára ingyenesen kell biztosítani. A kenyeret, az étel osztásához szükséges edényeket és evőeszközöket
az önkormányzat biztosítja. A finom ételek
várhatóan 12.30-ra készülnek el. Mindenkit
sok szeretettel várunk!

HORGÁSZVERSENY
a Nagy-Kacsás
Horgásztavon
A verseny menete:
• 2019. augusztus 24. szombat 6.00
gyülekező, regisztráció, horgászhelyek
kisorsolása
• 6.30–7.00: horgászhelyek elfoglalása,
felkészülés a versenyre
• 7.00-tól 12.00-ig horgászverseny, igény
szerinti mérlegeléssel
• Eredményhirdetés délután
a Sportcsarnoknál
• A versenyre nemtől és kortól
függetlenül, bárki nevezhet. (14 éven
aluli gyermekek csak szülői vagy
felnőtt felügyelettel vehetnek részt.)

Idősek klubja

VÉRADÁS!
Augusztus 24-én
szombaton 17-19 óráig
vájuk a véradókat.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és
várjuk a vértesszőlősi
alkotókat a
XXVII. Vértesszőlősi
Mesterkezek kiállítására
Kérjük, tisztelje meg munkáival
rendezvényünket!
A kiállítási darabokat várjuk 2019. augusztus 7-én, és 8-án 10.00–18.00 között
a Közösségi Házban. A kiállítás megnyitó
időpontja 2019. augusztus 10. 17.00 óra.
A tárlat 2019. augusztus 16-ig lesz látható,
augusztus 11-én 14.00–17.00 óra között,
valamint munkanapokon 10.00-18.00
óráig. Az idei évben rendhagyó módon a
kisteremben különálló kiállítást is tartunk
az iskola 90 éves születésnapját ünnepelve.
Szíves közreműködését
megköszönve üdvözlettel:
Németh Ferenc kulturális menedzser
06-30-578-51-16

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb ha megtöltöd
a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.”
(Márai Sándor)
A hosszú évek, évtizedek során hagyománnyá vált a névnapjukat ünneplő klubtagjaink köszöntése. Idén harmadik alkalommal jöttünk össze, hogy vidám, baráti hangulatban, finom sütemények és italok mellett köszöntsük Busch Józsefnét, Magyar
Ilonát, Szabó Lajosnét, Kovács Lajosnét, Kovács Lajost és Zigó Lászlót. A közösség
nevében kívánunk Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet! Kívánjuk,
hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét!
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat dolgozói
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XX. Samu Kupa meghívásos karateverseny
2019. június 1-jén szombaton került megrendezésre a XX. Samu Kupa meghívásos karate verseny! 10 klub közel 100 versenyzője küzdött meg 250 kategóriában,
a Vértesszőlősi Harcosok 14 fővel képviseltették magukat. A csapatversenyben a
tavalyi 3. hely után magabiztosan nyerték
meg a győztesnek járó kupát!

Tisztelt vértesszőlősi polgárok!
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület kezdeményezésére, a Pátria Faluközösségi Egyesület és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub lakossági fórumot szervez a polgármesterjelöltek, és képviselőjelöltek részvételével a
Közösségi Ház nagytermében. A rendezvény célja, hogy településünk lakói
megismerhessék a jelölteket, azok programját és kérdéseket tehessenek fel
nekik. A fórum időpontjáról, a következő hírmondóban adunk tájékoztatást.

Eredmények:
• Miletics Boldizsár:
szivacskumite 2. hely.
• Gombás Levente: szivacskumite
3. hely, Kata 3. hely, kibadachi 2. hely.
• Hufnágel Hanna: kata 3. hely.
• Kláris-Barsvári Zente: szivacskumite
3. hely, zenkutsu.dachi 1. hely,
kumite 1. hely.
• Iványi Zsolt: szivacskumite
3. hely,kata 3.hely, zenkutsu-dachi
2.hely, kumite 2. hely.
• Kriszt Kevin: szivacskumite
2. hely, kibadachi 1. hely.
• Horváth Boglárka: kibadachi
3. hely, szivacskumite 2. hely.
• Iványi Gergő: szivacskumite
2. hely, kibadachi 1. hely.
• Lőke Vince: szivacskumite
3. hely, kata 3. hely,
zenkutsu-dachi 2. hely.
• Ponyori Márk: kata 3. hely,
zenkutsu-dachi 1. hely,
szivacskumite 1. hely.
• Boda Benjámin: kibadachi 3. hely,
szivacskumite 2. hely.
• Boda Georgina: szivacskumite
3. hely, kibadachi 2. hely.
• Hermann Tibor: kata 3. hely,
kumite 3. hely, zenkutsu-dachi 3. hely,
szivacskumite 2. hely.
• Bodor Bence: kata 3. hely,
zenkutsu-dachi 1. hely, szivacskumite
1. hely, kumite 1.hely.
Összesen:
36 érem (9 arany, 11 ezüst, 16 bronz).
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Civil szervezetek választási fórumtervezete

Biczó Sándor elnök
Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület

Szeptember 2-án indulnak az edzések:
hétfő, szerda 17.30–19.00 óráig.
Vár mindenkit szeretettel a két edző:
Molnár István (Hosszú Mester) 2. Dan.
és Hufnágel Lívia 1.Dan.
Koryu Karate Jutsu oktatások is
lesznek, mivel a két edző megszerezte
az oktatáshoz szükséges diplomát!

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
Díjszabások: (bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

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

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!

SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.

A 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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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

Éjszakai tekerés az Által-ér völgyében
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai tekerés a Peron Music Alapítvány és az Új Nemzedék közös szervezésében augusztus 23-án.
A 25 kilométeres távon tavaly 200 kicsi és
nagy kerekező vett részt. A Tatabányáról Tatára induló túra megkerülte tatai Öreg tavat.
Piros és fehér lámpák mellett fénygömbökkel,
fényfüzérekkel is sokan díszítették a bicajukat. A rendkívüli hangulattal bíró örömkerékpározáson részt vett a TataBányamanó is,
amely a megyeszékhely kabalája. Idén Vértesszőlősről indul az éjszakai tekerés a kerékpár állomástól.
Augusztus 23-án 19 órától lesz a gyülekező az Által-ér melletti vértesszőlősi kerékpár
állomáson. A Bányamanó itt Manótallérokat
osztogat, amelynek szerepe a Tatai várban
értékelődik fel, hiszen a szervezők 40 ajándékot sorsolnak ki a résztvevők között. Az in-
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dulás pillanata a Bányamanóval 19.30-kor fog
eljönni. A szervezők arra kérik a kerekezőket,
hogy csak kiválóan világító lámpákkal induljanak útnak. A díszítőelemként szolgáló ötletes lámpások is jöhetnek, csakúgy, mint az
előző években. Nagyon fontos a közlekedési
szabályok betartása, valamint az egymásra
való figyelés, és fegyelmezettség.
Pruzsina Alice kerékpárján hozza a városi
Bányamanót: Mindenki a saját ízlése, lehetősége szerint világíthatja ki a kerékpárját, hogy
aztán egy nagy közös fényfüzérként kösse
össze a kerekezőket.
Cserteg István, az Új Nemzedék részéről
megerősítette, hogy az éjszakai tekerés a
nyárzáró programok közül a különlegességével, és egyediségével emelkedik ki. A résztvevők kedvessége, figyelme és nyitottsága
tette eddig is valódi örömtekeréssé az estet.
A programban a kerekezők fantasztikusan
bevilágíthatják lámpáikkal az Által-ér völgyét.
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