A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2007. április XIII. évfolyam 3. szám

Vértesszõlõs temploma 215 éves
A VÉRTESSZÕLÕSI KISBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOM felszentelésének 215. évfordulóját ünnepeljük ez évben, július 8-án.
Az évfordulóról – ami idén éppen vasárnapra esik – ünnepi szentmise keretében fogunk megemlékezni. A templomról készült összeállítás alapjául Szûcs
Imre és Szabó Mária: Szöllösi Krónika
címû könyve és a plébániatemplomunkról Zachara Norbert által szerkesztett
internetes oldal szolgált. (Ezúton is szeretném szíves figyelmükbe ajánlani a
könyv, és az internetes oldal olvasását,
http://www.vertesszolos.plebania.net.)

A Historia Domus bejegyzése szerint:
„A jelenlegi templom 1789-tõl 1792-ig
épült… A templom építése körül a fõ érdem okvetlenül azon istenfélõ, buzgó
jegyzõ –schoale rectort- Jankovics Jánost illeti. Az építéshez szükséges kõanyagon felül az építés belekerült az akkori buzgó szõllõsi népnek, az iratok tanúsága szerint, 3460 frt s 26 2/4 kr-ba.
Azon idõben igen nagy összeg. Az ura-

ság csak annyiban segített, hogy kölcsön
adott pénzt kamat nélkül, amit a szöllõsiek
híven letörlesztettek”
A munkálatok kezdetekor Szádetzky
András volt a bíró, akit ekkor már ötször
választott újra a falu lakossága. 1789.
február 18-án a bíró a jegyzõvel Tatára

ment Eszterházy Ferenc grófhoz a szentegyház felépítésének ügyében, aki még
1789-ben hozzájárult a szöllõsi templom
építéséhez, s megalapozta a leendõ plébánia jövedelmét is egy nagyobb földterület adományozásával.
Amikor elkezdõdtek a munkálatok, a
földesúr azt is engedélyezte, hogy a
templom építéséhez szükséges fát az
erdõbõl ingyen szállítsák a szöllõsiek.
Az építkezés költségeinek nagyobb részét azonban a falu lakói
adták össze. Az építkezéssel párhuzamosan kellett
írásba foglalni a templomhoz kapcsolódó szerzõdéseket, melyek meghatározták a plébánia jövedelmét, leírták a plébános, a
szöllõsi kapu-cínus adminisztrátor atyák, valamint
a lakosok hitbéli kötelezettségeit és feladatait. A
szerzõdés megerõsítette a
már korábban kialakult
rendet, azaz Szöllõs továbbra is a
bánhidai plébánia hatáskörébe tartozott. A helyi adminisztrátori teendõket
azonban továbbra is a tatai kapucinus
atyák látták el.
A leendõ templom helyét 1790. július
8-án szentelték fel, az alapkõletételre
még abban az évben augusztus 15-én
került sor. Fellner Jakab tervei alapján
épült a templom 2 évig. Az elkészült
templomot ünnepélyes keretek között
szentelték fel 1792. július 8-án. Ezen
a napon a gróf miseruhát adományozott
az egyházközségnek, melyet még ma is
õriznek a plébánián.
Az építkezést emléktábla örökíti meg,
mely ma is látható a templom falán.
A következõ felirat olvasható rajta:
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„Épült Fellner Jakab tervei alapján
1792-ben. Tûzvész után 1879-ben tornya
újjáépült. 1942-ben kereszthajóval bõvült.
Belsõ berendezésének egy része az egykori majki kamalduli apátsági templomból származik.”
Belépve a templomba hárombotszakaszos fõhajó tárul elénk, melyet a kereszthajó, majd az egyeneszáródású
szentély zár le. A hajóban a bejárati
részt is fedõ téglapillérekre állított orgonakarzatot építettek.
Ennek északi részében található a gyönyörû
Lourdes-i barlang, míg déli
részében a karzatra vivõ
falépcsõ. A templombelsõ
legérdekesebb darabja a
szentélyt a kereszthajótól
elválasztó diadalíven található copf stílusú szószék,
amely hangvetõkosárjának alsó párkányán a
négy evangélista színezett
faszobra ül, és amelyet a
Jó Pásztor figurája koronáz. A kereszthajóban két mellékoltár van. A déli oldalon lévõ barokk Mária oltár szintén
a templom igen értékes darabja.
A szentélyben található korabeli fõoltár, melynek freskóját a XIX. század derekán festették.
A szebb napokat is megélt mûemléktemplomunk történetébõl 1910. május 8át szeretném kiemelni. Ezen a napon gróf
Széchenyi Miklós megyéspüspök adta
a bérmálás szentségét, melyre Bánhidáról, Alsógalláról, és Tolnáról is érkeztek hívõk. A bérmáltak száma 700 volt!
De jó lenne, ha legalább ünnepi alkalmakkor feleannyian lennénk a templomban, mint akkor a bérmáltak.
Dr. Dégen László

A képviselõ-testület 2007. február 22-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
A rendkívüli ülés egyetlen napirendje: állásfoglalás kialakítása az általános iskolában a tantestület és az igazgató között kialakult helyzetrõl.
Az ülésen részt vett a pedagógusok nagy része, az iskola igazgatója, a szülõi munkaközösség
vezetõi, érdeklõdõ szülõk. A testület meghallgatta a témában az önkormányzat által felkért független szakértõt is.
A vélemények meghallgatása után arra kérdésre, hogy bizalmat szavaz-e a testület az igazgatónak, 4 képviselõ igennel, 3 képviselõ nemmel szavazott. 2 képviselõ a szavazásnál tartózkodott.
Mivel a javaslat nem kapta meg a jelenlevõ képviselõk több mint felének igen szavazatát, a kérdésben döntés nem született. Ezt követõen a testület egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:
„A képviselõ-testület javasolja az iskola igazgatójának és dolgozóinak, hogy a jövõben mindkét fél
mûködjön együtt a zavartalan munkavégzés érdekében. Fokozottan ügyeljenek a jogszabályi elõírások betartására. Az igazgató folytassa le a kötelezõen elõírt eljárásokat, biztosítsa a dolgozók
részére a döntési lehetõséget azokban az esetekben, melyekben a jogszabály azt részükre elõírja.
A dolgozóktól azt kéri a testület, hogy segítõ módon viszonyuljanak a vezetõhöz, amennyiben
problémájuk van, azt a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen oldják meg, kezdeményezzék nevelõtestületi értekezlet összehívását.”
A képviselõ-testület fél évente tájékoztatást kér az iskola munkájáról a nevelõtestülettõl, a szülõi
munkaközösségtõl, az igazgatótól és a közalkalmazotti tanácstól.

A képviselõ-testület 2007. március 8-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
A beszámolót a képviselõk tudomásul vették.
2. Beszámoló az elõzõ évi hatósági munkáról
Baudentisztl Péter jegyzõ számolt be a Polgármesteri Hivatal 2006. évi hatósági tevékenységérõl. A beszámoló alapján a testület megállapította, hogy a hivatal szakmai munkáját a törvényi elõírások betartásával, jó színvonalon látja el.
3. A kulturális és nemzetiségi bizottság beszámolója az elõzõ évi tevékenységérõl
A bizottság elõzõ évi tevékenységérõl Szabó Mária, a bizottság elnöke számolt be, valamint
tájékoztatta a testületet az idei évi feladatokról, rendezvényekrõl.
A bizottság fontos feladatának tekinti a hagyományok õrzését, ennek szellemében kerül megrendezésre pl. a Szõlõsi lakodalmas június 9-én a szlovák kisebbségi önkormányzat szervezésében. Megrendezésre kerülnek a hagyományos falusi ünnepségek: augusztus 20-a, a szüreti
felvonulás és bál szeptember 29-én, az idõsek napja, a falukarácsony.
4. Egyebek
• Döntött a testület a fizikai dolgozók munkahelyi döntésen alapuló bérkiegészítésével kapcsolatban. 2007. évre vonatkozóan az intézményvezetõk meghatározott bértömeget kaptak,
melyet az érintett dolgozók részére juttathatnak.
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• Az önkormányzat döntött arról, hogy az újszõlõk legfelsõ útján lakossági kezdeményezéssel megvalósuló vízvezeték kiépítéséhez 300 E Ft támogatást nyújt. Az érintett tulajdonosok
saját erõbõl valósították meg a villanyvezetéket és a vízvezeték nagy részének költségeit is
saját maguk fedezik.
• Ebben az évben is lehetõség lesz a a belterületi utak felújítása érdekében pályázat benyújtására (pl. Rákóczi u, Petõfi u., Kossuth, Gagarin u.). A pályázat benyújtásához szükség van a
tervek elkészítésére. Döntött a testület arról, hogy a tervezésre 600 E Ft + áfa összeget
biztosít az idei költségvetésben.
• Döntött a testület arról, hogy a Tatabányai Városi Tûzoltóság eszközbeszerzéséhez 2007.
évben 130 E Ft támogatást nyújt.
• Az ülés végén a testület tárgyalt az iskolaigazgató és a tantestület között kialakult helyzetrõl.
A tárgyalás fegyelmi felelõsségre vonás kezdeményezése nélkül zárult.

Lomtalanítás
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerzõdés alapján külön térítés nélkül idén is lehetõségünk van a nagyobb méretû és
mennyiségû lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

A lomtalanítás tervezett idõpontja április 3. (kedd).
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék
és veszélyes anyagok kivételével) az ingatlanuk elõtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
Az esztétikus lakókörnyezet megõrzése érdekében
kérjük, hogy legkorábban március 31-én (szombaton) helyezzék ki a hulladékokat, így azok
csak néhány napig maradnak a közterületen.
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetõség a díjmentes lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a
lehetõséget, és ezáltal is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyezõ és
tájromboló hatását!
Polgármesteri Hivatal
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Vértesszõlõsért Alapítvány
Vértesszõlõs, Tanács u. 49.
Közhasznúsági jelentés:
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
1. Közhasznú cél mûködésére kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésbõl – APEH 1%
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
magánszemély és váll.támogatások
Szent Borbála Alapítvány
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
Tak.szöv.-tõl kapott kamat
II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

C. Tényleges pénzbevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

1 787 683 Ft
0
145 981 Ft
0
598 000 Ft
300 000 Ft
700 000 Ft
0
0
23 742 Ft
0
0
0
19 960 Ft

1 767 723 Ft
1 929 176 Ft
1 844 216 Ft
0
0
0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

G. Közhasznú tevékenység eredménye
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye

0
0
0
0

–141 493 Ft
–141 493 Ft

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, ennek megfelelõen sem bevétele, sem kiadása vállalkozási tevékenységbõl nincs. A központi támogatásnak
minõsülõ SZJA 1%-ból eredõ bevételeket a MADONNA SZOBOR megvalósítsával
kapcsolatos költségek kiegészítésére fordítottuk
Pályázatból megnyert 700 000 Ft-os támogatást a pályázati cél megvalósulására
fordítottuk. Az Alapítvány megalakulása óta tisztségviselõi részére bérjellegû kifizetést, nem eszközölt.
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Tájékoztató adatok:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások:
1. Bérköltség
ebbõl – megbízási díjak
– tiszteletdíjak
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegû ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások
Vértesszõlõsi Sportegyesület Majorett Szakosztálynak
Samufalvi Óvoda (eszköz juttatás)

0
0
0
0
0
0
0
1 844 216 Ft
65 000 Ft
19 960 Ft

Az alapítvány meglévõ pénzeszközeibõl 150 000 Ft a 2006. 03. 27-ei 2/2006
számú határozat szerint a vértesszõlõs monográfiáját feldolgozó könyv költségeire
kell hogy kifizetésre kerüljön. Ennek megfelelõen szabadfelhasználású pénzeszköz
2006. 12. 31-én 500 422 Ft.

* * *

Vértesszõlõsi vállalkozók találkozója
A képviselõtestület meghívására, mint
egy nyolcvan vértesszõlõsi vállalkozó érkezett március 1-jén este a Mûvelõdési Házba.
Az önkormányzat célja az volt, hogy a
vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek
támogatásával, elõsegítse azok megerõsödését és ez által a község gazdasági
növekedését.
A program elsõ részében a vállalkozók Agócs István elõadását hallgatták
meg, aki ismertette, milyen irányok mentén van lehetõség EU-s forrás bevonásával vállalkozások fejlesztésére. Õt követte, Kovács Balázs, kistérségi tanácsadó, aki részleteiben ismertetet néhány
jelenleg elérhetõ pályázati lehetõséget.
Harmadik elõadóként, Molnár Antal, a
KER-EST Zrt., ingatlanfejlesztési igazgatója adott tájékoztatást a Vértesszõlõs
határában kialakított ipari, kereskedelmi,
és szolgáltató park nyújtotta lehetõsé6

gekrõl. Az elõadásokat Sipos László
építésügyi fõelõadó településrendezési
tervének rövid tájékoztatója zárta.
Ezután került sor a 10 legnagyobb
adózó köszöntésére.
A hivatalos programot állófogadás
zárta, melyen lehetõség nyílott kötetlen
beszélgetésre, ismerkedésre.
A rendezvényrõl minden résztvevõ
egy palack szõlõsi borral, és egy településtörténeti krónikával térhetett haza.

ÓVODAI BEÍRATÁS
2007. április 16-17-e között
Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek,
aki 2007. december 31-ig betölti a 3. életévét. Azon
gyermekek, akik 2007. december 31. után töltik be
a 3. életévüket, óvodai felvételi igényüket jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükrõl a
2007/2008. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen dönt az óvoda vezetõje.
Kötelezõ az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.
A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek egészségügyi kiskönyve
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája
• szülõ személyi igazolványa és lakcímkártyája
Az óvodai felvételrõl az óvodai férõhelyek függvényében óvoda vezetõje
dönt az érvényes jogszabályi elõírások alapján.
Az óvodai felvételrõl az óvoda vezetõje – az óvodában kialakított hagyományos
módon –legkésõbb 2007. április 25-ig tájékoztatja az érintett szülõket.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk óvodánkba a

2007. április 11-én 1630-kor kezdõdõ

SZÜLÕI ÉRTEKEZLETÜNKRE
minden iskolát kezdõ gyermek szüleit.
Azokat a szülõket is várjuk,
akiknek gyermekei nem a Samufalvi Óvodában jártak óvodába,
de a Vértesszõlõsi Általános Iskolában
kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Vendégünk lesz az iskola igazgatója Horváth Sándor,
valamint az elsõs tanítónõ Szalczingerné Tóbiás Gyöngyi.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS
2007/2008. tanévre
A beíratás, jelentkezés ideje:
2007. április 16.(hétfõ) 8-16 óra között
2007. április 17.(kedd) 8-16 óra között
Beíratható mindazon gyermek, aki hatodik életévét 2007. május 31-ig betölti és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha
a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Az iskolai felvételrõl az iskola
igazgatója legkésõbb április 25.-ig tájékoztatja az érintett szülõket.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal:
• a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
• az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kártyát
• az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt
• a gyermek TAJ kártyáját

Óvodai eseménynaptár
Hetente:
Kedd:
Szerda:
CSütörtök:
Péntek:
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LOVAGLÁS A NÁBOB KFT
LOVASPÁLYÁJÁN
NÉPTÁNC, GYÓGYTESTNEVELÉS
EGYÉNI FEJLESZTÉS
LOGOPÉDUS,
GYÓGYTESTNEVELÉS
GYÓGYTESTNEVELÉS
MANÓTANODA
(kéthetente az iskolába készülõknek)

TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ
Március 26-28-ig

Papírgyûjtés az óvodában

Március 28.

BABA-MAMA KLUB
„Húsvéti elõkészületek”

Április 4.

Gulyás László vándormuzsikus elõadása a
Mûvelõdési Házban

Április 4.

Húsvéti játszóház az óvodában
Tojásfestés, berzsenyelés 16 órától

Április 11.

Szülõi értekezlet az iskolába készülõ gyermekek
szüleinek. Vendégünk lesz Horváth Sándor,
a Vértesszõlõsi Általános Iskola igazgatója,
valamint Salczingerné Tóbiás Gyöngyi leendõ
elsõosztályos tanítónõ

Április 16-27.

ÚSZÁSOKTATÁS a nagycsoportosoknak
Oroszlányi Városi Uszoda

Április 16-21.

NYÍLT HÉT az óvodában

Hétfõ - kedd:

Óvodai beíratás 8-16 óráig

Kedd:

Egészséges táplálkozás kisgyermekkorban
Ételbemutató 1630

Szerda:

A mozgás szerepe a kisgyermek egészséges
fejlõdésében. Elõadó: Márkus Andrea

Csütörtök:

LÉGVÁR 9-16 óráig

Péntek - szombat: közös drámajáték, néptánc az óvónénikkel
A nyílt hét rendezvényeire minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Nemcsak a tiniké a Világ…

Divat: Õ alakít minket, mi alakítjuk Õt.
Állandó versenyben tart minket, embereket.
A Divatot Párizsban a nagy Divatházak mágusai alkotják. Évente összeülnek
és ügyesen létrehozzák 4-5 évre elõre a
majdani trendet, amit aztán elzárnak a
nagyközönség elõl… Ezeknek a döntéseknek meghatározói az új alapanyagok, visszatérõ vonalak, színek és korok
egyvelegei.
Amit tudni kell, hogy 1 évre megadott
„szabvány” nem csak egy vonalat képvisel. Ez szép és izgalmas, mert így mindenki megtalálja benne önmagát. A divatban nem az a fontos,hogy feltétlenül
kövessük, hanem az, hogy tudjunk vele
azonosulni és ami a legfontosabb, viselni…
Egy Nõnek csillognia kell a ruhájában,
és nem utolsó sorban tükröznie viselõje
egyéniségét.
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A viselt ruha a második bõrûnk! Nem
mindig az a „ divatos”, aki a legfrissebb
trend szerint van CSOMAGOLVA…
Fontos lépések: nem mindegy mit , mikor veszünk fel magunkra, ugyanis van
az egyszerû utcai viselet, délutáni, esti
és az alkalmi.
Aranyszabály, hogy mindig fordítsunk
nagy gondot a kiegészítõkre, kellékekre, hogy harmónia legyen köztük. Például öv, táska, cipõ, bizsu, színben-mintázatban kellemes összképet alkosson.
Viszont vigyáznunk kell, hogy ne hasson
mûvinek az egész. Napközben, délután
ha csupán egy egyszerû farmert, blúzt
vagy pulcsit viselünk, tegyük ütõssé egy
szép táskával és egy nõies bõrcipõvel.

Vinni fogja a pálmát, hasonlítanám egy
kirakathoz. Az egyik telis tele rendkívül
szép, jó árúval a másik pedig 3-4 darab
minõségi ruhadarabbal. Az emberek legnagyobb része a levegõs, jól átlátható,
letisztult boltot fogja választani. Tehát
nem az a fontos, hogy lógjon rajtunk
minél több divatos holmi, hanem az,
hogy ami rajtunk van, legyen dögös, és
hagyjuk érvényesülni!

Mit viseljünk idén tavasszal?
A 2007-es tavaszi trendet a lágy,
könnyû esésû, fénylõ, áttetszõ anyagok,
az élénk színek napfénysárga árnyalatai, a virágok és fodrok nagy kínálata jellemzi...
Minták: Virágos, pillangós, csíkos,
kockás anyagok. Minden, ami az újjáéledõ természetet idézi fel számunkra,
vége a mélabúnak. Anyagok: Selyem,
csipke, muszlin, fodor. Ezek az anyagok

mind-mind a lágyságot, harmóniát, szabadságot, könnyedséget, nõiességet
tükrözik. Megfelelõen kombinálva egymással. Színek: Sárga, halványrózsaszín, piros, narancs, halvány- és mélylila,
élénkzöld, fûzöld, királykék, türkizkék,
fekete, fehér, szürke, mályva, barna és
még mindig itt van a pink. Megszûnt a
diszharmónia: Ismét divat az egyszínû
stílus. pl. Kék nadrághoz kék inget, kék
kiegészítõkkel, a letisztult vonalvezetést
még inkább kiemeli Formák: fodrok,
nadrágszoknya, harangszoknya, combig érõ rövidnadrág, karcsúsított blúzok,
karcsúsított miniruhák, rövidnadrágok,
mélyen dekoltált felsõk.
Tehát hölgyeim: gyerünk ismét bátran, színesen, nõiesen öltözködni. És ha
lehet akkor tegyük már félre a slamposságot! Tükrözzünk egyensúlyt, letisztultságot megjelenésünkkel, de soha ne
akarjunk mások lenni mint amilyenek valójában vagyunk!
L. Handa: Divattervezõ
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Rövid hírek
Március 17-én 17 órától ünnepelte a
vértesszõlõsi Õszirózsa Nyugdíjas Klub
fennállásának 5. évfordulóját a Mûvelõdési Házban. Az eseményen köszöntõt
mondott Dr. Nagy Sándor polgármester
és Kutenics Mária alapító tag. Persikné
Kata egy nagy ünnepi tortával köszöntötte a tagságot. A helyi mazsorett csoport
mûsora után, vacsorával folytatódott az
est. A klub 5 évvel ezelõtt 90 fõvel indult.
Ma már 183 tagja van. Évente 6 alkalommal rendeznek a teljes tagság számára
zenés estéket. Ezenkívül színházlátogatásokat, elõadásokat szerveznek, fürdõbe járnak. A 10 tagú vezetõség figyelemmel kíséri a tagok mindennapjait, a betegeket meglátogatják, de a névnapokról
sem feledkeznek meg. Egy-egy képeslappal köszöntik az ünneplõket.
Jó egészséget mindannyiuknak!
* * *
Tánciskola indult, március 18-án, vasárnap a Mûvelõdési Házban. Május végéig, Földházi Péter vezetésével tanulhatják a táncolni vágyók az alaplépéseket.

A község az elmúlt évben 1 millió forintot nyert a Tengertánc pályázaton a Tájház vizes blokkjának kialakítására. Ennek a munkálatai kezdõdtek meg a héten. A Tájház további fejlesztésére beadott LEADER pályázat elbírálása
is a végéhez közeledik. A döntés megszületésével több milliós forrás áll majd
rendelkezésre a gazdasági udvar helyreállítására.
* * *
Április 2-tól Tomasik István öngyújtó
gyûjteményének kiállítása lesz látható
a Mûvelõdési Házban.
* * *
Április 4-én 10 órától Gulyás László vándormuzsikus „ Népzene kicsiknek
és nagyoknak” címû mûsorát láthatják az érdeklõdõk. Jegyek ára: 100 Ft/ fõ.
* * *
A Mûvelõdési Ház csoportjainak Tavaszi Gálája április 19-én, 17 óra 30kor lesz.
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Vértesszõlõs Község Önkormányzata eladásra kínálja fel a tulajdonában levõ
2691/1 hrsz. ingatlant (a „majálisba” vezetõ földút mellett balra, a szabadság-telepi szõlõk keleti vége melletti területen).
Az ingatlan jellege:
Területe:
Közmû ellátás:
Felépítmény:
Beépíthetõség:

Ajánlati ár:

külterületi zártkert
862 m2
a telken nincs
nincs
3%
700 000 Ft (ÁFA mentes), a geodéziai
kimérés költségét az eladó viseli

Az ingatlanról további információ kérhetõ Sipos László építési fõelõadótól, illetve munkaidõben megtekinthetõ. Az ajánlatokat zárt borítékban, írásban kérjük 2007. április 5-ig a
Polgármesteri Hivatalba. A borítékra kérjük ráírni: 2691/1 hrsz. telek vételi ajánlat, más
szöveg, így név sem szerepeljen rajta. A vételi jogosultságot a legmagasabb ajánlatot tevõ
nyeri el.

Vértesszõlõs Község Önkormányzata eladásra kínálja fel a tulajdonában levõ
alábbi kisgépeket:
TZ-4K kistraktor (üzemképtelen)
kiegészítõk:
Utánfutó
Sószóró
Terra Vari kerti gép utánfutóval (üzemképtelen)

150 000 Ft +ÁFA
60 000 Ft +ÁFA
15 000 Ft +ÁFA
50 000 Ft +ÁFA

A nyilvános árverésre 2007. április 10-én 9 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. A fenti
árak kikiáltási árak. Az árverésen történõ részvétel feltétele a TZ-4K traktorra licitálók esetében 5 000 Ft befizetése, amelyet a nyertes ajánlat vételárába beszámítunk, a többi eszköz nem
kaució-köteles. A TZ-4K traktor vevõje, amennyiben a kiegészítõkkel együtt vásárolja meg a
gépet, a traktor leütési árából 10% kedvezményre jogosult. A gépek megtekinthetõk munkaidõben a Polgármesteri Hivatalban, idõpont Gombás Lajostól kérhetõ (20/327-5134).
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Rendelkezés az adó 1%-áról
Tisztelt Vértesszõlõsi Lakosok!
A VÉRTESSZÕLÕSI SPORT EGYESÜLET 1932-ben alakult meg, tehát
az idén lesz fennállásának 75 éves jubileuma. A születésnapot szeretnénk méltón megünnepelni, ezért arra kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák egyesületünket:

Adószámunk: 18606773-1-11
Köszönjük: VSE

A VÉRTESSZÕLÕSÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetet mond az
adózó állampolgárok korábbi felajánlásaiért, melynek kapcsán az elmúlt
évben 145.981 Ft 1%-os pénzösszeg került az alapítványunkhoz.
Az alapítvány bonyolította a Szõlõsi Madonna pénzkezelését, és 150.000 Ft-tal
támogatja Szûcs Imre – Szabó Mária „Szöllõsi Krónika” címû nagysikerû kiadványának megjelenését.
Alapítványunk 2006 óta közhasznú, számlaszámunk:
63300037-13005452

Az alapítvány adószáma: 18608706-1-11
Tisztelettel kérjük, hogy polgártársaink adójuk 1%-át idén is ajánlják fel a
Vértesszõlõsért alapítvány részére!
Jó egészséget kívánva, köszönettel:
Dr. Szamos György
A kuratórium elnöke

Kérjük támogassa jövedelemadója 1%-ával a
VÉRTESSZÕLÕS SZÕLÕHEGYI KÖZÖSSÉGI EGYESÜLETET!

Adószámunk: 19147606-1-11
Segítségét köszönjük!
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Tisztelt Vértesszõlõsi lakosok!
Mint az Önök elõtt ismeretes, az alapítvány megalakulása óta a templom, a temetõi kápolna, valamint a plébániával kapcsolatos kiadások segítségét kívánja rendezni.
A SEGÍTÕKÉZ VÉRTESSZÕLÕSÉRT ALAPÍTVÁNY ezúton is megköszöni az
adó 1%-ból 2006 . évben befolyt 187.541Ft-ot.
2006 évben a templom belsõ javítására, hittanterem, sekrestye meszelésére, valamint
templomi szobrok festésére használtuk fel. Szeretnénk köszönetet mondani minden adózónak, aki az 1% felajánlás mellett külön adományával járult hozzá, hogy templomunk szobrai
megszépültek.
Köszönünk minden adományt és kérjük, amennyiben lehetõségeik engedik a következõ
idõszakban is segítsék alapítványunkat, hogy segíthessünk.

Adószámunk: 18608490-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett egyszámlaszámunk: 63300037-13005995
Nagy Tibor
Kuratórium elnöke

Tisztelt Vértesszõlõsi adózó állampolgárok!
A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET megköszöni a korábbi években
szervezetünk javára biztosított 1%-os támogatást. A befolyt összegeket községünkben mûködõ intézmények, szervezetek aktuális igényeinek segítésére
fordítottuk és tesszük ezt a jövõben is.
Ezúttal is kérjük, akinek lehetõsége van személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlására, ez évben is segítse szervezetünket, mely összeg községünk további fejlõdését szolgálja.

Adószámunk: 19144067-1-11
A Pátria Faluközösségi Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával 2005 évben is támogatták az Egyesületet.
A befolyt összegekbõl:
az Iskolának
az Óvodának
a Mûvelõdési Háznak
a Faluháznak
a Fialka Tánccsoportnak
juttattunk.

80.000 forintot,
80.000 forintot,
50.000 forintot,
15.000 forintot,
10.000 forintot

Köszönjük a felajánlásokat, kérjük, hogy a jövõben is támogassák egyesületünket:
Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Kitüntetés
2007. március 15-e alkalmából
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke,
– Lamperth Mónika, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter elõterjesztésére –

a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozatát adományozta

Vida Istvánnak,
Vértesszõlõs község volt polgármesterének.

GRATULÁLUNK!

Felhívás!
Ezúton értesítem a Tatabányai kistérséghez tartozó települések lakóit, vállalkozóit, cégeit, civil
szervezeteit, hogy 2006. februárjától a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
alkalmazásában Térségi tanácsadó segíti tevékenységüket az „NFT házhoz jön” (NFT – Nemzeti
Fejlesztési Terv) program keretében.
A Tatabányai kistérség térségi tanácsadójaként az alábbi témákban nyújtok segítséget:






Az NFT II. program megismertetése az érdeklõdõkkel.
Segítség a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek és önkormányzatoknak
projektötleteihez illeszkedõ Európai Uniós források felkutatásában.
Tanácsok adása sikeres pályázatok megírásához és benyújtásához.
Segítségnyújtás a nyertes pályázóknak a szerzõdéskötés,
a projektmegvalósítás adminisztratív feladataiban.
Segítségnyújtás a pénzügyi elszámolásokban és a különféle monitoring
adatszolgáltatások készítésében.

A tatabányai kistérség (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tatabánya, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszõlõs) tanácsadója:
Kovács Balázs
Cím: 2800 Tatabánya Fõ tér 6. 110. szoba (Tatabányai Polgármesteri Hivatal)
Mobil: 06 (30) 66 88 045 • Tel: 06 (34) 515 700/351. mellék
Fax: 06 (34) 311 283 • E-mail: balazs.kovacs@kdrfu.hu
Fogadóóra: Minden hétfõn 8.00–16.00 óra között
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 329. szobájában.

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