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Sport- és gyermeknap, egyesületi születésnap
Május 24-én a hagyományos sport- és gyermeknap keretében ünnepeltük
a Vértesszőlősi Sportegyesület fennállásának 75. évfordulóját. A szakosztályoktól kapott információk alapján a következőket ismertettük a délutáni
megemlékezésen:
A VSE 1932. márciusában alakult sportszerető falusi fiatalok kezdeményezésére, a labdarúgásra épülve. A mai Gagarin utca helyén, a „homokoson” kezdődött a szervezett sporttevékenység. 1964-ben a vasút túloldalán épült társadalmi munkában két focipálya, kézi-labdapálya,
tekepálya, öltöző és fürdő. 1989-ben a vasút korrekciója „kettészelte” a pályát, s csak hosszú
vita után kapott a falu 3 millió Ft kártérítést. Ezt egészítette ki pályázati forrás, melyből iskolai
tornaterem létrehozására volt lehetőség. Az új sportközpont átadására 1995-ben került sor,
a sportolók és sportrajongók elsősorban a földmunkákból, kerítés-építésből vették ki részüket. A hagyományos iskolai sport mellett a labdarúgás, a karate és a mazsorett szakosztály
is elindulhatott sikerei felé. A labdarúgásban közel száz fő sportol, felnőtt, ifjúsági, serdülő
és előkészítő csapat, valamint öregfiúk és kispályás csapat működik. Rendszeresek az esti
teremfocik, és évente több terembajnokság kerül megrendezésre. Lehetőség van kézilabdára,
röplabdára is. A sportegyesület élete a falu életének szerves része. Lehetőséget ad a fiataloknak és az idősebbeknek is a kultúrált testmozgásra, egymás megismerésére, segítésére
és hasznos időtöltésre.
Az egyesület eddigi elnökei: Pluhár István, Kormány Károly, Slezák Béla, Belcsik József,
Temesvölgyi Antal, Vágusz Gyula, Szeiler Ignác, Vécsei Lajos, Hegyi József, Krenner Antal, Vida
István, Jávorkai László, Szalontai Tibor, Tóth Mihály, Polgárfi István, Valusek László, Vendégh
Zoltán, Vida Péter. Rajtuk kívül még Sipos József, Badár János, Gerezdi József, Szádeczky György,
id. Németh János, Busch István munkáját köszöntük meg az ünnepségen.
A karate szakosztály 1995-ben alakult Molnár István és Munczer István vezetésével, majd
Nánai Ferenc és Péter Gábor edző kezébe kerültek a gyerekek. A szakosztály tagjai számos
hazai és nemzetközi versenyen vettek részt az elmúlt 13 évben. Világversenyeken, hazai és
Európa kupákon is indulnak a karatékák, hisz fontos a megmérettetés is számukra. Mindegyikük

nyert már valamilyen érmet országos vagy európai szintű versenyen. Diákolimpiákról, magyar
bajnokságokról, Európa találkozókról, csapatban és egyéniben is sok kupát és érmet hoztak
haza Vértesszőlősre.
A mazsorett szakosztály 15 éve alakult. A művelődési ház csoportjaként kezdte Lepkó
Ilona és Kirschnerné Kiss Ildikó, később pedig Bartal Vilmosné és Földházi Péter vezetésével.
Néhány éve Bedei Sarolta segít az utánpótlás képzésénél. 1998-ban csatlakozott a VSE-hez
és lett az egyesület jól működő szakosztálya. Az évek során közel 150 kislány, az óvodástól a
főiskolásig, tanulta meg a botpörgetés tudományát. Jelenleg több mint harminc gyerek tanul
három korcsoportban, a csoportot a megye egyik legjobb
csapataként tartják nyilván. 1998-tól kezdve megyei és
országos első helyezéseket értek el. Az első nemzetközi
megmérettetés 2006-ban az olaszországi Vicenzában
történt, majd ezt követte 2007-ben Lengyelország.
Az egyesület a születésnapra focitornát hirdetett, meghívta
testvértelepüléseink csapatait egy barátságos mérkőzésre.
Talán udvariasságból „hagytuk nyerni” Udvardot, második
helyen a vértesszőlősi 1. csapat, harmadikként Turany és Muhr am See alakulata
végzett. A csapatok kölcsönösen ajándékokat, emléklapokat, cserezászlókat
nyújtottak át egymásnak.
A mazsorettek a 15. születésnapjukat
szintén vendég fellépőkkel együtt ünnepelték: a tatabányai csoport vett részt a
gálán. Virággal köszöntük meg Bartalné
Marika és Bedei Sarolta fáradozásait és
az alapító tagok sokéves munkáját.
A karatésok formagyakorlatokat
mutattak be, ezzel érzékeltetve e
sportág lényegét. Bajczik Tünde a
szakosztály bemutatásának végén
új tagok jelentkezésére buzdított.
A gyermekeket egész nap
érdekes programok várták. Volt
légvár, lufihajtogató bohóc, kézműves kuckó, arcfestés, körhinta.
A tatabányai tűzoltók jóvoltából
hatalmas habfürdőt vehettek a
vállalkozó kedvű gyerekek. Az
óvodások és az iskolások sportbemutatóval készültek, futóver2

senyt szerveztek. A látogatók a csarnok galériáján
kiállítást tekinthettek meg a három szakosztály
ereklyéiből. A felnőttek délutántól éjszakáig a
Szomor Sramli muzsikáját élvezhették.
A nap megszervezése nem kevés munkával járt,
köszönjük az intézmények dolgozóinak a segítséget.
Külön köszönettel tartozunk a Nyugdíjas Klub tagjainak, akik egész nap fáradtak azért, hogy este nyolcvan
külföldi vendégünknek finom búcsúvacsorát kínálhassunk. Köszönjük hát Patakiné Klárinak, Kissné Marikának, Ispán Marikának, Rákosa Rózsikának, Skrován
Marikának, Pátrovics Ica néninek, Kovácsné
Gyöngyinek, Huzl Zsuzsának a munkájukat,
valamint a mazsorettek segítségét a felszolgálásban. A VITASÜTŐ Kft a rendezvény teljes
kenyérigényét ingyen biztosította, köszönjük!
Az udvardi vendégek nemcsak a focikupáért jöttek: sokan használták ki a lehetőséget,
hogy busz indul szülőfalujukba, s találkozhatnak rokonaikkal, rég nem látott ismerőseikkel,
egykori iskolatársaikkal. Meg voltak hatódva a
fogadtatástól, s köszönték a vendéglátást.
A turany testvértelepülést 8 fő képviselte,
akik hősiesen helytálltak a meccsen. A kapuban a városka polgármesterét láthattuk, aki eddig csak kézilabdát fogott a kezében, focit soha.
A csapattagok fegyelmezett játékot mutattak, így a kapusnak nem sok dolga akadt.
Német vendégeink már pénteken délben megérkeztek, s az óvodában elfogyasztott finom
ebéd után megmutattuk nekik a Turul-hegyet, s a Bányászati Múzeumot. Este az iskola néhány
pedagógusa invitálta őket egy grill-partira a Sportcsarnokba. Másnap délelőtt Tatával ismerkedtek.
Családoknál kaptak szállást, ami a több, mint egy évtizedre visszatekintő testvérkapcsolat óta
először volt teljes. Ezt nagy eredménynek tartjuk, hiszen családi, baráti kapcsolatokon keresztül
van jövője és értelme, s teljesedhet ki ez az Európai Unió által is fontosnak tartott, támogatott
cél. (A csoportban nem egy olyan fiatal volt, aki
évekkel ezelőtt, tízegynéhányéves gyerekként már
vendégünk volt.) Ezúton is köszönjük a vendéglátást Anderla András, Bedei Sándor, Gombás
Csaba, Gombás Gabriella, Makó György, Mohai
Jenő, Szabó László, Szabó Mária, Vida István és
Vécsey Tamás családjának.
A sportegyesületnek további eredményes munkát kívánunk, s azt, hogy még sok sikert és szép
eredményt érjenek el a jövőben is!
Kulturális Bizottság
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A Művelődési Ház hírei
Befejeződött a fazekas szakkör
a Faluházban

ünnepelték. A pörköltről maga a tanfolyamvezető, Mórocz Tamás gondoskodott, az
asszonyok süteményeket, a házigazda jófajta
borát kínálta.
Az „Összefogás Szőlősért” Egyesület Samunak állítana szobrot. A pályázathoz szükséges önrészt, a képviselőtestület szavazata
alapján a község megelőlegezi az egyesületnek. Részleteket a külön erre a célra létrehozott
oldalon olvashatnak az érdeklődők.
www.vertesszolos.eu

Felhívás a XVI. Mester kezek kiállításra
A z iskola hagyományőr ző szakköre,
Krajczárné Száraz Erzsike vezetésével nagy
lelkesedéssel vett részt 3 alkalommal a
Művelődési Ház által szervezett Fazekas
szakkörön. Amennyiben igény lesz rá, jövőre
is lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek a
fazekaskodáshoz.
Addig is, akinek kedve van július 28-tól
augusztus 2-ig részt vehet Tatán Tamás
Anetta keramikus táborában. A tábor díja
20 000 Ft, melyben benne van a foglalkozási
és anyagköltség, valamint a reggeli, az ebéd
és az uzsonna. Bejárás egyénileg. Péntek este
közös táborzáró rendezvény lesz tábortűzzel,
szalonnasütéssel. Ezen a napon ott alszanak
a gyerekek. Hazautazás szombaton délelőtt.
Érdeklődni Persikné Katánál a 06 (20) 93 66
453-as telefonszámon.
Májusban véget ért a Földházi Péter
által vezetett tánciskola 4. kurzusa. Bár a
felújítás miatt az utolsó pár órát a kisteremben tartották, nem panaszkodtak. Az utolsó
órán a lányok süteménnyel, a fiúk innivalóval
kedveskedtek egymásnak.
Befejeződött a „ Kattints rá, nagyi!” internetes tanfolyamunk is, melyen 12 nyugdíjas
szerzett használható ismereteket a világhálóról.
A sikeres vizsgát Jenei József pincéjében
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Az idén augusztusban ismét megrendezzük
a szőlősi alkotók és kézművesek kiállítását.
A hagyományoktól eltérően a kiállítás 2008.
augusztus 11-től várja majd a látogatókat a
Művelődési Ház nyitvatartási idejében egészen
augusztus 25-ig. A falunapon, augusztus 20án 14 és 16 óra között is nyitva tartunk, hogy
az ünnepre hazalátogató rokonság és barátok
is megcsodálhassák az alkotók munkáit! Szeretettel várunk minden régi és új kiállítót!
Jelentkezni a Művelődési Házban vagy a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen lehet 2008. július 25-ig. A munkák begyűjtése:
2008. július 30-31. és aug. 1-jén lesz 15 és 19
óra között a Művelődési Házban. Ünnepélyes
megnyitó: augusztus 11-én 18 órakor.
PILATES-torna indul június 26-tól a Művelődési házban. A torna minden csütörtökön
19 órától lesz. Az első alkalom ingyenes, a
továbbiakban pedig alkalmanként 500 Ft-ba
kerül majd. Érdeklődni: Rehor Tündénél a 06
(30) 34 83 767-es telefonszámon lehet.
A Művelődési Ház június 16-tól július 29ig délelőtt 8 órától 12-ig tart nyitva. A nyári
nyitva tartás alatt a ping-pong, a csocsó, a
darts ingyenesen használható!
Nyári napközis tábor Tatabányán. Érdeklődi Horváth Sándor Igazgató Úrnál lehet az
iskolában.

Júniusi programok
Dátum

2008. jún. 23-28.
2008. június
2008. június 1.
2008. június 12.
2008. június 13.
2008. június 13.
2008. június 14.
2008. június 18.
2008. június 28.

Rendezvény
helyszíne
JÚNIUS HÓNAP

Rendezvény neve

Tábor a Hortobágyon
Kirándulások
Pedagógusnap
Képviselő-testületi ülés
Ballagási próba
Bankett + 8. o. színház
Ballagás
Tanévzáró ünnepség
Kisállatbörze

Hortobágy
Polg.mesteri hivatal
Iskola
Művelődési Ház
Iskola
Iskola
Sportcsarnok

Rendezvényt
szervező
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Önkormányzat
Önkormányzat
Iskola
Iskola
Iskola
Iskola
MGKSZ V-71

Ki mit tud?
A 2008. május 15-én megrendezésre került községi Ki
mit tud? nem minden előzmény nélküli Vértesszőlősön.
A Művelődési Ház minden évben megrendezi az itt működő
csoportok Tavaszi Gáláját, az
iskolában pedig a versmondó
versenyen és a diáknap alkalmával mutatkozhatnak be a
gyerekek.
A községi Ki mit tud?-dal szerettünk volna szélesebb réteget bevonni
a kulturális életbe. Szerettük volna bátorítani
azokat akik szabadidejükben valamilyen művészeti tevékenységet folytatnak.
Ez a törekvésünk sikeresnek mondható. A
hangszeres zenét tanulók önálló kis együtteseket alakítottak, hogy közös produkcióikkal
számot adjanak hangszeres tudásukról. Volt
saját költeményt szavaló nagymama, régi táncdalokat éneklő nyugdíjasunk. De a modernebb
irányzatok is képviseltették magukat. Nagy
sikere volt Hranyaczka Ferencnek, aki Elvisstílusban egy szál gitárral énekelte saját szer-

zeményét, de a capuera csoport produkciójának is. A csoportok előadását Horváth Sándor,
az iskola igazgatója értékelte néhány szóban.
A produkciókban nagyra értékelte a szereplők
bátorságát, kezdeményezőkészségét.
A rendezvény metszete volt a község
kulturális éltének, megmutatkoztak azok
a korosztályok, csoportok, egyének, akik
rendszeres alkotó tevékenységet folytatnak. A
szereplők bemutatkozásuk jutalmául egy közös
mozilátogatáson vehettek részt. A kezdeményezés sikeres volt és folytatásra érdemes.
Persik Istvánné – kulturális menedzser
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Közeleg az év vége…

Iskolai hírek
Lassan véget ér a Vértesszőlősi
Általános Iskolában is a 2007/2008as tanév. Az idei mérleg minden
szempontból pozitív, hiszen jelentős
szervezeti átalakítások után, mintegy
40 iskolai rendezvény lebonyolításával, megyei és országos sikerekkel,
másfél milliós pályázati nyeremén�nyel zárhatjuk a tanévet.
Célunk a jövőben, hogy az iskolaépületek összeépítésével és további sikeres
szakmai munkával elérjük azt, hogy
a vértesszőlősi gyerekek és szüleik,
– azok, akik már óvodába sem a faluba
járnak – iskolánk első osztályában kezdjék meg tanulmányaikat.
A tavaly megkezdett hagyományokhoz híven idén is készítünk iskolai
évkönyvet, amiben az elmúlt év legfontosabb eseményeit fotókkal is illusztráljuk. Ezt minden gyermek INGYENESEN
kapja meg a tanévzáró ünnepségen.
Néhány fontos dátum és esemény,
ami előttünk áll:
• június 4-5.: osztálykirándulások
• június 6. tanítási szünet, pedagógus
kirándulás
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• június 13.: Bankett: a 8. osztályos tanulók színházi előadása 16.00-22.30-ig
a Művelődési Házban (Rómeó és Júlia,
Shakespeare után szabadon)
• június 14. Ballagás az iskolában
10.30 órától
• június 18. 16.00 óra: Tanévzáró
ünnepség és bizonyítványosztás.
Dráma vizsga
Iskolánkban idén második éve működik a tatai Concerto Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából hegedű és dráma
iskola. Februárban a félévi vizsgán a
Tom Sawyerból kiragadott dramatikus
jelenettel vizsgáztak jelesre a dráma
csoport hallgatói, év végén pedig a
Mátyás király és a kolozsvári bíró című
mondát dolgozták fel, ezzel is tisztelegve a Reneszánsz év előtt.
Jutalomkirándulások
Régi hagyomány, hogy a példamutató és jól teljesítő gyerekek minden tanév
végén ingyenes jutalomkiránduláson
vehetnek részt. Az alsó tagozatosok a
budapesti A38 hajón nézhettek végig
egy zenés bohócműsort, majd dunai
hajókiránduláson vettek részt. A felsősök a tatai Öreg-tavon kenuztak.

Pünkösdi virágba borulás
Pünkösd ünnepe a magyar nép életében mindig is jelentős szerepet játszott.
Rengeteg néphagyomány fűződik ehhez
a csodaszép ünnephez, melyet az általános iskolában Virágdíszítő versennyel
ünnepeltünk. A legszebb az elsős és az
ötödik osztály tanterme lett.
Gyereknap
Iskolánk alapfilozófiája. „A legfontosabb a gyermek!” Ezt próbáljuk a tanításon kívüli nevelésben is megvalósítani.
A gyermeknap alkalmából a tatai Fényes
fürdőn játékos egészségvédelmi-és
sportvetélkedőket szerveztünk strandolással egybekötve.
Szlovák kirándulás
A kiemelkedő szlovák nyelvet tanuló diákok idén két napos kiránduláson vettek részt a szlovákiai Gyetván
Krajczárné Száraz Erzsébet és Csordás
Zoltánné vezetésével. A két nap során
helyi nevezetességeket tekintettek meg,

gyakorolták a nyelvet és ápolták szlovák
kapcsolatainkat.
Régi idők mozija
– SULI-BULI Filmklub
A Magyar Mozgókép Közalapítvány
támogatásával iskolánkban Filmklub
indult. Minden pénteken 14 órától a
Médiateremben burleszkfilmeket nézhetnek meg az érdeklődők.
A leendő első osztályról
Idén iskolánkban előreláthatólag 20
kis elsős kezdi meg tanulmányait. Osztálytanítóik Krajczárné Száraz Erzsébet
– Erzsi néni (magyar, matematika) és
Horváth Sándor – Sanyi bácsi (zene, rajz,
testnevelés, természetismeret, technika)
lesznek.
A FENTI ESEMÉNYEKRŐL BŐVEBBEN
AZ ISKOLA FOLYAMATOSAN FRISSÍTETT
WEBOLDALÁRÓL TÁJÉKOZÓDHATNAK,
MELYNEK CÍME:

www.vszolosiskola.extra.hu
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Hárfakoncert a vértesszőlősi templomban
2008. május 11-én, Pünkösd vasárnapján Bajtala
Emese hárfaművész tartott
a Kisboldogasszony templomban egy szívmelengető
koncertet.
A résztvevők Pachebel, Bach,
Händel, Dvorák, Pierne, Pescetti,
és Bernard Andres műveiben
gyönyörködhettek. A művésznő a
koncert végén az érdeklődőknek
mesélt e különleges instrumentumról, a hangszerek királynőjéről. A bátrabbak a műsor végén
ki is próbálhatták. Templomunk
akusztikája nemcsak az orgona- és fúvós koncertek számára ideális helyszín, hanem az e
hangszerből elővarázsol hangok is fenségesen szólalnak meg – mint ahogy pár évvel ezelőtt
már tapasztalhatták is a zenebarátok. E rendezvény a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és az
önkormányzat szervezésében jött létre, pályázati támogatással.
Akik elfogadták meghívásunkat, szép élménnyel lettek gazdagabbak!
Törökné Pátrovics Erika
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Egy koncert, az Oltáriszentség és Orbán-nap
Ritkán szoktak az emberek a templomban tapsolni, de Bajtala Emese
művésznő iga zán megérdemelte.
A pünkösd vasárnapi szentmise után
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
közreműködésével a templomban hárfakoncertre került sor. Aki ott volt, annak
örök emlék és élmény marad a csodálatos hangverseny, aki pedig távolmaradt,
az pedig igazán bánhatja.
Mire ezek a sorok megjelennek, addigra már túl leszünk az Úrnapján és
Orbán-napján is. Azonban nem árt egy
pár sorban megemlékezni erről a két
jeles napról is, már csak azért sem, mert
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idén – a korai húsvétnak köszönhetően
– szinte egy napra esett a kettő.
Az Úrnapja katolikus főünnep az
eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az
Úr Testének és Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban
pünkösd vasárnap után két héttel tartják. Gyökerei a XIII. századig nyúlnak
vissza. Az első adatok magyarországi
megünneplésére 1292-ből és 1299-ből
valók.
Általános szokás a körmenet és a sok
virágdísz: az Úrnapja idejére már teljes
virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a
kora nyárt a természet. Az úrnapi kör-

menettel Magyarországon és másutt
is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi
virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok
képe.
Május 25-én volt Orbán-napja. Orbán napja már a nyár kezdetét jelenti,
és egybeesik (ezért is tartják oly nagy
tiszteletben) a szőlő virágzásának időszakával, mely az egyik legérzékenyebb
periódus a szőlő számára. Az Orbán
napi rendezvények hazánkban ünnepi
körmenettel indulnak, fúvószenekarral
kisérve viszik körbe a Szent szobrát a

településeken, fohászkodnak hozzá,
borral locsolják, megkoszorúzzák. Ha
Orbán napján esett az eső, akkor a
legtöbb borvidéken pálcával ütötték
a Szent szobrát, rosszabb esetben
leköpködték, kővel dobálták, mondván
mért nem hozott jó időt. Reméljük, idén
szép szőlőtermés lesz községünkben
is, hogy novemberben, Szent Márton
napján majd örömmel kóstolhassuk
meg az igazán finom újbort.
Pataki Gábor
ministráns, az egyházközség megbízásából

Polgármesteri Hivatal közleménye
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hivatal
elérhetőségei megváltoztak!
Mobil telefonszámok:

06 (30) 579-3780
06 (30) 585-9056

Vezetékes telefonszámok: 06 (34) 379-091
06 (34) 379-674
Az ügyintézőket az alábbi mellék-számokon érhetik el:
Hagyatéki ügyek, bejelentések, polgármesteri, jegyzői
titkárság – Krupánszkiné: 101
Adóügyek, anyakönyvi ügyek, lakcímügyek – Bucskuné: 104
Szociális és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések – Mukné: 105
Pénzügyek – Pintérné: 106
Gazdálkodás – Virágné: 107
Építésügy – Sipos László: 108
FAX: 111
Baudentisztl Péter
jegyző
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Pál yázati felhívá s!
Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi, nem
nyereségérdekelt közösségi televízió (Samu TV) működtetésére, az Országos
Rádió és Televízió Testület 1357/2006. (VI.14.) számú ORTT határozattal módosított
1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT határozatában foglaltak szerint.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaink:
• Élő felvételek készítése a község rendezvényeiről.
• A felvett anyag utómunkálatainak elvégzése és archiválása.
• Heti legalább egy film vetítése az archívumból, hétvégi váltással.
• Testületi ülések esetleges felvétele.
• Képújság üzemeltetése, hírek aktualizálásával.
A rendelkezésre álló eszközökről információ
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármestertől kérhető. (06 30 817 3969)
A pályázatokat árajánlattal kérjük Vértesszőlős Község Polgármestere részére benyújtani: Dr. Nagy Sándor 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. (polg.hivatal@vertesszolos.hu)
A pályázat beadási határideje: 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 15.

Pál yázati felhívá s!
Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázatot hirdet jelenlegi statikus
honlapjának továbbfejlesztésére.
A pályázatokat kérjük Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester részére benyújtani.
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. (zoltanfizsuzsa@freemail.hu)
A pályázat beadási határideje: 2008. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 11.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármestertől
kérhető. (06 30 817 3969, zoltanfizsuzsa@freemail.hu)

A 9/2008.(V.9.).Kt. rendelet szerint
2008. június 1-jétől az étkezési térítési díjak
Ellátás
Bölcsődei ellátás
Óvodai napközi
Iskolai napközi
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Bruttó térítési díj
Ellátás
280 Ft
Iskolai menza
270 Ft
Alkalmazotti étkezés
340 Ft
Vendég étkezés

Bruttó térítési díj
220 Ft
565 Ft
565 Ft

HIRDETMÉNY
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv,
valamint a Vértesszőlősi Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2007. (XII.6.)
Kt. sz. rendelet alapján építményadó
köteles a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész.
A lakáson kívül mentes a présház, a
pince és a műhely (kivéve az amit vállalkozási célra használnak).
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a
magánszemély a gépkocsi tároló
(garázs) és a külterületen lévő gazdasági épület után köteles adózni. (Az
adókötelezettséget nem befolyásolja
az, hogy a gépkocsitároló a lakással
van egy épületben, vagy pedig külön
álló építmény.)
A vállalkozások és az egyéni vállalkozók az általuk használt üzlethelyiség, kereskedelmi szálláshely, raktár,
iroda és műhely után is kötelesek
adózni.
Az építményadóztatás teljes körűvé
tétele érdekében 2008. évben az egész
településre kiterjedő ellenőrzést vég-

zünk, mely előtt lehetőséget kívánunk
adni a tulajdonosoknak arra, hogy – akik
eddig még nem adóztak – mulasztási
bírság nélkül tehessenek eleget bejelentési kötelezettségüknek.
Kérem, hogy amennyiben adóköteles
építménye van, és eddig az után még
nem adózott, szíveskedjen a bejelentést 2008. június 30-ig hivatalunkhoz megküldeni. BEJELENTŐLAP
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
BESZEREZHETŐ.
A 2008. június 30-a után beérkező,
vagy az azt követő ellenőrzés során
feltárt építmények esetében a mulasztási bírságtól – mely magánszemélyek
esetében 200 000 Ft-ig, vállalkozók és
vállalkozások esetén 500 000 Ft-ig terjedhet – eltekinteni nem fogunk.
Az adóztatással kapcsolatos kérdéseivel az adóügyekkel foglalkozó munkatársunk készséggel áll rendelkezésre
akár személyesen, akár telefonon.
Vértesszőlős, 2008. május 19.
Baudentisztl Péter – jegyző

Gépkocsivezetői tanfolyam
A tatabányai VÖRÖS autósiskola az elmúlt hónapban gépkocsivezetői tanfolyamot indított a Művelődési Házban. Az egy hónapon át tartó kurzuson öt
tanuló sajátította el a gépkocsivezetés elméleti alapjai, melyből mind az öten
sikeres vizsgát tettek. A következő tanfolyamra a jelentkezés 2008. július 17-én,
17 órakor lesz a Művelődési Házban.
Bővebb információért az iskola
vezetője Vörös Lajos hívható:

a 06 (34) 316-575, vagy
a 06 (20) 9315-230-as
telefonszámokon.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2008. június 1-jétől
a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat
a TÁMASZ Szervező és Temetkezési Szolgáltató Bt. végzi.
Elérhetőségei: 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 118.
Telefonszámok:
Hivatali időben: 337-101, 316-301, 309-820
Állandóan hívható: Mózer Judit 06-20/973-4944 • Mózer Ferenc 06-20/943-2074
E-mail: tamaszbt@t-online.hu

Ügyfélfogadás: a vértesszőlősi ravatalozóban
minden hétfőn 15-16 óra között.

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2008. június 17-én 24.00 órától
2008. június 19-én 06.00 óráig
az ÉGÁZ – DÉGÁZ Zrt. és a MOL Rt. karbantartási munkálatokat fog végezni az
ALMÁSFÜZITŐ – VÉRTESSZŐLŐS – TATABÁNYA vezetékszakaszon.
A TMK munkálatok miatt az érintett gázátadóról ellátott települések felé
a földgáz betáplálás szünetelni fog, amely 30 órás gázszünettel jár.

Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése
érdekében kérjük a lakosságot, hogy a fent jelzett
időpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást!
Kérjük a lakosság megértését!
Vértesszőlős Község Polgármesteri Hivatala

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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