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FALUKARÁCSONY

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2016. december 17-én 16 órakor kezdődő
falukarácsonyra!
Helyszín: az iskola udvara és termei
Fellépnek az óvodás, iskolás gyerekek és
a Zimozeleny Asszonykórus
Zenés ünnepi műsor
Hagyományos karácsonyi vásár
az iskolaudvaron és a termekben
Sült gesztenye, kolbász, virsli, káposztás
lángos, forralt bor és tea
Ünnepeljük közösen a karácsonyt!
Mindenkit szeretettel várunk!
Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata

Tájékoztató a helyi adók
2017. évi rendszeréről
Tisztelt Lakosság!

A törvény alapján az önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan állapítja meg, tekintettel a törvényben meghatározott felső határokra. A képviselő-testület a törvényben meghatározott mentességek, kedvezmények körét bővítheti,
tekintettel azonban bizonyos korlátokra.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. január 1-jétől településünkön változik a helyi adók
rendszere. A változás két legfontosabb eleme, hogy a lakóházak eddigi adómentessége megszűnik, és a lakóházak is az építményadó hatálya alá kerülnek. Megszűnik az építményadó esetében eddig alkalmazott egységes adómérték, az adó - az
adótárgy jellege, továbbá a településen belüli elhelyezkedése alapján – differenciáltan kerül megállapításra. Az iparűzési adó esetében lehetőség nyílik a bevallások
elektronikus formában történő benyújtására is. (Ennek részleteiről később adunk
tájékoztatást.)

Adónemenkénti szabályok:

A képviselő-testület már 2015. év végén elhatározta, hogy 2017. január 1-jétől változtat a
jelenlegi adórendszer szabályain, melynek részleteit több alkalommal is tárgyalta.
Az új adórendszer kialakításánál az alábbi szempontokat vette figyelembe: Az elmúlt
évek során sajnálatos módon megerősödött az a tendencia, hogy az állam által biztosított
normatív támogatások csak részleges fedezetet biztosítanak a feladatok végrehajtásához,
a különbözetet az önkormányzatoknak saját forrásból kell biztosítaniuk. Ezen túlmenően
az elkövetkező években jelentős anyagi terhet fog jelenteni az önkormányzatnak az új
óvoda és bölcsőde felépítése is, melynek megvalósítása azonban már nem várhat.
A községben a helyi adók 1992., illetve 2002. január 1-jével kerültek megállapításra.
Azóta új adónem bevezetésére nem került sor, az építményadó mértéke 2007. január 1.
óta változatlan, a telekadó mértéke pedig 2012. január 1-jével csökkent - a képviselő-testület számára mindig kiemelt szempont volt, hogy a lakosság közterheit indokolatlanul ne
növelje.
A fenti körülmények azonban - figyelemmel a helyi adókról szóló törvényben meghatározott arányos közteherviselés elvére – elkerülhetetlenné tették a változást.
A képviselő-testület az adók mértékének meghatározásánál figyelembe vette a környéken lévő települések (városok és községek) adórendszerét, adómértékeit, valamint
a törvény által meghatározott maximális adómértékeket (építményadó: 1.846,6 Ft/m2/év,
telekadó: 335,7 Ft/m2/év).

1.) Lakás esetében az adó mértéke 60 Ft/m2/év lesz 2017. január 1-jétől. A lakás
fogalmát a Htv. határozza meg, két együttes feltételt megszabva: feleljen meg a „lakástörvényben” meghatározott valamely komfortfokozatú lakásnak és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel szerepeljen. A négyzetméterben meghatározott adómérték esetén a hasznos alapterületet kell
alapul venni. Ennek fogalmát szintén a Htv. határozza meg, mely szerint hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes
alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.
Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett
és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes
alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított
helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Kiegészítő helyiségnek a Htv. szerint a lakáshoz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra
alkalmas padlás, pince tartozik, ide nem értve a gépjárműtárolót.

E tájékoztatóban szeretném ismertetni a vonatkozó törvények és az önkormányzati
rendelet legfontosabb szabályait.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezik arról, hogy az önkormányzat
az illetékességi területén rendelettel helyi adókat, továbbá olyan települési adót vezethet
be, amelyet törvény nem tilt.
Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra
nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A helyi adók körében az önkormányzat vagyoni típusú, kommunális jellegű, továbbá helyi iparűzési adó bevezetésére
jogosult.
A képviselő-testület kizárólag helyi adókat, ezek közül is vagyoni típusú (építményadó,
telekadó), valamint iparűzési adó bevezetéséről rendelkezett. Új adónemként települési
adót nem vezetett be.
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A.) ÉPÍTMÉNYADÓ
A Htv. szabályai szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban
együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

2.) Gépjárműtároló (garázs) – adóköteles marad, az adó mértéke nem változik:
350 Ft/m2/év. Az önkormányzati rendelet szerint gépjárműtároló: bármely típusú építményben lévő épületrész, vagy az építmény elhelyezésére szolgáló telken álló, legalább
12 négyzetméter alapterületű építmény, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására
alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel-e. (Tehát amennyiben a garázs a lakás része, akkor a
garázs funkciót betöltő épületrész után a 350 Ft/m2 adómértékkel, a lakás többi része után
pedig a 60 Ft/m2-es adómértékkel kell számolni az adót.)
3.) Üzlet, raktár, iroda, szálláshely, egyéb kereskedelmi, gazdasági, termelő, vállalkozási célra használt építmény
a) kiemelt övezetben: 890 Ft/m2/év. Kiemelt övezet: a Sport utca melletti ároktól, valamint az 1. sz. főút másik oldalán a Cool Ball ingatlanától (azt beleértve) Tatabánya közigazgatási határáig terjedő terület. (A pontos definíciót és a terület térképen való megjelenítését a rendelet tartalmazza.)
b) a település többi részén: 600 Ft/m2/év
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4.) Minden egyéb építmény, ami az eddigi pontokban nem került felsorolásra:
350 Ft/m2/év.
5.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentesség
Mentes az adó alól:
a) a szükséglakás,
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
c) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény
(pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt
az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
6.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentességen túl az önkormányzati rendeletben
meghatározott (tárgyi) mentesség építményadó esetében: A község külterületén (ide
értendő a zártkerti övezet is, pl. Baromállási dűlő, Szőlőhegy) lévő, maximum 50 m2 nagyságú építmény mentes az adó alól. (A gépjárműtároló nem tartozik ebbe a körbe.)
Fenti szabály alapján az 50 m2 nagyságot meghaladó építmény a teljes hasznos alapterülete után adózik.

B) TELEKADÓ
1.) A telekadó szabályai 2017-ben is változatlanok maradnak, azaz:
a) belterületi telek esetén 100 Ft/m2/év,
b) külterületi telek esetén 30 Ft/m2/év az adó mértéke.
2.) A Htv. szerint a telek fogalma: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület,
ide nem értve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági
művelés alatt áll; a külterületen fekvő termőföldet; a tanyát; a közút területét; a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet; a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet; a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét; az erdőt; az ingatlan-nyilvántartásban
mocsárként nyilvántartott földterületet.
3.) A Htv. alapján biztosított tárgyi mentesség
Mentes a telekadó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak
teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint
illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés,
kaszálás) végeznek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a (az építési tilalom a
Htv. szerint: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt
változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom),
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d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet
megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék
értékesítéséből származik.
4.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentességen túl az önkormányzati rendeletben
biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentes a telekadó alól:
a) az a telek, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint
nem építhető be,
b) a beépítésre alkalmas telek – amennyiben a tulajdonos a beépítést vállalja –
ba) a jogerős építési engedély megadását, vagy
bb) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A.
§-ában meghatározott egyszerű bejelentés megtételét követő év első napjától számított 4
éves időtartamra.
c) az az önálló helyrajzi számú telek-ingatlan, melyen épület áll, kivéve, ha a telek további megosztására lehetőség van. Amennyiben azon önálló helyrajzi számú telek-ingatlan
további megosztására lehetőség van, melyen épület áll, a telek területének 50%-a mentesül a telekadó alól.
Ha az adózó vállalja a telek beépítését, azt
a) jogerős használatbavételi engedéllyel, vagy
b) a használatbavétel tudomásul vételét igazoló okirattal, vagy
c) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni
az adóhatóságnál.
Fontos: A Htv. szabályai szerint a törvényben, illetve az önkormányzati rendeletben
meghatározott tárgyi mentességet, kedvezményt kizárólag magánszemély veheti
igénybe, a vállalkozási, üzleti célt szolgáló telek, építmény után sem a törvény, sem
a képviselő-testület nem állapíthat meg kedvezményt, mentességet!

C) Helyi iparűzési adó
1.) A helyi iparűzési adó mértéke is változatlan marad, állandó jellegű tevékenység esetén 2%, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként 1.000,- Ft.
2.) Marad a korábbi évekhez hasonlóan az a mentességi szabály is, hogy az az állandó
jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, akinek a Htv. szerint számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot, mentesül a helyi iparűzési
adófizetési kötelezettség alól.
3.) Új szabály lesz 2017-től (ahogy korábban már említésre került), hogy lehetőség lesz
az iparűzési adó-bevallások elektronikus úton történő benyújtására is.
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D) ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ni, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű
megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos
megterhelést jelent.

Az adózás rendjéről szóló 1993. évi XCII. törvény (Art.) 32. § (2) bekezdése alapján az
építményadó és telekadó vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség keletkezését
(változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
A 2017. január 1-jén hatályba lépő új önkormányzati rendelet szabályai alapján ez azt
jelenti, hogy a lakás-tulajdonosoknak legkésőbb 2017. január 15-éig az adóhatósághoz be kell nyújtaniuk adóbevallásukat.
Az egyéb építmények vonatkozásában annak a tulajdonosnak, aki már bejelentkezett
az építményadó hatálya alá és nincs változás, nem kell új bevallást tennie, az új adómérték alkalmazásával az adóhatóság új határozatot hoz, melyet megküld az adózó részére.
A Htv. értelmében az adózó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény/telek
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt/telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog (legtipikusabban haszonélvezeti jog/özvegyi jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (A megállapodás a bevallási nyomtatvány részét képezi.)

b) Adómérséklés
Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint
a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az
adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az
adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy
részének megfizetéséhez kötheti.
Nem magánszemély adózó részére a törvény nem teszi lehetővé az adótartozás mérséklését vagy elengedését, erre csupán a pótlék- és bírságtartozás esetében van lehetőség, kivételes méltányosságból, akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet
folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

1.) Az adó bevallása

Kérem, amennyiben bármilyen adózással kapcsolatos kérdése van, vagy segítséget
szeretne igényelni a bevallás-nyomtatvány kitöltéséhez, forduljon bizalommal adóhatóságunkhoz.
Dr. Lázár Gabriella jegyző,
adóhatóság vezetője

Az építmény- és telekadót évi két egyenlő részletben kell megfizetni, március 15., illetve
szeptember 15. napjáig.
Az adóbevallás benyújtása nem hivatalból indított eljárás, az az adózó kötelezettsége. Az adózók részére segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy a bevallás-nyomtatványokat, illetve az ahhoz kapcsolódó részletes kitöltési útmutatót még december hónapban megpróbáljuk eljuttatni minden lehetséges új adózó részére.
Kérjük (az új szabály miatt érintett lakás-tulajdonos) adózókat, amennyiben december
31-éig nem kapnak bevallás-nyomtatványt, fáradjanak be a Polgármesteri Hivatalba, vagy
töltsék le azt a www.vertesszolos.hu weboldal „nyomtatványok”, azon belül „adózás” menüpont alól.
2.) Személyi mentességi szabályok
Az adótárgyak tárgyi mentességén túl lehetőség van arra is, hogy valaki személyénél
fogva részesüljön adómentességben, vagy adókedvezményben. Az Art. ezzel kapcsolatos szabályai az alábbiak:
a) Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
- a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési
nehézség kialakulásának okait és körülményeit.
Magánszemély esetében a fizetési könnyítés első feltételét figyelmen kívül lehet hagy6

ÉRTESÍTÉS

VÉDŐNŐ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri
Hivatal az alábbi napokon igazgatási
szünet miatt ZÁRVA tart:

Vértesszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete,

2016. december 23. (péntek)

Jónás Esztert
a védőnői feladatok
ellátására.

december 27-30 (kedd-péntek).
Kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:
06-30/585-9056

2016. november 1-től kinevezte

Elérhetőségek:

06 34 787 292
06 30 331 7696

Kérjük ügyfeleink megértését!
					
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

7

Óvodai hírek

hogy rekord mennyiségű papír leadására
kerülhetett sor ebben az évben (3000 kg).
A rengeteg papírhulladék felpakolásában
és az elszállításban vállalt önzetlen munkát
külön köszönjük! (Kovács Hajnalka, Kovács
Lajosné, Bognár Gábor, Ármainé Lepkó
Ágnes, Pőhr Zsolt, Vörös Péter, Horváth
Attila, Sajtos Olivér, Horváth Mihály, Boda
Richárd, Lőke Család). A befolyt összeg
egy részéből a Szülői Közösség az Önkormányzat támogatása mellett Mikulás
csomaggal kedveskedik a gyermekeink
számára.

„Lúdanyónak könnye pereg, kislibája nagyon beteg.
Megfázott a csupasz lába, mezítláb ment óvodába.
Jó mamája borogatja, forró teával itatja.
Meg is gyógyul harmadnapra, holnapután vasárnapra.
Hétfőn reggel korán költik, tó vizében megfürösztik.
Csizmát húznak lúdtalpára, úgy küldik az óvodába.”
(Verseghy Erzsébet: Libanátha)

Novemberi jeles napunk óvodánkban a
minden évben megrendezésre kerülő Márton nap. A hónap elejétől kezdődően folyamatosan beszélgetünk a Márton legendáról, életkorukhoz igazodva játékos keretek
között megismertetjük velük Szent-Márton
püspök élettörténetét.

Az ünnepi előkészületek a délelőtti foglalkozások keretében történtek, melyek biztosították, hogy kellemes várakozással hangolódjanak a közelgő ünnepre.
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A különböző tevékenységekben a gyermekek aktívan és élvezettel vettek részt. Élő
libák megfigyelésén az idén is Kutenicsné
Ági néniéknél voltunk, ahol lehetőségünk
volt az állatok közvetlen megfigyelésére.

Az új, illetve ismert libás dalos játékokkal
zenei élményt nyújtottunk számukra. A „libasorban” való járás, illetve lúdtalptorna a
gyermekek mozgásigényének kielégítését
valamint egészséges fejlődésüket segítette
elő.
A hét zárónapja az iskolásokkal való közös lámpás felvonulás. A felvonulásra lámpásokkal, az iskolások megvendégelésére
sütemények (libanyak) készítésével kedveskedtünk.
A hagyományos őszi papírgyűjtést is
ebben a hónapban szerveztük az óvodánkban. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki segített abban,

A Mikulás December 6-án kedden érkezik
az óvodába. Előtte Mikola Péter művész úr,
Mikulás váró előadását tekintjük meg a helyi Közösségi házban.
December 9-én pénteken 16 órától sok
szeretettel várjuk a kedves családokat a
sportcsarnokban megrendezésre kerülő
MIKULÁS PARTINKRA.
Kívánunk mindenkinek az adventi időszakban is jó egészséget és áldott készülődést.
Az óvodai nevelőtestület nevében:
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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Iskolai hírek

Márton nap

Futuramoson, ahol gyorsan repül az idő
Október végén a 6. és 7. osztállyal Mosonmagyaróvárra mentünk egy kiállításra. Még egyikünk sem járt ott, így – bár
mindent egyeztettünk – kicsit izgultunk,
amikor elindultunk.
43 gyerek döntött úgy, hogy szívesen jön
velünk az aznapi programra. És hogy mi
mindent tudtunk ott csinálni? Négy szinten a négy elemhez – víz, tűz, levegő, föld
– kapcsolódó játékok és felfedezések vártak a gyerekekre. Vidáman próbáltak ki
mindent, amit csak lehetett, izgatottan jöttek-mentek a szinteken. A kiállítás mellett
programjaink között szerepelt egy planetáriumi előadás, egy laboratóriumi bemutató,
a Jakob lajtorjája ívkisülés és Tesla-tekercs
bemutatása a Faraday-kalitkában, valamint a gyerekek bemehettek a szabadulószobába is. Aki még bírta, az választható

programként 5D-s moziba ülhetett be kicsit
megrémülni. Jó volt látni a gyerekek vidám,
felszabadult arcát, a kíváncsiságot a szemükben, s hogy milyen jól érzik magukat
egymás társaságában. Igaz, későn értünk
haza, de másnaptól indult is az őszi szünet…

Az idei évben november 11-én,
pénteken került sor a Márton
napi lámpás felvonulásra.
A szemergő eső ellenére sokan
gyülekeztünk a Közösségi Ház
előtt, ahonnan az ünnepi menet
indult. Énekszóval vonultunk az
óvodához, ahol az ovisok sós sütivel fogadtak bennünket, mi pedig
linzer-libákat vittünk ajándékba.
Az egyre erősödő eső miatt lerövidítve utunkat egyből az iskolába
vonultunk. Paxy Éva igazgatónő
köszöntötte a vendégeket, majd

Gáspár Edit és Kutenics Szilvia
osztályfőnökök

„Bank velem”
November 11-én, pénteken „Bank velem” címmel pénzügyi előadáson és a témával kapcsolatos játékos feladatokon vehettek részt a 3., 4. osztályos és a felsős gyerekek. Játékos
formában foglalták össze és bővítették tudásukat a „családi kasszával” kapcsolatosan:
bevételek, kiadások. Felhívták figyelmüket a takarékoskodás fontosságára is. A program
zárásaként ajándékokat kaptak egyénileg és osztályonként. Reményeink szerint hasznos
információkkal gazdagodtak a gyerekek.
Tóthné Gombkötő Alexandra tanító

az 1. osztályosok verses, dalos műsora következett, mellyel Márton püspök jócselekedeteit elevenítették fel. Ezután az igazgatónő megtörte és szétosztotta a Márton napi kenyeret. Az este a szülői munkaközösség vendéglátásával zárult. Finom zsíros kenyeret ettünk
és teát ittunk hozzá. Köszönet a segítő szülőknek és a szülői munkaközösségnek!
Csizmaziáné Magyar Monika
tanító

KÖSZÖNET
A Vértesszőlősi Általános Iskola őszi hulladékgyűjtési akciója keretében a korábbi évekhez képest még nagyobb mennyiségű elektronikai hulladék gyűlt össze, ezért a hulladékot elszállító Selector Kft. 2-szer 20.000 forinttal támogatja iskolánkat. A lelkes diákoknak
és lakosságnak köszönhetően a papírgyűjtés során 4547 kilogramm papír gyűlt össze.
Köszönjük, hogy a felajánlott hulladékkal támogatják iskolánkat, valamint védik környezetünket!
Tantestület
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ADVENTI FALUNAPTÁR
2016. december 1-24.

Szlovák szavalóverseny Tardoson
A Komárom-Esztergom Megyei
Szlovák Önkormányzat és a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén is
megrendezésre került a szlovák
szavalóverseny november 16-án.
A megyénkben szlovák nyelvet
oktató általános iskolák tanulóinak egyre nagyobb érdeklődését a jelentkezők létszám is
jelezte idén. A tanulók szívesen
és lelkesen készültek a megmérettetésre. Iskolánkból tíz tanuló
vett részt a versenyen. Az 1. osztályból Horváth Izabella, a 2.-ból
Bujdos Péter, a 3.-ból Skrován Lídia, Wéber Panka, Bánóczki Viktor, a 4.-ből
pedig Galgán Mara, Kotra Dóra, Teller-Balogh Bianka, Tamás Ivett és Juvancic Ármin.
Amíg a zsűri értékelt, a gyerekek kézműves
foglalkozáson vettek részt, üdítőt, szendvicset fogyaszthattak. Köszönet az utaztatásban segítő szülőknek: Galgánné Mé-

Ebben az évben közös játékra hívjuk a falu közösségét. Találtunk 24 játékos kedvű,
lelkes családot, akik vállalták, hogy idén Vértesszőlősön ádvent idejében minden
nap lesz egy ház, mely karácsonyi díszbe öltözött ablakkal várja a felnőtteket és a
gyerekeket. A játék december 1-jén, csütörtökön indul, aznap, az 1-es számot kell
megtalálni, december 2-án a 2-est és így tovább. Az, hogy melyik szám kihez került,
kinek kell aznap díszíteni, teljesen titkos.

száros Csillának, Kotra Erikának, Rekettyei
Natáliának és Horváth Róbert Istvánnak.
Minden tanulónk színvonalasan, felkészülten szerepelt, Bánóczki Viktor 2. és Bujdos
Péter 3. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

Halloween az iskolában
Idén is megtartottuk a gyerekekkel a Halloweent. Ezen a délután csak úgy özönlöttek
a rémisztő alakok az iskolába. Nem volt
hiány boszorkányokban és zombikban,
a gyerekek igencsak kitettek magukért,

már ami a sminket és a kosztümöket illeti. Volt Piroska, akinek az arcát karmolásnyomok tarkították, kiskosarában pedig
véres (plüss) kisállatok kókadoztak. Volt
fekete özvegy, akinek kistáskájából véres
olló és bomba került elő, s volt,
akinek pókok díszítették fátylát.
A legötletesebb kosztümért járó
díjat pedig a tökfejű madárijesztő kapta, amiben a 7. osztályos
Hevesi Réka bújt meg.Volt játék
és mulatság, valamint ereszd-ela-hajamat táncblokk is. Próbáltam idén is új játékokat kitalálni,
amit mindig szívesen fogadnak a
gyerekek. Sütöttem sütit, teát pedig Andi néninek és Nusi néninek
köszönhetjük, akik elkészítették
nekünk.
Gáspár Edit
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A feladat:
1. Találjatok meg 7 kidíszített ablakot!
– mert a 7 mesés szám és a karácsony tele van mesével és varázslattal –
2. Készítsetek szelfit – képet arról, hogy ott voltatok a helyszínen!
3. Küldjétek el a képeket üzenetben a Közösségi Ház facebook oldalára!
4. Vegyétek át az ajándékokat a Közösségi Házban vagy Falukarácsonyon!
Sétáljatok, kutassatok, örüljetek a sikernek, az ajándéknak. Várjuk együtt a csodát!

Kedves Könyvtártagok!
A könyvtár nyitva tartása 2016. december 23-ig a szokott időben várja az olvasókat.
A két ünnep között zárva tart! Nyitás: 2017. január 3-án, kedden 13.00 óra.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Udvardon jártunk
Testvértelepülésünk nyugdíjas klubja
hívta meg az Őszirózsa Nyugdíjasklubot
Busch Józsefné vezetésével november
12-én egy baráti eszmecserére. A faluban Márton napi gurmand-fesztivál is
zajlott ezen a napon, így a főzőversenyben is képviseltette magát a klub.
A szépkorúaknak az iskola tornatermében
sportversenyt rendeztek, melyet ünnepélyes, igen színvonalas megnyitó előzött
meg zászlókkal, olimpiai lánggal, antik
görög ruhákba öltözött lányokkal. Öt versenyben mérték össze ügyességüket a
két település nyugdíjasai. Közben a rendezvénysátorban készült a finom szőlősi
gulyás, négy Marika közreműködésével:
Skrovánné, Gombásné, Slezákné és Bar-

talné állták a hideget – az eredmény kárpótolta őket a fagyoskodásért – bronz
fokozatot nyertünk! Mire a gulyás a zsűri elé került, a sportolók is megtudták az
eredményeket. Arany-, ezüst- és bronz-

érmeseink: Beke Irén, Muk Ferenc, Magyarné Márta (két kategóriában is), Szőke
Sándorné és Molnár István. Az iskola egyik
termében került sor a klubtagok baráti
beszélgetésére, ahol vendéglátóink helyi
specialitásokkal is kínáltak minket. Az uta-

zást a Vértesszőlősi Szlovák Önkormányzat támogatta, amely meghívta az udvardi
nyugdíjasokat a februárra tervezett tollfosztó rendezvényre.
Szabó Mária
képviselő

Közmeghallgatás
Megtartotta éves közmeghallgatását a Vértes�szőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mely
rendezvényen szép számú érdeklődő vett részt.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök tájékoztatta a megjelenteket a 2016-os évben elért eredményekről és
a megvalósított hagyományápoló rendezvényekről.
Szívből gratulált a Zimozeleny Asszonykórusnak és
vezetőjüknek Urbanics Vilmosnak, hogy ismét a dobogó első helyén végeztek a „Szlovák Pacsirta” régiós minősítő dalkórusok és a Vértes-Gerecse Dalkör minősítő találkozóján. A beszámoló
végén az elnök asszony az év hátralévő programjait ismertette a jelenlévőknek. Az Őszirózsa nyugdíjas Klub vezetője Buschné Klári néni és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
megköszönték a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, majd a rendezvényeken készült
fotókat tekinthették meg az érdeklődők.
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Kirándulás Myjavára

„Nem is annyira az a nehéz, hogy jók legyünk,mint inkább az, hogy ne szégyelljük a jóságunkat! ”

A megyei Szlovák Önkormányzat meghívására szakmai kiránduláson vettünk részt.

Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete ajándékgyűjtési
akciót szervez, szociálisan rászoruló gyermekeknek, de akár
felnőtteknek is.

FELHÍVÁS

Milan Rastislav Stefánik életútjával ismerkedhettünk meg. Ő Stefánik Pál evangélikus
lelkész – hatodik gyermeke – 12 gyermeke
közül. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Sopronba költözött, ott
folytatta a gimnáziumot, végül a Szarvasi
Evangélikus Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. Majd Prágában építészmérnöknek tanult, ahol csillagászatot,
fizikát, optikát, matematikát, és filozófiát

hallgatott. Érdekelte a tudomány, politika.
Rengeteget utazott, bejárta a fél világot.
Diplomata lett, a francia légierő tagja volt,
majd a francia hadsereg tábornoka, Csehszlovákia hadügyminisztere. A Francia Becsületrend lovagjává ütötték. Csehszlovákia
egyik alapítója, Szlovákia nemzeti hőse volt.
Személyes mottója: „Hinni, szeretni és dolgozni”. Szeptember 22-én megtekintettük

A fővárosi Mikulásgyár példáját követve, egy cipős doboznyi meglepetést, ajándékot várunk. Játékok, könyvek, írószerek... stb. Egy szép csomagolással, igazán
szép ajándék lehet olyanoknak, akiknek szegényebb lenne a karácsonyuk. Kérjük
a csomaghoz mellékelni, hogy hány éves és milyen nemű gyerkőcnek készült az
ajándék. A dobozok leadhatók az Idősek klubjában Tóthné Magdikánál, a Rapid
Marketban, a Kiss virágüzletben és a Kata boltban is. Infó: 06-30/277-0933
Köszönettel: Ispán Mónika titkár

Stefánik kosarasi szülőházát, amely múzeumként mutatja be életútját,
utazásait. Meglátogattuk
a szülei sírját. Stefanik
1919. május 4-én tragikus körülmények között,
3 társával együtt meghalt. Repülője Pozsony
környéki leszállás közben
lezuhant. A délután folyamán ellátogattunk Bradló
településre, ahol leróttuk kegyeletünket a
négy hős tiszteletére épített emlékműnél,
amely egyben temetkezési helyük.
Este Myjaván megtekintettünk egy faluházat, ahol nagy szeretettel fogadtak
bennünket, majd a vendéglátók jó hangulatú folklór műsorral zárták a napot. Másnap evangélikus szentmisén vettünk részt,
majd egy szeretet-vendéglátáson, ahol
a lelkész házaspár szívet, és
lelket melengető szavai kön�nyeket csaltak a szemünkből.
Megható és egyben megnyugtató találkozás volt, hiszen
mondandójukban – vallási hovatartozástól függetlenül – a
szeretet és a megbocsátás volt
a fő téma.Ezzel véget ért kirándulásunk.
Kutenics Mária
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A Vértesszőlősi Református Egyházközség
2016 végi/2017 év eleji alkalmai
(A Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti házban)

Adventi esték: „a két Márton” - hétköznap esti előadások
Tours-i Szent Márton (2016. december 7. szerda, 18.00 óra)
Előadó: Nagy Dániel, a Tatai Református Gimnázium történelemtanára
Luther Márton (2016. december 14. szerda, 18,00 óra)
Előadó: Márkus Gábor, a Tatai Református Gimnázium történelemtanára

Ünnepi istentiszteletek
December 24. szombat, karácsony szentestéje 16.00 óra
– szentesti áhítat, a hittanos gyermekek szereplésével (pásztorjáték)
December 25. vasárnap, karácsony I. napja 10.00 óra,
ünnepi istentisztelet, úrvacsorával
December 26. hétfő, karácsony II. napja 10.00 óra, ünnepi istentisztelet
December 31. szombat, óesztendő utolsó napja 16.00 óra, hálaadó istentisztelet
2017. január 1. vasárnap, újesztendő napja, 10.00 óra újévi istentisztelet úrvacsorával
A továbbiakban is minden vasárnap délelőtt 10.00 órakor tartjuk az istentiszteleteket.
Az ünnepi, és a vasárnapi alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk azokat is, akik minden
vasárnap együtt ünnepelnek velünk. Hívjuk és várjuk azokat is, akik csak a nagyünnepeken jönnek istentiszteletre. Hívjuk és várjuk azokat is, akik évek, talán évtizedek óta nem
voltak templomban: ünnepeljük együtt, boldogan és örvendezve az Úr Jézus Krisztus
megszületését!
2016. adventjében
a Vértesszőlősi Református Egyházközség
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Már a X. Márton napi borkóstolást
tartottuk községünkben!
Példás összefogásként községünk két
civil szervezete, a Pátria Faluközösségi
Egyesület és a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesület immár 10. alkalommal rendezte meg közös borkóstoló mulatságát november 11-én Márton napján!
A program kezdetekor a tagságból és a
baráti köréből álló vendégsereg a Tájházba kóstolhatta meg a Vértesszőlősön
előforduló gyakori fajtákat a helyi pincetulajdonosok felajánlásából és kínálásával.
Vendégeinket a jubileum alkalmából az
egyesületi címerrel díszített kóstolópohárral ajándékoztuk meg. Ezt követően a felső
pincesorra látogattunk, ahol Kovács István
és Tóth Gábor pincéjét látogattuk meg és
kóstolhattuk meg kincseiket! Köszönjük
nekik is a nagyszerű vendéglátást! Az est

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2013. január 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
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a Közösségi házban folytatódott egy közös vacsorával, mely karamellizált körte
volt sült tarja ágyon, cheddar és trappista
takaróban. Desszertként mogyorósi meg�gyes-mákos rétes került az asztalokra.
A menüsor nagyon finomra sikerült, a vendégek jó ízzel fogyasztották. Végül régi
partnerünk a Töki cigányzenekar kíséretével késő éjszakáig nótázhattunk a jó borocskák mellett! A Tájházbeli borkóstolót
Biczó Sándor, Jenei Zoltán, Kocsis Gyula,
Kutenics Gábor és Szilágyvári Kálmán biztosította, amit szívből köszönünk! A vacsora Balázs Zsuzsanna, Kutenics Gáborné és Pátrovics Miklósné remekműve volt,
köszönjük az ő áldozatos munkájukat is,
valamint mindenkinek, akik valamely formában segítették a jubileumi rendezvény
szervezését és lebonyolítását!

II.Vértesszőlősi
Disznólkodás és
Torosbál!
A Pátria Faluközösségi Egyesület szervezésében

Program
Tájház:

07 órától

2017. január 28.

Disznóvágás és feldolgozás

Közösségi ház:

Torosbál!

20 órakor

Vacsora:

II.
Vértesszőlősi
Disznólkodás
és Torosbál
A tavalyi nagy sikerű premier
után 2. alkalommal rendezzük
meg a disznótoros mulatságot a
Tájházban és a Közösségi házban! Részletek a plakáton! Ha
tavaly kihagyta, idén itt a helye!
Jegyek elővásárlására van lehetőség a Falukarácsonyon december 17-én a Pátria Faluközösségi
Egyesület gesztenyesütő házikójánál!

sertésjava svédasztalon!
(sertéssült, toroskáposzta, sült hurka, sült kolbász)

Zenél: Kummer Tibor
/kummertibor.hu/

A Torosbálon BÜFÉ nem működik, a rendezvény batyus jellegű!
Ne feledje: Itt a helye!

Tombolán:
A malacságok!
Fődíj:

Élő választási
malac!

2017. január 28.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényfolyamunkon!

Számunkra fontos az
Ön szórakozása:
Ezért a bál létszámát

100 főben

limitáljuk a
befogadóképesség okán

A bálon való részvétel feltétele: Egyesületi támogatójegy vásárlása
2000 Ft/fő értékben, mely egyben a tombolajegy is!
A támogatójegyek elérhetők a Közösségi házban január 04.-től nyitvatartási időben!
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

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:

Túra címe: SÁRKÁNY TISZTÁS

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt újonnan indult természetjáró szakosztályunk
évzáró, decemberi túrájára!

• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Schór Edina) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 106-os mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu

Indulás: 2016. december 17. szombat,
09,00h

Gyógyászati pedikűr
Professzionális spray-system technológiával!

Találkozó: Tájház előtt
Útvonal: Majális- Ló pagony-Sárkány tisztás
Túra táv: kb. 8 km
Időtartam: kb. ~3 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul
Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a
Bakancslista - Természetjáró csoportban jelezzük, ami a következő linken
elérhető:

GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•

Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Tyúkszem kiemelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Szemölcs kezelése
Körömprotézis készítése

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.

20

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b
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Száraz bőrre ajánlott téli kezelés
csicsókás termékcsaláddal!
A termékek hatóanyagainak (csicsóka,
körömvirág) köszönhetően hidratálják,
táplálják, nyugtatják, regenerálják és selymesen puhává varázsolják még a legszárazabb, berepedezésre hajlamos bőrt is.
Kifejezetten alkalmasak cukorbetegségben szenvedők különleges odafigyelést igénylő bőrének ápolására.
A termékek ásványi és vitamintartalma: kálium, kálcium, magnézium, foszfor, cink, A, B1, B2, B3, C- vitaminok.

Ajándékozzon szépséget karácsonyra!
A tetszőleges értékű ajándékkártyák már elérhetők, átvehetők a szalonban.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus

kalIderma @ kalIderma . hu

w w w

.

k a l I d e r m a

.

h u

• Női-férfi-gyermek fodrászat

• Kéz- és lábápolás • Lakberendezés vintage és shabby stílusban

VADONATÚJ SZOLGÁLTATÁS NÁLUNK!
INFRAVÖRÖS ULTRAHANG a sérült haj ápolására!
Már nem csak klinikákon és kozmetikákban, a japán technológiának
köszönhetően itt a forradalmian modern, jövőbeni hajápolási készülék
már a fodrászatban is! Ultrahangos infravörös hajápoló brazil keratin
maszk mélyenható hajkúrák kezelésére a haj belső és felszíni gyógyítására. Használható egészséges és sérült haj kezelésére is hideg hajvasaló
segítségével. Az infravörös technológia elsimítja a haj pikkelyeit és lezárja a hajat.Ideális mélyreható haj regenerálására,a sérült hajrostok
gyógyítására. Ultrahangos hullám segítségével a hatóanyag hatékonyabban szívódik fel a hajban,az infravörös sugár által a sérült hajrost
azonnal megújul. Belülről táplálja a hajat és megjavítja kívülről is,hogy
biztosítsa a haj rugalmasságát és megóvja a hajvégeket a töredezéstől.
Nedves hajon alkalmazzuk, hossztól függően kb 20-40 percig tart a kezelés. Gyertek, próbáljátok ki ti is!!!

Téli paraffinos kéz- és lábápolás
ajándékuTalvány bármilyen érTékben kaphaTó!

Boldog, meghitt ünnepeket kívánok mindenkinek!
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Vanília Patina

fodrászat & lakberendezés

Érdeklődni telefonon, vagy személyesen
az alábbi elérhetőségeken.
06 30 3357 829 • Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com

23

