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A legszebb karácsonyi
ajándék
Egyszer egy televíziós műsorban megkérdezték az utca
embereit, hogy mit is ünneplünk karácsonykor. Az eredmény megdöbbentő volt. Sokaknak fogalma sem volt,
hogy miért is jön ki teletömött ajándékzacskókkal a boltból, miért vesz fenyőfát a piacon, miért vannak az üzletek
és az utcák ünnepi díszbe öltözve.
A fogyasztói társadalom, a reklámok folyamatosan sulykolják
belénk, hogy a karácsony előtt csak vegyünk, csak vegyünk és
vegyünk és vegyünk. Esetleg hitelre. Mert már alig lehet kibírni
a mindennapokat 5 méteres képátmérőjű tévé, vadonatúj mikro, a legújabb bestseller,
csodapárna, meg ki tudja még mi nélkül. Hogy ez az egész onnan indult, hogy egyszer
régen, valahol Betlehemben megszületett egy messiásként várt pici csecsemő?
A karácsony a szeretet ünnepe, és a fentiektől eltérően én bizton hiszem, nem mondok vele újat, hogy Jézus születését ünnepli ilyenkor a keresztény világ. Noha bizonyított tények, hogy azért „került” ekkorra az évszázadok során karácsony napja, mert
már a pogány kultúrákban is ezekben a napokban fényünnepeket tartottak, s erre
épült rá (ezek gyengítésére és az új hit erősítésére) az új ünnep, hogy Jézus valószínűleg nem 2010 évvel ezelőtt született, hanem pár évvel „arrébb”, hogy a betlehemi
csillag egy nagyon ritka bolygóegyüttállás volt – ám a lényeg nem ez.
A lényeg az, hogy megszületett Jézus, aki hitet, reményt és szeretetet hozott az
akkor élőknek – s mind a mai napig a szeretet ünnepeként gondolhatunk ezért a karácsonyra. Ezekben a napokban együtt lehetünk békében, szeretetben a számunkra
legkedvesebb emberekkel. S ha már nem jut eszünkbe semmi, amivel megajándékozhatnánk egymást, vegyünk egy mély lélegzetet, s köszönjünk rá a buszsofőrre,
a bolti eladóra, a postásra, a munkatársra, s bárkire egy mosollyal az arcunkon és
kívánjunk kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt! Higgyék el, ennél szebb ajándékot 0 százalékos THM-mel sem adhatunk.
Pataki Gábor

Vértesszőlős község fejlesztési stratégiája 2010-2014
Az előző önkormányzati ciklusra
(2006-2010) kitűzött fejlesztési célok nagymértékben megvalósultak:
összesen mintegy 560 millió forint
értékű karbantartás, felújítás és beruházás jött létre (ebből 222,5 millió
forint EU és hazai pályázati forrás
bevonásával).
E program folytatásaként és a képviselők választási programjai alapján
a Képviselő-testület elkészítette a következő négy év fejlesztési stratégiáját.
Ehhez a következő megjegyzéseket célszerű fűzni:
• A fejlesztési stratégia egy maximális,
optimista cél együttest jelent.
• A tervezési időszakban a (EU és hazai)
pályázati források várhatóan jelentősen csökkennek.
• A vissza nem térítendő támogatások
mellett indokolt esetekben szakmai
vagy pénzügyi befektetőket is be lehet
vonni.
Önkormányzat testülete
Fejlesztési stratégia,
Vértesszőlős

2010-2014

(a forrásigény
E Ft-ban) E Ft-ban)
(a becsült
forrásigény

• Támogatott hitelek felvétele után azok
éves törlesztése a szabad forrásokat
csökkenti.
• Kiemelt cél a település vonzerejének
és hosszú távú fenntartható fejlődésének biztosítása (bölcsőde, óvoda és
iskola fejlesztése).
• Fontos az energiaköltségek csökkentése (közintézmények energetikai felújítása, közvilágítás korszerűsítése).
A képviselők a közösen összeállított fejlesztési célokat saját értékítéletük alapján
rangsorolták (a legfontosabb projekt 1, a
legkevésbé fontos 19 pontot kapott).
A fejlesztési rangsor elején álló beruházások éveznek elsőbbséget, természetesen ezt a sorrendet a jövőbeli pályázati források, azok ütemezése és más
tényezők is módosíthatják.
A felsorolásban csak a nagyobb ös�szegű fejlesztések szerepelnek, egyes kisebb-közepes értékű beruházások szükség szerint közben is felmerülhetnek.
Dr. Nagy Sándor
Vértesszőlős fejlesztési stratégia
2010-2014
(rangsor)

Sorr.

Fejlesztési cél

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Óvoda építése
Iskola felújítása, korszerűsítése
Lassítók, fekvő rendőrök elhelyezése
Útépítés Hegyalja u.
Útépítés Tanács út
Útépítés egyéb
Kerékpár út építése Vértesszőlős-Tatabánya
Komplex belvízvédelem, vízbázis védelme, árokrendszer kialakítása,
csapadékvíz-elvezetők felújítása, építése
Vasútállomás épület felújítás
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése
Vasúti zajterhelés csökkentése, zajvédő fal építése
Valusek utca járda felújítása
Múzeum fejlesztése
Templom és az orgona felújítása
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Által-ér kerékpárút, települési önerő
Közvilágítás korszerűsítése (Múzeum u.)
Intézmények energetikai korszerűsítése
Északi lakótelep tehermentesítő út

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

összesen

pályázati Pontsz.

85 000
230 000
15 000
2 000
40 000
20 000
10 000

0
100 000
0
0
160 000
80 000
30 000

1,8
2,4
4,5
6,8
7,1
7,4
8,6

40 000
60 000
5 000
10 000
100 000
10 000
20 000
5 000
5 000
8 000
5 000
40 000

8 000
10 000
5 000
10 000
20 000
10 000
20 000
5 000
5 000
8 000
5 000
40 000

32 000
50 000
0
0
80 000
0
0
0
0
0
0
0

9,8
9,9
10,6
10,8
10,9
11,0
11,5
14,1
15,0
15,4
15,9
16,8

1 080 000

548 000

532 000

hitel
saját forrás
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önerő

85 000
330 000
15 000
2 000
200 000
100 000
40 000

230 000 (iskola és óvoda)
318 000

Év
2011

2012

2013

Napirenden az adórendelet felülvizsgálata
Vértesszőlős község Képviselő-testülete 2010. december 9-ei ülésén napirendre tűzte a 18/2008 (XII. 12.) Kt.
helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát.
Az adórendelet felülvizsgálata minden évben a Képviselő testületi munkaterv része, azonban módosításra
utoljára 2008-ban került. A felülvizsgálat kezdeményezése lakossági, illetve képviselői kérésre történt. A településünkön működő vállalkozások a
2010-es évben erőteljesen érzékelték
a Magyarországra begyűrűző, illetve a
belpolitikai helyzet hatására kialakult
gazdasági válság következményeit.
Vértesszőlős vállalkozóiban is megfogalmazódott az a kérés, hogy az Önkormányzat terheik enyhítésére csökkentse a helyi adókat.
A Képviselő-testületi ülést megelőzően
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is
tárgyalta az adórendelet felülvizsgálatát,
melyen a jelenlegi adófizetés alakulásáról a következő tájékoztatás hangzott el.
Az Önkormányzat helyi adó bevétele 2010-ben és 2009-ben is átlagosan
140 millió forint. A képviselő testület
az éves költségvetés keretében határozza meg a helyi adók felhasználási
jogcímét, az előző ciklus gyakorlata,
az volt, hogy az iparűzési adót a fejlesztési tartalékba helyezte, míg a többi adónemet működési célokra használta.

A működési célra történő felhasználásnál fedezetet jelentettek az intézmények
(óvoda, bölcsőde, iskola, művelődési
ház) kiadásainak finanszírozásra. Itt meg
kell említenünk, hogy a vállalkozások mellett a lakosságtól levont SZJA – állam által
visszaadott 8 százaléka – is segíti az önkormányzati intézmények működésfinanszírozását. Ilyen címen 2010-ben mintegy
65 millió forintot kapott az önkormányzat.
A következők összegek a település
beruházásainak, felújításainak részbeni
finanszírozását szolgálták:
Megnevezés
Iparűzési adó (E Ft)
Százalékos aránya összes
adóbevételen belül

2009. tény
81 542

2010. terv
76 000

57,77%

54,09%

A táblázatból látható, hogy a fejlesztések fedezetétére fordított helyi iparűzési
adó meghaladja a teljes helyi adóbevétel
50 százalékát.
Vizsgálatra került az adófizetők köre
annak érdekében, hogy az adócsökkentésről döntés születhessen. Megállapítást nyert, hogy a Vértesszőlősön
működő 425 vállalkozásból az első 11
vállalkozás fizeti az adó 51,35 százalékát
a következők szerint:

Működési célra felhasznált bevételek:
2014

E Ft
Megnevezés
Gépjármű adó
Építmény adó
Telek adó
Egyéb adók, pótlék, bírság
Összesen:

2009. tény
30 097
19 976
9 523
6 055
65 651

2010. terv
33 000
19 500
12 000
3 500
68 000

Az előrejelzések szerint e vállalkozói
körben már a 2010-es évben jelentős,
közel 10 milliós nagyságrendű adófizetés
csökkenés várható, részben felszámolá3

sok megindulása, részben telephely áthelyezések miatt.
További vizsgálat tárgya volt a 2009.
évben 2,5 millió forintos adóalapig adózók nagyságrendjének vizsgálata, melyből azt a következtetést lehet levonni,
hogy 249 vállalkozás által megfizetett
iparűzési adó a 4,3 millió forintot, azaz az
befizetett adó 5,66 százalékát sem éri el.
Ilyen nagyságrendű helyi adó terheket a
lakosság is elvisel például a gépjárműadó és az építményadó esetében. Ez a
vállalkozások 70 százalékát érinti. Várhatóan ebben a körben is csökkenni fog az
adófizetési tendencia az értékesítési volumenek visszaesése miatt.

Amennyiben 2,5 millió forint adóalapig mentesség kerülne bevezetésre ez
a vállalkozói kör nem fizetne iparűzési
adót, ami önmagában még nem jelentős, de Vértesszőlősön a vállalkozók igen
magas százaléka (pl. az első 40 legnagyobb adófizetőből 31) megosztja több
település között az adóját, aminek következményeként fenn áll a veszélye, hogy
a megosztás oly módon történik, hogy
a mentességet biztosító településre a
mentesség határáig oszt. Ez azt vonná
maga után, hogy nem 4,3 millió forinttal
csökkenne az adó, hanem akár 10-15
millió forinttal is.
Felvetődött kérésként, hogy milyen
adóbevétel kiesést jelentene az 1 ezrelékes adómérték csökkenése, azaz ha 2
százalékról 1,9 százalékra mérséklődne
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az adó. A számítások szerint ez 4,5 millió
forint csökkenést eredményezne a 2009.
évi adófizetést figyelembe véve, azonban
látható, hogy az adózók 70 százalékát lényegesen nem érintené.
A számadatok ismeretében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megállapította, hogy az iparűzési adó esetében,
mely az elmúlt időszakban beruházási,
és fejlesztési célra került felhasználásra nem javasol adómérték csökkentést,
vagy adóalap tekintetében mentesség
bevezetését. Kiemelve, hogy ez az adóbevétel a település fejlődését szolgálja és az itt tevékenykedő vállalkozók a
helyi fejlesztésekhez, járulnak hozzá
adójuk befizetésével. További indokként
merült fel az egyébként is bekövetkező,
akár 20-25 százalékot elérő, adóbevétel
csökkenés, ami megnehezíti a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását,
illetve szűkíti a jövőbeni terveket. A beruházások, karbantartások, felújítások
során törekszik az Önkormányzat helyi
vállalkozókat megbízni, helyi vállalkozóknak munkát adni, akik iparűzési adójukkal támogatják a település fejlődését.
Javaslat érkezett arra, hogy a nehéz
helyzetbe kerülő helyi lakosok megsegítésére a 2011-es költségvetésben kerüljön megemelésre a szociális keret, amit
támogattak a képviselők.
A telekadó mértékének felülvizsgálatáról is tárgyalt a bizottság, azonban itt
elhangzott, hogy a 2007. évi emelés indokai mai is fennállnak. A magas telekadóval ösztönözni kívánja az ingatlan
tulajdonosokat a beépítésre, vagy értékesítésre. Egy-egy eset lehetséges, amikor valóban szociális problémák miatt
az építkezések nem kezdődhetnek meg,
ezekre az esetekre megoldás a méltányosság kérése, mellyel – a feltételek
megléte esetén – a lakosok élhetnek.
A Képviselő-testület meghallgatva az
adórendelet felülvizsgálatáról szóló tá-

jékoztatást, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, a 2011-es
évre vonatkozóan az állandó jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység esetén az iparűzési adómérték-csökkentés
és adóalap-mentesség bevezetésének
tekintetében, valamint a telekadó csökkentésében nem hozott határozatot.
A jogszabályi változásokhoz igazodva

pontosította az adómentességekről szóló szabályozásban (7.§ (l) f.) az „építményt” „épület” elnevezésre, valamint
az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén (5.§ (2) b.) az 5000
forintra megállított adómértéket 1000 forintra csökkentette.
Szücsné Posztovics Ilona
önkormányzati képviselő

A képviselő-testület és a bizottságok
2011 évi munkatervei megtekinthetők és letölthetők
a www.vertesszolos.hu honlapról,
a „letöltések” könyvtárból.

A képviselő-testület 2010. május 13-án
megtartott ülésének napirendije illetve döntései
1. A háziorvos beszámolója a szolgálat előző évi munkájáról
A testület a Kaizer-Med Bt. háziorvosi szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta, és elismerését fejezte ki a rendelő színvonalas munkájáért.
A testülete egyetértett azzal, hogy az orvosi rendelőben dr. Pajor Péter radiológus orvos
szakrendelést tartson. Bérleti díjként a fogorvosi rendelőben alkalmazott bérleti díjhoz
hasonló mértékű díj kerüljön megállapításra. A szolgáltatás bevezetéséről a Hírmondóban jelenjen meg egy tájékoztató anyag, és a Samu tévében is egy alkalommal
ingyen hirdethet az orvos.
2. Beszámoló az ESZI előző évi tevékenységéről
A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről, valamint Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 2009. évi területi
gondozás területén végzett munkáról a szóló beszámolót, s egyben köszönetét fejezte
ki az elvégzett munkáért.
3. Beszámoló a védőnői szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A Képviselő-testület a védőnői szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
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4. A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása a községben
A testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta, s köszönetét fejezte ki az abban részt vett szakemberek munkájáért.
5. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. évi tevékenységéről
A képviselő-testület a szociális és egészségügyi bizottság 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, s köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.
6. Egyebek
a) MFB hitelfelvétel. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy az MFB Sikeres
Magyarországért Fejlesztési Infrastruktúra Hitelprogram (80 millió forint + 30 millió
forint) keretében felveendő hitelek futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett hitel, esedékes éves tőke- és kamat törlesztéseit minden más
fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
b) Iskola igazgató választás előkészítése. A testület az iskolaigazgatói pályázatokat
véleményező bizottságba Tölgyesi József és Csák Lajos helyett megválasztotta
Hörömpöli Tibornét és dr. Bogárné Géber Zsuzsannát.
c) Által-ér kerékpárút. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Tatabánya, Tata
és Vértesszőlős települések közösen nyújtsanak be pályázatot az Által-ér völgyi
kerékpárút megvalósítására. Minden felmerülő költség megosztása a lakosságszám alapján történjen, mely szerint Tatabánya viseli a költségek 73 százalékát,
Tata a 24 százalékát, Vértesszőlős pedig a 3 százalékát. A megvalósítás során
keletkező építményben, illetve az alattuk lévő területeken a tulajdoni hányad
ugyanilyen arányban kerüljön megosztásra. Vértesszőlős Község Önkormányzata
megbízza Tata Város Önkormányzatát, a területek megszerzésének előkészítési
munkálataival.
d) dr. Csíky Ottó ügye. A Képviselő-testület 56/2010.(IV.15.) Kt. határozatát hatályon
kívül helyezte, továbbá a többi tulajdonosokhoz hasonlóan dr. Csíky Ottónak is vis�szafizeti az útépítési hozzájárulást, hiszen a visszatérítés feltétele, – hogy az ingatlan
tulajdonosok közül legalább egy személy vértesszőlősi lakóhellyel rendelkezzen – az
ő esetében is fennáll.
e) Sportközpont üzemeltetésbe adása. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
sportcentrum használatáért az IMI SZUSE Egyesület július 1-jétől fizessen bérleti díjat.
A testület megbízza a polgármestert , hogy a díj pontos mértékének megállapítása
érdekében folytasson tárgyalást az IMI SZUSE vezetőjével, a testület a júniusi ülésen
döntsön.
f) Óvoda építésre pályázat benyújtás. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Regionális Operatív Program támogatási
rendszerhez „A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde kapacitásbővítése Vértesszőlősön”
címen (KDOP-5.1.1.-09-2010-0040). Támogatási igény a max. 100 millió forint.
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g) Asztalitenisz szakosztály. A Képviselő-testület a Vértesszőlősi Sportegyesületen
belül megalakult asztalitenisz szakosztály részére 50 ezer forint támogatást nyújt a
hivatalos ügyek intézéséhez, bejegyzési eljárás lebonyolításához. Tudomásul veszi
dr. Bogár István bejelentését, miszerint egy havi képviselői tiszteletdíjáról lemond,
s azt a szakosztály támogatására ajánlja fel.
7. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.
A kulturális munkatárs megválasztása, illetve a díszpolgári címről történő döntés
tárgyalása zárt ülés keretében történt.

A képviselő-testülete 2010. május 20-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Által-ér menti kerékpárút
A Képviselő-testület felhatalmazta Tata Város Önkormányzatát azzal, hogy az Által-ér menti
kerékpárút megépítését megelőző – a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok megvásárlási
és kisajátítási eljárását megindítsa és lefolytassa, melynek során Vértesszőlős Önkormányzata helyett és nevében eljárjon. Felhatalmazta dr. Nagy Sándor polgármestert, hogy az Általér menti kerékpárút megépítésére vonatkozó – Tata, Tatabánya, Vértesszőlős önkormányzata közötti – együttműködési megállapodás előkészítésében részt vegyen, illetve azt aláírja.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az Által-ér menti kerékpárút megépítése
érdekében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének fejlesztési tartalékából 1 millió
forint keretösszeget a közigazgatási határon belüli területszerzésre használja fel. A Képviselő-testület kiegészítette a 82/2010. (V.20.) Kt. határozatát azzal, hogy az együttműködési megállapodást csak úgy írja alá, ha abban az elkészült kerékpárút fenntartása a
kerékpárút teljes területére, nemcsak a felépítményre vonatkozik, határozatlan időre szól,
és az lakosságszám arányos költségviseléssel kerül megkötésre (Tatabánya 73 százalék,
Tata 24 százalék, Vértesszőlős 3 százalék).
2. Múzeum utcai csapadékvíz-elvezetés pótmunkái
A Képviselő-testület a Múzeum utcai csapadékvíz elvezetés pótmunkáira benyújtott
árajánlat részletezését kéri a Swietelsky Kft-től anyag és munkadíj vonatkozásában.
A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a T-Com illetékesével
a Petőfi utcai kábel védőcsőbe helyezésével kapcsolatosan. Az útépítés végső kivitelezési határidejének megállapítása érdekében folytasson tárgyalásokat a kivitelezővel
a műszaki ellenőr bevonásával.
3. HPV oltás támogatása
A Képviselő-testület – a működési tartalék terhére – 520 ezer forint keretösszeget állapított
meg a vértesszőlősi 14 éves korosztályú lányok HPV oltásának támogatására. E keretösszeg
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5.
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egy részét a vasgyűjtésből befolyt 147 500 forint bevétel képezi. A testület megbízta dr. Pluhár
Szilviát, a szociális bizottság elnökökét az oltás megszervezésével és lebonyolításával.
Az önkormányzati intézmények riasztórendszerének kiépítése
A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben – költségtakarékosság miatt – nem építtet ki új riasztó rendszert. Megbízza a polgármestert, hogy a meglévő
rendszerek karbantartására, illetve javítására vonatkozóan szerezzen be árajánlatokat.
Agricola Zrt. szagterheléssel kapcsolatos kérelme
A Képviselő-testület továbbra is fenntartja együttműködési készségét az Agricola
Zrt-vel annak érdekében, hogy a káros szaghatás megszűnjön, ha olyan területet tud
megvásárlásra felajánlani az Agricola, ami az önkormányzat számára is hasznosítható.
Az ebből befolyó bevételtől finanszírozhatók a szükséges beruházások. A testület
megbízza a polgármestert az esetleges tárgyalások folytatására.
Az intézmények energetikai korszerűsítése
A tanulmányok készítése folyamatban van, ami a hőszigetelésre, nyílászáró cserére
és a fűtésre vonatkozik, azonban a villamos energia korszerűsítésére nem. Pályázati
lehetőség is lesz a jövőben. A bizottság véleménye az, hogy a tanulmány készítőivel a
tárgyalásokat tovább kell folytatni, hogy abban a villamos energia, továbbá a kazánok
cseréje is szerepeljen.
Skála-térség kerékpárút
A témában még több tisztázandó kérdés van, többek között a tulajdonszerzés, vízelvezetés, a Ker-Est Rt. területeket érintő kérdések. A tervezésnél külön kell bontani a
belterületi és külterületi szakaszt. A külterületi rész a hosszabb, ez számunkra előnyösebb lenne. Várhatóan szeptemberben és decemberben lesz pályázati lehetőség.

8. Egyebek
a) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás.
A Képviselő-testület a Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának módosítását elfogadta.
b) Díszpolgári címre javaslat. A napirend tárgyalása zárt ülésen történt.
c) Régészeti lelőhely. A Képviselő-testület dr. Bogár István képviselő javaslatát támogatta, és 75 ezer forint keretösszeget állapított meg a működési tartalék terhére
annak érdekében, hogy a község határában feltárt ásatásokon 20 egyetemista 2 hét
időtartamban nyári gyakorlatot folytathasson. A képviselő 2 havi tiszteletdíjáról való
lemondását tudomásul veszi. Az önkormányzat a tiszteletdíj és járulékainak összegét
a régészek nyári gyakorlatához, illetve a Pátria Egyesület által szervezett erdélyi diák
csereüdültetéséhez használja fel.
d) Képviselői tiszteletdíjról lemondás. A Képviselő-testület Szücsné Posztovics Ilona képviselő 9 havi tiszteletdíjáról való lemondását tudomásul vette. Az önkormányzat a tiszteletdíj
és járulékainak összegét a templom felújításra – a Segítő Kéz Alapítvány javára használja fel.
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A Képviselő-testülete tudomásul vette dr. Pluhár Szilvia képviselő bejelentését, hogy
tiszteletdíjának és járulékainak összegét – melyről még 2007. évben lemondott – a
továbbiakban a Segítő Kéz alapítvány számára utalja az önkormányzat a templom
felújítására.
e) Pátria Egyesület jubileumi ünnepsége. Az Önkormányzat, mint a közút tulajdonosa
hozzájárul ahhoz, hogy a Pátria Faluközösségi Egyesület jubileumi ünnepségének rendezése idejére – 2010. június 26-án 12 órától 2010. június 27-én 12 óráig a Vértes
László utcát lezárják a forgalom elől.

A képviselő-testület 2010. június 1-jén
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Múzeum-Petőfi-Arany J. u. pótmunkái
A testület megbízta a polgármestert és a pénzügyi és falufejlesztési bizottság elnökét,
hogy tárgyaljon a T-Com, valamint a Nemzeti és Hírközlési Hatóság képviselőjével a
Vértesszőlős, Múzeum – Petőfi – Arany János utca útfelújítás kapcsán a telefonkábel
védelembe helyezése ügyében.
Vértesszőlős község Önkormányzata biztosítja a Múzeum – Petőfi – Arany J. utcákban lakossági csapadékvíz bekötés munkáira Swietelsky Magyarország Kft. részére
2 840 599 forint + ÁFA összeget, valamint 7-7 db víznyelő beépítésére a járdaburkolat
mellett 319 504 forint + ÁFA és 370 080 forint + ÁFA összeget.
2. Skála-térségi kerékpárút
Vértesszőlős Község Önkormányzata megbízza a Pannon Út Mérnöki, Építő és
Szolgáltató Kft. képviselőjét, hogy a kerékpárút nyomvonalának tervezésekor bontsa
külön a kül- és belterületi szakaszt. Jelenleg csak a külterületi szakasz nyomvonalának tervezésére kerüljön sor, mivel a belterületi szakasz még a későbbiekben fog
pontosításra kerülni.
3. Ökotárs Alapítvány pályázati felhívása
Vértesszőlős Község Önkormányzata támogatja a MOL és Ökotárs Alapítvány ZÖLDÖVEZET Program elnevezésű pályázat beadását.

A képviselő-testület 2010. június 17-én
megtartott ülésének napirendjei illetve döntései
1. Samufalvi Óvoda és Bölcsőde beszámolója az előző évi munkáról, csoportlétszám
megállapítás, Nevelési Program elfogadása
A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2009/2010. nevelési évről
szóló beszámolóját valamint a Nevelési Programját elfogadta, s elismerését fejezte ki az intézményben folyó magas színvonalú munkáért, továbbá jóváhagyta
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Nevelési Programját. A csoportlétszámot 3 óvodai csoportban és egy bölcsődei
csoportban határozta meg. A várható óvodai létszám miatt a fenntartó az OKÉV
engedélyét kéri 10 százalékos létszámnövekedés miatt. A testület megbízta a
polgármestert és jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
A Képviselő-testület megbízta a polgármestert azzal, hogy levélben kérjen segítséget
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulástól a sajátos nevelési igényű gyermekek
minél magasabb szintű ellátása érdekében.
A körzeti megbízott és a Tatabánya Városi Rendőrkapitányság beszámoló az előző
évi munkáról
A Képviselő-testület a Tatabánya Városi Rendőrkapitányság, illetve a községben
szolgálatot teljesítő körzeti megbízott előző évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta, s köszönetét fejezte ki a munkáért. Az önkormányzat a felújított körzeti
megbízotti iroda átadásával is elő kívánja segíteni, hogy a rendőri jelenlét erősödjön
a községben, s ezzel együtt a közrend és közbiztonság is.
Az Általános Iskola beszámolója a 2009/2010. tanév munkájáról, tanulói létszám,
és pedagógus létszám alakulása
A Képviselő-testület az Általános Iskola 2009/2010. tanévének munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és elismerését fejezi ki a végzett munkáért. A testület egyetértett
azzal, hogy az Általános Iskolában a 2010/2011. tanévben is folytatódjon a német
nyelv oktatása a 4. osztálytól kezdődően. Az Általános Iskola vezetésétől a július havi
ülésre kéri a tantárgyfelosztás testület elé terjesztését a szükséges pedagógus létszám
meghatározása érdekében.
Iskola igazgató választás
A Képviselő-testület az Általános Iskola igazgatói feladatok ellátására Paxy Éva pályázót nevezte ki 5 éves időtartamra – 2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig.
A testület megbízta a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos teendőket
tegye meg.
Egyebek
a) Gyimesbükki csereüdültetés. A Képviselő-testület a Pátria Faluközösségi Egyesület
és az Általános Iskola által szervezett kétszer egy hetes vértesszőlős-gyimesbükki
csereüdültetés költségeihez 250 ezer forint támogatást állapított meg. A testület megbízta a polgármestert, hogy a háromoldalú támogatási megállapodást írja alá.
b) Köztisztviselők napja. A köztisztviselői jutalmazásról szóló javaslat nem kapta meg
a szükséges számú szavazatot, döntés nem született.
c) Hirdetési díjak. A Képviselő-testület a havonta megjelenő Hírmondó hirdetési díjait
a 2010. július 1. után leadott hirdetése esetében az alábbiak szerint állapítja meg:
Lakossági és közületi hirdetés: A/5-ös: 6000 Ft+Áfa, A/5-ös fele: 3600 Ft+Áfa,
A/5-ös negyede: 2.400 Ft+Áfa. Politikai hirdetés: A/5-ös: 12 000 Ft+Áfa, A/5-ös
fele: 7200 Ft+Áfa, A/5-ös negyede: 4800 Ft+Áfa.
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d) Árvíz károsultaknak gyűjtés. A Képviselő-testület 450 000 forint összegű adomán�nyal támogatja az árvíz miatt kárt szenvedett felsőzsolcai óvoda helyreállítását. A testület megbízza Szücsné Posztovics Ilona képviselőt azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot
az intézmény vezetőjével, s egyeztessen az adomány formájának és eljuttatásának
lehetséges formájáról.
e) Petőfi utcai lakók kérése. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a
Petőfi utca lakói által írt levélre válaszolva közölje, hogy az utcát tehermentesítő a
Sólyom utcát az 1. sz. főúttal összekötő út tervezése folyamatban van. A felújított
Petőfi és Múzeum utca forgalmának csökkentése érdekében az önkormányzat tervezi
forgalomcsillapítók elhelyezését mindkét úton.
f) Által-ér kerékpárút. A Képviselő-testület az Által-ér menti kerékpárútra vonatkozó együttműködési megállapodás módosítását javasolja, mert az nem felel
meg a testület által korábban hozott döntéseknek. Az önkormányzat ragaszkodik
ahhoz, hogy a megépítendő kerékpárút felépítménye az alépítménnyel együtt
legyen osztatlan közös tulajdonban a három település lakosságszám arányának
megfelelően. A fenntartás költségeit a tulajdoni hányadnak megfelelően kell
viselni. Az önkormányzat továbbra is fenntartja azt, hogy a közigazgatási határon belüli tulajdonszerzéshez 1 millió forint erejéig hozzájárul. Felhatalmazza
a polgármestert arra, hogy ezen kiegészítésekkel módosított együttműködési
megállapodást írja alá.
g) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése. A Képviselő-testület egyetértett a
kulturális és nemzetiségi bizottság javaslatával, hogy az augusztus 20-ai ünnepség
megrendezésére a Vértes László téren kerüljön sor. A biztonságos lebonyolítás
érdekében szükséges rendezvény sátor bérlése. A testület felkéri az általános iskolát, hogy az Orbán-napi ünnepségen a SAMU-val (Vértes Lászlóval) kapcsolatban
bemutatott jelentet az augusztus 20-ai ünnepségen is adják elő.
h) Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv. A testület elfogadta a községre vonatkozó Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és intézkedési tervet.

Közmeghallgatás
December 3-án Vértesszőlős Község Önkormányzata megtartotta közmeghallgatását. Dr. Nagy Sándor polgármester összegezte a 2010. év
munkáját, ismertette az eltelt időszak fejlesztéseit, a jelenlegi és elkövetkezendő évek terveit, feladatait. A jelenlévő lakosok ezután lehetőséget
kaptak véleményük, észrevételeik kifejtésére.
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Nagykarácsonyban jártunk
az óvodásokkal a Mikulásnál
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük, hogy meglátogathattuk az „igazi” Mikulást.

A Mikulás dolgozószobájában olyan
jókat kérdeztünk, hogy a Mikulás bácsi
is gondolkodóba esett.

Iskolai hírek
A téli szünet

Asztali naptár

2010. december 20–2011. január
2-ig tart. Az utolsó tanítási nap
december 18-án lesz.
Ezen a napon délelőtt
a december 20-ai órarenddel
tanítunk („B” hét hétfő).
Ezen a napon étkezést
nem tudunk biztosítani.
Délután a falukarácsonnyal
a december 21-ei munkanapot
dolgozzuk le, így a részvétel minden tanuló számára kötelező.
2011. január 3-a
az első tanítási nap
(„B” heti órarenddel kezdünk).

Ebben az évben is készül
asztali naptár iskolánk tanulóinak
fényképeivel.
Kérem, amennyiben lehetőségük
van, vásároljanak belőle,
ezzel is támogatva
a Vértesszőlősi Általános Iskola
„Gyermekszem Alapítványát”.
A naptárt az iskolatitkároknál,
illetve az osztályfőnököknél
lehet megvásárolni,
melynek ára 1000 Ft.
A naptár a téli szünet előtt
kiosztásra kerül,
a pénzt előre is be lehet hozni.

Nagy Vagy!
Kérünk minden vértesszőlősi
és nem vértesszőlősi lakost, hogy
Amíg az óvodások Nagykarácsonyban jártak,
addig a bölcsődébe is megérkezett a Mikulás.

2011. január 9-én, szombaton reggel
a tv képernyője előtt

szurkoljanak

iskolánk csapatának,

akik a TV2 sport vetélkedőjén
mérik össze erejüket az ország más iskoláinak tanulóival!

H a j r á V é r t e s s z ő l ő s!
A játékról bővebb információ:
http://www.nagyvagytv.hu/
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Adventi készülődés
A karácsonyt váró adventi időszakban a Művelődési házban több olyan
esemény is volt, amely
ráhangolódási lehetőséget biztosított e szép ünnepre.
Az első alkalom még
november utolsó csütörtökjén volt, amikor az
ügyes kezű lányok és as�szonyok adventi koszorút
készítettek. A foglalkozáson mindenki
saját kreativitását felhasználva alkotta
meg a koszorút. Valamennyi alkotás nagyon szép lett, mint ahogy azt az alábbi
fotó is mutatja.
Az ajándékvásárlás nehézségeit szerettük volna megkönnyíteni azoknak,
akik ellátogattak a december 6-10 között
tartott adventi vásárra. A vásár során
viszonylag alacsony árakon kínáltunk
olyan kézműves termékeket,amelyek
nem „tömegcikkek” és mégis szép,
egyedi ajándékként kerülnek a feldíszített fenyő alá.

Advent második és harmadik hetében
a szorgalmas hölgyek karácsonyi üdvözlőlapokat illetve ajándékdobozkákat készítettek az ügyes kezek foglalkozáson.
A fényképeken jól látható milyen elmélyülten dolgoznak…

Az adventi időszak egyik legszebb (hiszen egy kíváncsi, érdeklődő gyermek
tekintetnél mi lehetne szebb…) eseménye a gyerekeknek hirdetett játszóház.
Ezen az alkalmon sok kis apró karácsonyi munkadarabot készíthettek a csemeték. Többek között tobozkarácsonyfát,
képeslapot, karácsonyi asztaldíszt gyertyával, angyalkát…
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Egészségnap Vértesszőlősön
November közepén egész napot betöltő egészségmegőrző programon
vehetett részt a falu lakossága a Művelődési Házban. A hétvégi program
többféle lehetőséget is kínált az érdeklődőknek.
Volt testösszetétel elemzés, táplálkozás, életmód tanácsadás. Biofotonikus
szkenner, antioxidáns mérés. Vega ételkóstoló. Tiszta levegő, tiszta víz tanácsok. Kézműves bonbonok mesterséges
adalékanyag nélkül. Computeres látásvizsgálat és szemnyomás mérése. Számítógépes talpvizsgálat, mozgásszervi
diagnosztika. Energiaszint és fizikai közérzet mérése+ kezelése. Ceragem ágy
kipróbálása és megismertetése. Félvezetőlézer-terápia, több mint 130 betegségre. Reiki kezelés. Bach-virág terápia.
Gyógynövény cseppek. Hallásvizsgálat… és még nagyon sok minden.
A kitartóbbak a délután folyamán ingyenes előadásokat hallgathattak a
Moksa elixírről, egy új gyógyászati álla-

potfelmérésről, a vércsepp analízisről,
valamint az elektroszmog betegségek
titkos előidézőiről.
Az utolsó előadás pedig megismertetett bennünket egy környezetbarát mosási technikával, amely nem csak olcsó,
hanem védi a környezetünket is. Ez pedig nem más, mint a mosódió.
Nem tartalmaz semmilyen káros vagy
környezetszennyező anyagot és 100
százalékban lebomlik. A mosódió fákon
terem, ami oxigént termel, így nemcsak
felhasználásában, de „előállításában” is
rendkívül környezetbarát.
Érdemes kipróbálni!!!

Kiállítás
2011. január 20-án 17.00 órakor kiállítás nyílik a dadi ügyes kezű asszonyok
fonalgrafikával készített alkotásaiból a Művelődési Ház kistermében.
A kiállított képeslapok, üdvözlőkártyák, naptárak egy része megvásárolható lesz.
A befolyt összeg jótékonysági célokat fog szolgálni.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Véradók Napja

Foltvarró kiállítás
Foltvarrással készült munkáit mutatta meg Pappné
Kosztelnik Edit a vértesszőlősi érdeklődőknek azon
a kiállításon, amely december 3-án 16.30 órakor
nyílt a kultúrházban.

November 27. a Magyar Véradók
Napja hazánkban. Ez alkalomból
2010. november 30-án 15.00 órai kezdettel Tatabányán a Posta úti székházában tartotta a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete a Megyei Véradók Napi
rendezvényét.

A vértessomlói hölgy 2004 óta tagja a tatabányai
foltrafaragók klubnak. Alkotótársai között van a sokak
által jól ismert Fábiánné Katika is, aki itt él közöttünk
Vértesszőlősön.
Edit a kiállítás megnyitóján elmesélte, hogy mi adja
számára a motivációt   ahhoz, hogy egy-egy textilkép
elkészüljön. Mesélt nekünk a foltvarrás nemzetköziségéről, a világot bejáró közös varrásokról, az azonos

témáról szóló képek ös�szevarrásáról… és még nagyon sok érdekes dologról.
A kiállító hölgy kezei közül nemcsak faliképek, hanem szebbnél-szebb táskák, neszesszerek, játék
mackók, cicák is kikerülnek. Alkotásai szemet gyönyörködtetőek. Színvilágával vidámságot sugároz e
fagyos, téli napokon.

A Művelődési Ház
2010. december 21.
és 2011. január 2. között

zárva tart.
Nyitás:
2011. január 3. (hétfő)
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Minden kedves vértesszőlősi
lakosnak békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új esztendőt kívánnak a
Művelődési Ház dolgozói.
Hörömpöli Tiborné Ildikó
és Dobsáné Hideg Mária

A Véradók Napja különleges ünnep.
Az emberség, az emberi szolidaritás ünnepe. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik,
abban, hogy erre a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és bárkinek az életét jelentheti!
A Magyar Vöröskereszt jóvoltából ez
az a nap az évben, amikor néhány percre megállunk és legalább egy gondolat
erejéig köszönetünket és tiszteletünket
fejezzük ki a véradóknak.

A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága a VÉRADÓ MOZGALOMÉRT
ezüst emlékérem véradószervezői kitüntetését adományozta Bajczik Lajosné részére. Bajczik Lajosné, Éva több évtizede
tevékenykedik alapszervezeti titkárként.
A véradásszervezés nemes feladatát kiemelten fontosnak tekinti és eredményesen végzi Vértesszőlősön.
A városi ünnepségre felterjesztett
vértesszőlősi véradók: 30-szoros véradásért: Juhász Ferenc, Nagy József.
25-szörös véradásért: Kutenics Mária,
Tóth Katalin.
Ez úton is szeretném a Vöröskereszt
nevében megköszönni a szőlősi véradóknak és a község önkormányzatának
támogató segítségét!
Zigó Jana
megyei véradószervező
koordinátor

Weöres Sándor

Szép a fenyő
Szép a fenyő télen, nyáron
Sose lepi dermedt álom
Míg az ágán jég szikrázik
Üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
Érkezik az új esztendő
míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

A falu minden lakójának meghitt,
békés ünnepeket kívánunk!
Vértesszőlős önkormányzata
és a Polgármesteri hivatal dolgozói
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„Kavicsösvény” rajzpályázat
A Tatabányai Múzeum vezetősége és
Vértesszőlős Község alpolgármestere,
a közös szervezésű „Kavicsösvény”
rajzpályázat díjátadó ünnepségét tartotta december 3-án a Művelődési
Házban.
A pályázatra 25 diák nevezett, az érdekes téma kellőképpen megmozgatta
a „művészpalánták” fantáziáját, így nagyon kreatív és érdekes rajzok, illetve
3D-s alkotások születtek. Az ünnepségen sok szép ajándék talált gazdára.
Tatabányai, Esztergomi, Komáromi és

Köszöntő
Hagyományosan, kis házi ünnepség keretén belül december 14-én az énekpróbára összegyűlt asszonykórus tagjait karácsonyi ajándékkal lepte meg az Önkormányzat.

Majki múzeumi belépők, kifestő füzetek,
elismerő oklevél a Tatabányai Múzeum,
társasjátékok és színesceruzák az Önkormányzat részéről kerültek átadásra.
A díjazottak: Csizmadia Lili, Farkas
Barbara, Galgán Dorka, Gebauer Adél,
Honecsin László, Jenei Bernát, Jenei
Ferenc, Jenei Lilla, Jenei Péter, Kimpián
Ildikó, László Zsófia, Magyar Vivien,
Pankaszi Petra (Tb.), Pretsner Adrián,
Scsibrán János, Scsibrán Péter, Slezák
Luca, Szendőfi Zsuzsanna, Szolik Eszter,
Takács Dorottya, Vaczula Vivien, Velencei
Virág, Vida Stella, Zách Boglárka

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester és Szabó Mária, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke köszönték meg a Zimozeleň Asszonykórusnak és vezetőjüknek Urbanics
Vilmosnak az egész éves munkáját és egy pohár pezsgővel koccintva további jó
egészséget és sikereket kívántak az elkövetkezendő esztendőkre.

Közmeghallgatás
2010. november 30-án közmeghallgatást tartott a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat a helyi Művelődési
Házban.
A résztvevők meghallgatták az elnök
beszámolóját a 2010. évben végzett
munkáról, valamint tájékoztatást kaptak

az új testület terveiről is. A hozzászólásokban a résztvevők megköszönték az
eddig végzett munkát és támogatásukról
biztosították az új testületet.
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„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát … mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz.”

A VÉRTESSZŐLŐSI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET ISTENTISZTELETEI
Szeretettel várjuk az ünnepi időben is az elcsöndesedni, megtisztulni, lélekben felemelkedni vágyó embertársainkat istentiszteleteinkre.
December 19. 10.00 óra
– Gyülekezeti karácsony a közösség
		 kicsinyeinek szereplésével
December 24. 16.00 óra
– Szentesti áhítat
December 25. 10.30 óra
– Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10.30 óra
– Ünnep másodnapi úrvacsorás istentisztelet
Január 1. 10.30 óra
– Újévi istentisztelet
Január 9. 10.30 óra
– Istentisztelet vízkereszt ünnepére
Az évközi vasárnapokon az istentiszteletek továbbra is
minden vasárnap 10.30 órakor kezdődnek a vértesszőlősi művelődési házban.
Minden falubeli testvérünknek áldott ünnepet kívánunk Anselm Grün gondolatával:
„Ott, ahol Krisztus bennünk megszületik, a félelemnek nincs helye többé:
ott tiszták és szentek vagyunk”.

Könyvtári hírek
December elsején és másodikán az
óvodások látogattak el a Könyvtárba.
Az első nap igazi téli időben, hóesésben érkeztek a gyermekek. Elsőnek a
Maci csoportból 18 gyermek, majd a
Katica csoport érkezett, szintén 18-an.
Másnap a Nyuszi csoport, ők is 18-an
érkeztek. Voltak ismerősök is a gyermekek között akik a nagyobb testvérükkel,
anyukával, vagy apukával már jártak a
Könyvtárban. Kedvükre válogathattak
a gyermek könyvek között majd aki „kiolvasta”, cserélt társával. Egy is kóstolót kaptak a Karácsony ízéből – mézes
süteményt –, aminek a receptjét egy
kifestő lapon hazavihették, hogy otthon
a családdal közösen el tudják készíteni.
Minden csoport énekelt, verset mondott
magyarul majd szlovákul, természetesen
a Télapó volt a főszereplő, hiszen ez az
aktuális esemény. Megbeszéltük a gyer-

mekekkel, hogy legközelebb Húsvétkor
találkozunk, de aki szereti a könyveket
természetesen örömmel várom minél
előbb.
Ezúttal kívánok a falu minden lakójának
KELLEMES, MEGHITT KARÁCSONYT, BÉKÉS,
BOLDOG ÚJESZTENDŐT.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

Tájékoztató
a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata
a 158/2010.(IX. 9.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 15 egyetemi, főiskolai
tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be
pályázatát.
A szociális és egészségügyi bizottság
a benyújtott pályázatokat véleményezte,
és a pályázók szociális helyzete alapján
alakította ki javaslatát. Ez alapján döntött
a képviselő-testület 2010. november 1120

ei ülésén a pályázatokról. Egy pályázatot
nem tudott támogatni, mert az nem felelt
meg a pályázati kiírás követelményeinek.
A pályázók közül 1 fő havi 6000 forintos, 3 fő havi 5000 forintos, 5 fő havi
4000 forintos, 5 fő havi 3000 forintos támogatásban részesül – 10 hónap időtartamra – a testület döntése alapján.
A megállapított támogatás így összesen 560 ezer forint, mely összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Mottóm: szép testben ép lélek, mert a szépség nem az arcnál végződik!

MEGHÍVÓ

Januári akció!*

2010. December 27-én, hétfĘn 17:30 órakor
a VÉRTESSZėLėSI KISBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
tartandó

Minden bõrmegújító, ránctalanító,
problémás, aknés bõr kezelés
mikrodermabrázióval, hydroabrázióval,
mezoterápiával

KARÁCSONYI HANGVERSENYRE.
ElĘadómĦvészek, közremĦködĘk:

10%

A BUDAFOKI BAPTISTA HARANGZENEKAR,
Vezényel: SZILÁGYINÉ MÁTYUS ELVIRA
KISS RÓZSA énekmĦvész (szoprán), a Magyar Rádió Énekkara szólistája
SZILÁGYI JÚLIA – hegedĦ,
PATAKI ÁGNES – ének (szoprán)
MÉHÉSZ LÁSZLÓ – ének (tenor), és a
VÉRTESSZėLėSI – TATABÁNYAI – TATAI KÓRUSOK
EGYESÍTETT ÉNEKKARA
Orgonán kísér: TÓKA SZABOLCS – orgonamĦvész
KöszöntĘt mond: KULCSÁR TIBOR lelkipásztor, a vendég elĘadók nevében

www.f e he rszal o n .e u
Minden kedves jelenlegi és leendő ügyfelemnek
békés, boldog ünnepeket kívánok!
*Az akció ideje 2010. január 1–január 31.

Vértesszőlős, Árpád u. 10. (a Samufalvi óvoda hátsó utcája)
Bejelentkezés, időpont egyeztetés:
Fehér-Kali Ildikó kozmetikus 06 20 80 283 08 • okidli@feherszalon.eu

FĘvédnök: MICHL JÓZSEF országgyĦlési képviselĘ
A mĦsorban elhangzó mĦvek szerzĘi:
J. S. BACH, M. PRAETORIUS, G. F. HÄNDEL, S. ADAMS,
valamint a magyar és más nemzetek legszebb karácsonyi dallamai
Különleges hangzást ad a nemesfémötvözetbĘl készült, különleges technikával
megszólaltatható harangjáték, mely hazánkban szinte egyedülálló. Ez a zenei élmény ritkán
hallható. A harmóniáknak páratlan finomságú összecsengését – a nemes anyagból készült
hangszer mellett – a zenekar többéves összeszokottsága is adja.
A hangverseny végén a közönség harangjáték kíséretével elĘadott összkari karácsonyi
énekekben gyönyörködhet.
A koncert a templom és orgonájának felújítására szervezett jótékonysági hangversenysorozat 11. része.
Az adományokat szívesen fogadjuk a helyszínen, valamint a következĘ bankszámlaszámon:

„SegítĘ Kéz VértesszĘlĘsért” Alapítvány

kedvezménnyel!

A kezelések részletes leírása megtalálható a honlapomon:

63300037-13005995

A jótékonysági koncertsorozat

MĦvészeti vezetĘje: TÓKA SZABOLCS, SzervezĘje: SZAMOS BOGLÁRKA
KövetkezĘ rendezvényünk:

2011. Január 22. szombat, 18 óra: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából
PITTI KATALIN – Liszt Ferenc-díjas operaénekes Liszt – dalokat ad elĘ,
LISZT FERENC születésének 200. évfordulója évében.

Minden kedves érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

írmondóban!
Hirdessen a Ha 100
0 példányban,
A Hírmondó havont
zőlősi háztartásba.
ingyenes jut el minden vértess

2010. július 1-jétől a Hírmondó hirdetési díjai
a következők:

A/5 egész oldal: 6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal: 3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal: 2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni kívánt hirdetésekre
50 százalékos felárat számolunk fel.
A hirdetések díját A Polgármesteri hivAtAl gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

VértesszĘlĘsi rk. Egyházközség
Dávid Jánosné – üvegfújó
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A KONCERT TÁMOGATÓI:
VértesszĘlĘsi rk. Egyházközség tagjai

RS Log Kft.

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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A hirdetés felmutatója 20% kedvezménnyel vásárolhat üzletünkben tartozékot!
A vásárlás feltétele a kivágott hirdetés leadása. Az akció 2011. január 31-ig érvényes. Egy kupon egyszeri vásárlásra jogosít, mely a T-Pont Vértes Centerben használható fel.

Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676 • Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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