
Tisztelt Natúrparki lakosok! 

A Pro Vértes az idei évtől kezdődően egy filmet forgat a Vértesi Natúrpark természeti 

és kultúrtörténeti értékeiről, településeiről, hagyományairól és népszokásairól. 

Terveink szerint a film két részből fog állni, az első részben a natúrpark településeit 

mutatjuk be, kb. 7-10 percben, a második rész pedig az értéktár lenne. Ebben 

kerülnének bemutatásra a természeti kultúrtörténeti értékek, hagyományos 

tevékenységek, gazdálkodás stb.. A terepi szemlékhez már hozzákezdtünk, a 

természeti és kultúrtörténeti értékek számbavételét már tavasz óta készítjük. 

Tájékoztatást kaptunk a települések rendezvényeiről is, de szeretnénk minden 

településnek az életébe „mélyebben” betekinteni, egy-egy helyi kézművest, „híres 

embert” és az általa végzett tevékenységet jobban megismertetni a településsel is. 

Ennek érdekében minden településen meg fog jelenni stábunk. 

Szeretnénk megkérni Önöket, hogy ötleteikkel, elképzeléseikkel, terveikkel, 

legkedvesebb történeteikkel forduljanak hozzánk, hogy aktív résztvevőként Önök is 

részeseivé váljanak ennek az alkotó munkának. Minden ötlet, nézőpont, tevékenység 

érdekes lehet. Továbbá kérünk mindenkit, hogy a forgatási idő alatt segítse 

munkánkat és legyen türelemmel az esetleges fennakadások miatt. 

A film elkészítését a Pro Vértes támogatja, így ezzel lehetőség nyílik térségünk 

értékeinek képi megörökítésére is. Ezzel párhuzamosan tovább folyik a natúrparki 

értéktár gyűjtemény alapján a 18 évvel ezelőtt megjelent Vértesi Natúrpark 

monográfiájának újbóli kiadása. Kérjük, hogy aki bármilyen dokumentummal, képi 

vagy tárgyi emlékkel segíteni tudja munkánkat, az tegye meg. Korábbi segítő 

munkájuk alapján dokumentum gyűjteményünk közel 3000, a fénykép gyűjtemény 

pedig több, mint 10000 darabból áll. 

Mindkét alkotásnak a tárgyszerű gyűjtés és bemutatás mellett az is célja, hogy a 

terveink szerint megalakuló Natúrparki Oktatási Közösség számára is értékes 

tananyagul szolgáljon e könyv és a filmek, melyből a következő nemzedék nemcsak 

megismerheti szűkebb hazáját, hanem talán ezen keresztül olyan gyökerei alakulnak 

ki, melyekkel a tágra nyílt világban is olyan OTTHON-ként tekintenek szülőföldjükre 

ahova bárhonnét jó hazajönni. 

Segítségüket előre köszönjük. 
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