Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. november, XXII. évfolyam, 11. szám

MINDENSZENTEK NAPJA (November 1.)
HALOTTAK NAPJA (November 2.)
Mindenszentek és a halottak napja, a halottakra való emlékezés ünnepe. Ezeken a
napokon rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját.
A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák mindenszentek litániáját és
megáldják az új síremlékeket. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a
katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává.

Pásztor Piroska

Emlékezünk
Minden csupa-csupa hófehér virág,
s mintha mécsesből állna az egész világ,
lobogva világít a sok-sok gyertya,
elment lelkek szeretetének lángja.
Szülő, nagyszülő, gyermek, testvér,
lelkük most hozzánk visszatér,
körülállják mind az emlékező lángot,
itt vannak, látják ők a sok virágot.
Gyertyafüst száll őszülő hajunkba,
akár nagyszüleink keze, simogatva,
lecseppenő viasz mintha könnyük lenne,
összes fájdalmuk, szeretetük belerejtve.
Lelkük a miénkkel ismét összeér,
régi szép emlékeket velünk újraél.
Merengünk fájón, lelkünkből száll sóhaj,
imát mondunk értük alázatos szóval,
emlékezünk, legördülnek könnyeink,
hiányoztok nagyon, elment szeretteink!

Tájékoztató a 2016. október 2-ai
népszavazás helyi adatairól

KÖZMEGHALLGATÁS

Vértesszőlősön 2618 választópolgár szerepelt a szavazóköri névjegyzékeken. Ebből
1129 választópolgár (43,12 százalék) jelent meg a népszavazáson. Összehasonlításképpen: országos szinten a választópolgárok 44,08 százaléka, míg megyénkben
43,73 százaléka voksolt. Községünkben a leadott érvényes szavazatok összes választópolgárhoz viszonyított aránya 38,8 százalék volt, míg országos viszonylatban
41,32 százalék.

Vértesszőlős Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő Testülete
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. november 23-án (szerdán) 17.00 órakor
Közmeghallgatást tart a Közösségi Házban.
A Közmeghallgatásra tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Kraczárné Száraz Erzsébet elnök

Helyi adatok szavazóköri bontásban és összesen:
Szavazókör

1.

2.

3.

Összesen

Névjegyzéken szereplő
választópolgár

839

904

875

2618

Megjelent választópolgár

427

311

391

1129

50,8%

34,4%

44,6%

43,12%

Megjelent vp. összes vp-hoz
viszonyított aránya
érvénytelen szavazat

30

14

43

87

érvényes szavazat

397

297

348

1042

igen szavazat

6

2

4

12

nem szavazat

391

295

344

1030

Ezúton is szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, valamint a
helyi választási iroda munkatársainak a népszavazás törvényes és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett munkáját.
Dr. Lázár Gabriella
Helyi Választási Iroda vezetője

Falukarácsonyi beharangozó
Időpont: 2016. december 17. szombat
Helyszín: az iskola udvara és termei
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az idei karácsonyi vásárunkra!
Fellépnek többek között az óvodás és az iskolás gyerekek!
Sült kolbász, virsli, forralt bor, káposztás lángos!
Részletes program következő lapszámunkban,
ill. az önkormányzat honlapján és facebook oldalán!
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Feloszlott a helyi Polgárőrség
Vértesszőlős Polgárőr Egyesület tájékoztatja Vértesszőlős Község lakóit, hogy a
községben működő Polgárőr Egyesület
jogutód nélkül feloszlatta magát. Az egyesület céljainak elérése veszélybe került, ezért
az elnök közgyűlést hívott össze, a közgyűlés
megtárgyalta az elmúlt időszakban kialakult
körülményeket. Elsősorban nagymértékű
létszámcsökkenés, a tagság egy részének
lakhelyváltozása, és munkakörülményeinek
változása. Fenti okok miatt az egyesület hos�szabb ideje nem tudta teljesíteni szolgálati
feladatait, valamint a kitűzött célokat. A tagtoborzás és tagépítés többszöri kísérlet után
sem járt eredménnyel. A közgyűlésen határozat született az egyesület jogutód nélküli

megszűnésről. A közgyűlés az Alapszabály
VII. fejezetének 2. pontjában foglaltak, valamint az Ectv.10. §-a szerint járt el.
Fentiek alapján 2016. augusztus 22-én az
egyesület képviseleti és ügyintéző szervének megszűnt a jogviszonya. Mindezt megelőzte törvényi kötelezettségünk a Tatabányai
Törvényszék felé, valamint Megyei Polgárőr
Szövetség, a Vértesszőlős Község Önkormányzata és a Komárom Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása.
Megköszönjük Vértesszőlős Község Önkormányzatának, és lakóinak segítségét,
amellyel támogatta a Polgárőr Egyesület
munkáját.
Vértesszőlős Polgárőr Egyesület Elnöksége

Szüretünnep falunkban
Szeptember 24-én, a Tájház előtt gyülekezett a falu apraja-nagyja, hogy részt
vegyen a szüreti felvonuláson.

Köszönet segítőinknek, támogatóinknak,
akik munkájukkal illetve adományaikkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

A szőlőhegy irányából a helyi Aszúszemek
néptánccsoport tagjai érkeztek dalolva, két
markos fiatal hozta a szőlőfürtökkel díszített koszorút. Ezután az iskola Ogyevacska néptánccsoport kis táncosai adták elő
műsorukat, majd az Aszúszemek táncosai
következtek. Horváth Sándor – kisbírói szerepben – sorba állította a menetet, majd
elindultunk. Útközben dalolva, a kínáló
helyeken megpihenve jutottunk el a Jenei
Kávéházhoz, ahol idén is finom süteményekkel és borral kínálta a menetet Jeneiné
Editke és munkatársai. Köszönjük!
A bál 20 órakor kezdődött a Sportcsarnokban, ahol Nagy Csaba polgármester
és Biczó Sándor, a Hegyközösségi Egyesület elnöke köszöntötte az új bort. A polgármester úr köszöntötte Muhr am See és
Udvard testvértelepülésünk képviselőit.
Ezután a mazsorettek tánca nyitotta meg
a bált, melyen a Die Lausbuben zenekar
zenélt hajnalig.

Aszúszemek Néptánc Egyesület, Bartal
Vilmosné, Bedei Sándorné, Biczó Sándor,
Bíró József, Busch Józsefné, Dobsa Balázs, Gombás Lajos, a Hegyalja utca lakói,
Hegyközösségi Egyesület, Horváth Sándor, Hörömpöli Tiborné, Jánk Róza, Jenei
Kávéház, Jenei Zoltán, Krajczárné Száraz
Erzsébet, Kriszt Péter, Kocsis Gyula, Kovács Lajosné, Kutenics Gábor, Kutenics
Kinga, Kutenics Mária, Kutenics Szilvia,
Magyar Józsefné, Mohainé Lepkó Éva,
Nábob Kft, Németh Szilvia, Pappné Bedei
Sarolta, Perzsényi Rezső, a Rózsa utca lakói, Scsibrán Zoltán, Skrován József, Skrován Józsefné, Stern Roland, Szabó Mária,
Szádeczky Jenő, Szerencse Józsefné,
Szücsné Posztovics Ilona, Valusek BT, a
Vértesszőlősi Általános Iskola dolgozói,
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, VSE Mazsorett-csoportja.
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Szabó Mária képviselő
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Óvodai hírek
Az élmény dús Mihály-napi vigadalom, erőpróba és vásár után újabb kedves esemény
várt ránk.
Meglepetés ajándékként varázslatos zenei élményben
lehetett részük ovisainknak és az elsős kisiskolásoknak. A Közösségi Házba kaptunk meghívást, ahol a
Zsebsün Zenekar gyerekdalokkal és megzenésített
gyermekversekkel szórakoztatott bennünket. A legkisebbek eleinte kissé bátortalanul, majd önfeledt örömmel vettek részt a közös éneklésben, táncolásban.
Fergeteges hangulat alakult ki, amely a szórakoztatás
mellett a hangszerek bemutatásával, komplex programunkhoz kapcsolódva egyben komoly zenei élményt
is nyújtott az apróságoknak.
Október 6-ától ismét izgalmas, zsúfolt napok köszöntöttek ránk. Elkezdődött az őszi úszásoktatás, ahol az 5 évesnél idősebb, sportolni vágyó gyermekek ismerkedhettek a vízzel. Elsődleges célunk ebben a korban a vízhez szoktatás, de
a bátrabbak, vagy azok, akik már több tanfolyamon is részt vettek, az úszás alapjait is elsajátíthatják. Különjáratos busszal utaztunk Oroszlányba,
ahol játékos foglalkozás keretében ismerhették
meg az úszás legfontosabb alapelemeit. Eközben
gyakoroltuk a közlekedés alapvető szabályait, az
önálló öltözködést, udvarias viselkedést a buszon,
az utcán és idegen környezetben, valamint a legszigorúbb szabályokat az uszodában. Az utaztatás
költségeihez az Önkormányzat is hozzájárult, köszönjük támogatásukat. Részben az oktatóknak, részben a sok-sok bíztató szavunknak köszönhetően a legbátortalanabb gyerkőcök is legyőzték félelmüket és kivétel nélkül mindenki
kipróbálhatta „tudományát” a mélyvízben is.
Óvodánk Samu Műhely néven új programsorozatot indított 5-6 éves gyermekei számára,
akik különösen szívesen rajzolnak, festenek, kézimunkáznak és ebben a tevékenységükben
igen ügyesek. Célunk a kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése,
gondozása a művészeteken keresztül. A már meglévő vizuális kultúra fejlesztése különböző

Olaj a vásznon (Albert Zsolti)
Fess egy képet,
lángoló napot,
az eget kékre,
réti fuvallatot.
Fess egy képet,
álmod erre ébred,
rád lel boldog léted,
a mennyet eléred
szép szíveddel.
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felkínált technikák, művészeti ágak által. Műhelymunkánk során lehetőséget biztosítunk a
gyermekek élmény- és fantáziavilágának szabad önkifejezésére. A program legfontosabb
várható eredménye az, hogy már ilyen kicsi
korban örömmel tevékenykedjenek, alkossanak, próbálják megvalósítani elképzeléseiket.
Szívesen és bátran használják a már ismert

és új technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat. A program zárásaként májusban néptáncbemutatót tartunk, valamint kiállítást rendezünk a gyermekek alkotásaiból.
Óvodánk 2016. november 7-8-9-én papírés kupakgyűjtést tart, melynek bevételét a
hagyományos Mikulás parti szervezésére
szeretnénk felhasználni. Az idei évben az Intézmény papírgyűjtését a DHL Supply Chain
(Biatorbágy) is jelentős mértékben támogatta. Az általuk felajánlott papírból 71.300 Ft értékben megvásárlásra került egy új szőnyeg
a Katica csoportba, valamint a Maci csoport
is új poharakat kapott. Három csoportnak
teáskanalakat is tudtunk vásárolni a maradványból.
Köszönjük a cégnek a támogatást, mellyel
az Intézmény működési feltételeit javította.
Mohácsi Mihályné óvodapedagógus

72 óra kompromisszum nélkül
2016. október 9-ével lezárult – közel
8000 fiatal részvételével – az idén kilencedik alkalommal megrendezett 72 óra
kompromisszum nélkül háromnapos,
szociális, önkéntes akció.
„Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet
a személy szabad akaratából, egyéni választása
és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.”
A 72 Óra Kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három
történelmi keresztény egyház szervez.
Az akció Magyarország fiatalságát hívja
közös összefogásra, hogy együtt tegyenek
másokért, környezetünkért. Országszerte
fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három
napon, azaz 72 órán keresztül teljesítettek közhasznú feladatokat: környezet- és
természetvédelmi akciók (erdőtakarítás,
szemétszedés, faültetés, virágosítás), intézmények, játszóterek felújítása, kerítések
festése, szociális segítségnyújtás, kulturá-

lis műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.).
Vértesszőlős Község Önkormányzata másodszor vett részt az önkéntes akcióban,
melynek keretében a résztvevők most a
Határ úton kb. 20 zsák kommunális szemetet szedtek össze. A Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Kiállítóhelye
idén először csatlakozott a rendezvényhez,
ahol a sétány tereprendezését végezték el
az önkéntesek. Ez úton is tisztelet és köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek!
Zoltánfi Zsuzsanna
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Iskolai hírek

Mihály nap

„2016 RIÓ Olimpia” – Témahét az iskolában
„Citius, altius, fortius”
Szeptember utolsó hetében az nyári olimpia
élményeit felelevenítve témahetet szerveztünk. Előzetes feladatokkal készültek a gyerekek, a tantermeket kidíszítették az olimpiai
bajnok sportolók ereklyéivel, a róluk szóló
újságcikkekkel, fotókkal. Tanórákon a témához kapcsolódóan foglalkoztak például az
olimpiák eszményével, a sportszerűséggel,
az egészséges életmóddal, illetve az olimpia
helyszínét biztosító Brazíliával. A hét végére
a zárónapra készíteniük kellett egy látványos
bemutatót a választott sportolóról, melyben
a sportágat és az elért eredményeket mutatták be a többi osztály részére. Vendégül
láttuk az udvardi testvériskola tanulóit is, akik
szintén bemutatták nekünk az olimpián sikereket elért szlovák sportolókat. Az „elméleti”
órákat a gyakorlat követte, hiszen a közös
zenés bemelegítés után az osztályválogatott
csapatok ügyességi és gyorsasági versenyszámokban mérték össze tudásukat. Ezen a
napon csatlakoztunk az Európai Diáksport
Napjához is, így a verseny zárásaként az

iskola összes tanulója teljesítette a 2016 m
futótávot. Izgalmas, élménydús programban
volt részük tanulóinknak.
Az alsós osztályok is megismerkedtek
az olimpiák történetével, olimpikonjainkkal,
magyar órákon fogalmazásokat készítettek
a sport fontosságáról, a sportszerűségről
beszélgettek erkölcstan órán, tablókat készítettek rajz órán. Testnevelés órán a tanító nénik olimpiai futást szerveztek.
A hét a Mihály napi programmal zárult,
mely az idén olimpiai erő és bátorság próba volt. Az alsós tanulók 9 órakor indultak
a Majális felé próbatételre. Sok változatos
feladattal kellett megküzdeniük, melyek
érintették a Mihály napi népszokásokat is. A
szlovák testvérfalunk tanulói is részt vettek
egy-egy csapattal az alsós próbán. A napot
a már hagyománnyá vált Mihály napi vásár
zárta, melyen igen sokan voltunk. Az osztályok és a lelkes szülők együtt árusították
az általuk készített portékákat. Mesemondó,
hennafestő is gazdagította a programot.

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal
ünnepe, aki a katolikus egyház oltalmazója, fontos szerepe van a gonosz elleni
harcban. Főként a gazdasági élettel ös�szefüggő szokásokat fűztek napjához.
Az állatok behajtásának, a pásztorok
számadásának a napja, a kukoricatörés,
a szüret kezdete. Országos vásárokat
rendeztek ekkor. Erre emlékezve iskolánk évek óta Mihály napi erőpróbát és
vásárt szervez.
Az alsó tagozatosok akadályversenyen
vettek részt, a Majálisba kirándultak, ahol
egy kellemes, sportos délelőttöt töltöttek
el. A felsős tanulóknak Mátyási Piroska Mihály napi olimpiát szervezett, ahol ügyességi feladatokat kellett teljesíteni. Ezután
az iskola udvarán 2016 méteres futással
zárták az erőpróbákat. Nagy öröm volt számunkra, hogy meghívásunkat elfogadta
testvértelepülésünk, Udvard szlovák isko-

lájából 30 tanuló és kísérő tanáraik, akik
mindkét programon részt vettek. Délután
vendégeink megtekintették a múzeumot
Zoltánfi Zsuzsa idegenvezetésével, majd
a Tájházat Skrovánné Márika néni szlovák
nyelvű tájékoztatásával.
A Mihály napi vásáron sok érdekes
és igényes portéka, finom sütemények,
nyalánkságok fogadták a vásározókat.
A rendezvényt az iskola Ogyevacska gyermektánccsoport nyitotta meg szlovák
táncokkal, a program alatt Kelemen Petra
Piroska interaktív meséje szórakoztatta az
érdeklődőket. A vásár kitűnő alkalom arra
is, hogy a szülők és gyerekek együtt legyenek, együtt árulhassák portékájukat a maguk és közösségük számára.
Mind iskolánk tanulói és pedagógusai,
mind udvardi vendégeink nagyon jól érezték magukat ezen a szép napon, mindan�nyian kellemes emlékekkel tértek haza.
Krajczárné Száraz Erzsébet

Mátyási Piroska és Zöld Andrásné
pedagógusok

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket
2016. november 8-án, 16 órakor kezdődő
LEGO robot bemutatóra, melynek helyszíne
a vértesszőlősi Közösségi Ház.
Itt lehetőségük van megismerkedni
a LEGO robottal, az Új-Delhibe kijutott
olimpiai csapatunkkal.
Betekintést kapnak az olimpiai
feladatokba és a csapat felkészülésébe.
Iskolavezetés

8

9

Haditorna vetélkedő

Akadályverseny az iskolában

Szeptember 29-én a Pákozdi csata emlékére a Magyar Honvédség haditorna vetélkedőt hirdetett. 4 fős csapattal készültünk a
fizikai és szellemi feladatokat is tartalmazó vetélkedőre. Tökéletes
helyszínen, a Monostori Erőd falai között izgalmas, és tanulságos
feladatok megoldására kellett vállalkozni. Jó hangulatban, kellemesen elfáradva teljesítették tanulóink a versenyt, ahol végül a
középmezőnyben végeztek. Sok tapasztalatot és élményt szerző
tanulóink: 7.o: Kajfis Kíra, Skrován Lilla, 8.o Fehér Dominik, Szűcs
Levente.				

Iskolánkban minden évben megemlékezünk az aradi vértanúkról, akiket Haynau táborszernagy parancsára1849.
október 6-án végeztek ki a szabadságharcban való részvételükért.

Mátyási Piroska kísérő tanár

Családi nap Majkon
A 4. osztály tanulói Iványi Beáta osztályfőnök vezetésével október 8-án családi napon vettek részt Majkon, a Kamalduli Remeteség műemlék-együttesében.
A program egy rövid zarándoklattal kezdődött – a hely szellemének megfelelően természetesen néma sétával. Ezután tárlatvezetés következett, majd Kovács Éva drámapedagógus tartott egy foglakozást, ahol a gyerekek és szülők közösen játszhattak egy fantasztikus életjátékot. A nap további részében volt hennafestés, kézműves foglalkozások,
arcmasszázs, szabadtéri játék és csendes pihenés is. Jó volt ezen a csodálatosan nyugodt helyen feltöltődni, kikapcsolódni, de a legjobb mégis az volt, hogy a szülőkből rövid
időre ismét gyerekek lettek, és nagy örömmel csatlakoztak saját csemetéik tevékenységeihez. Köszönjük a részvételt mindenkinek!
Iványi Beáta
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A rövid ünnepségre a kivégzés évfordulóján került sor. Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, az eső miatt a megemlékezést a tornateremben tartottuk meg. Idén
a 6. osztályosok adtak elő egy kis műsort, felkészítő tanáruk Burainé Murányi Magdolna
volt. Az időjárás miatt a szokásos akadályversenyt is el kellett halasztanunk, erre október
15-én került sor. Az egyes állomásokon végzős tanulóink különféle érdekes feladattal várták a felsős osztályok csapatait. A feladatok között volt játékos ügyességi verseny, zászlófelismerés, zenehallgatás, elrejtett tárgyak megkeresése és képfelismerés. Kiélezett küzdelemben a győzelmet végül a 7. osztályos lányok Nyam-cat nevű csapata szerezte meg,
második lett a hetedikes fiúk A mamám névre keresztelt együttese, míg a harmadik helyen
a 6.-os fiúk, azaz a Manchester United Fan-ok végeztek. Reméljük, hogy tanulóink nem
csupán jól érezték magukat, hanem sok új érdekes tapasztalattal is gazdagodtak.
Szűcs Imre

Szlovák régiós találkozó
Az őszi program október 12-én, Bánhidán
került megrendezésre. A rendhagyó népismereti óra idén a
bányászat jegyében
a Bányászati és Ipari
Skanzenben volt, melyen a szlovák nyelvet
oktató iskolák tanulói
vehettek részt Tardosról, Oroszlányról,
Jásdról, Bánhidáról és Vértesszőlősről.
A kiállítás anyaga a 19. és 20. század fordulójától az 1950-es évekig terjedő időszakot
öleli fel. A bányászok számára épített hatajtós kolóniaházakat, azok berendezéseit,
valamint a bányászok élet- és munkakörülményeit tekinthettük meg. Az iskolamúzeumban töltött tanórát, mely az 1920-30-as
és az 1950-60-as évekbe repített vissza
minket, a gyerekek nagy figyelemmel és ér-

deklődéssel kísérték
végig. Megismerhettünk szlovák nyelvű
bányászati kifejezéseket is az előadások
során. Láthattunk egy
bányarészletet és egy
kovácsműhelyt
is,
ahol a kovácsmester pattogó tűzben
edzette a vasat.
Köszönjük vendéglátóinknak, a Tatabánya-Bánhida Szlovák
Művelődési Központ és Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek, hogy zsíros
kenyérrel és üdítőkkel, csokival vártak
bennünket. Köszönet Balogh Magdolna
és Galgánné Mészáros Csilla szülőknek
a gyerekek szállításában nyújtott segítségért.
Krajczárné Száraz Erzsébet
és Kutenics Szilvia
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Jótékonykodás

Nyüzsiző
Az iskolai nyári táborok sorát az idei tanévben egy „Nyüzsiző” elnevezésű kalandozó
és világmegismerő tábor gazdagította.
A tábor szervezője Iványi Beáta, aki a tatabányai múzeum drámapedagógusával,
Kovács Évával karöltve egyhetes – minden
nap más izgalmas helyszínen zajló – programot állított össze. Jártak egyebek közt a
Tatabányai Múzeumban, Tatán kerékpárral
a Szabadtéri Geológiai Múzeumban, a Tatabányai Ipari Skanzenben, Pákozdon és
a Velencei tónál, valamint Majkon, a Kam-

alduli Remeteségben. A gyermekek rengeteg ismerettel gazdagodtak, izgalmas
kalandok tarkították mindennapjaikat. A tábor tematikája a környezetvédelem, a fenntarthatóság, környékünk értékeinek megismerése, a helytörténet, az egészséges
életmód, valamint a közlekedés és étkezés
változatos lehetőségeinek megismerése
köré csoportosult. Mindezek játékos formában kerültek megvalósításra. Köszönet
minden segítőnek és résztvevőnek, egy élmény volt minden egyes nap...
Iványi Beáta

Ismét jótékonykodott a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat Idősek klubjában működő kötőhorgoló szakkör. A szorgos kezek által kötött kardigánokat, sapkákat, sálakat, takarókat
ünnepélyes keretek között vette át Lipót Vilmosné Julika vértesszőlősi védőnő, aki továbbítja a rászoruló családok részére. Köszönjük szépen a szakkör munkáját és az önzetlen
felajánlását. További jó egészséget, kitartást kívánunk.
Tótné Magdi

Betlehemes Játék Vértesszőlősön 2016
Jelentkezési lehetőség!
A községünkben működő Aszúszemek
néptánccsoport a tavalyi évben első
ízben elevenítette meg a régmúlt falu
egyik legszebb adventi hagyományát, a
Betlehemes játékot. Akkor nagy sikerrel
zajlott a kezdeményezés mely a helyszíneken meghitt, örömteli pillanatokkal
ajándékozta meg mind a szereplőket,
mind pedig a nézőket egyaránt!
Szeretnénk, ha a betlehemezésből hagyomány lenne, így idén ismét készülünk a
műsorral. Keressük azokat a családokat,
akik szűk utcaközösségüket maguk köré
gyűjtve szívesen fogadnák a betlehemezőket saját portájuk udvarán, teraszán stb.
A betlehemezést a karácsonyi ünnepekhez
minél közelebbi időpontban: december 23án pénteken este szeretnénk megtartani.
Jelentkezni lehet a Közösségi ház elérhetőségein. E-mail: muvelodesi.haz@
vertesszolos.hu • telefonszám: 06-30/5785116, a ház facebook oldalán, vagy személyesen nyitvatartási időben. Jelentkezési
határidő: 2016. december 4. vasárnap.
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A jelentkezők közül választjuk ki a helyszíneket annak alapján, hogy hol tudjuk több
lakótársunkat elérni. Ugyanis szeretnénk
minél több ember részére megteremteni műsorunkkal a karácsonyi hangulatot.
Kb. 4-5 helyet tudunk meglátogatni a faluban való elhelyezkedésük függvényében.
A részleteket a jelentkezőkkel bővebben
egyeztetjük!
Aszúszemek Néptánc Egyesület
Betlehemes csapata
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A Közösségi Ház hírei
Október 10-én, hétfő délután
Kocson vendégeskedtünk a Kötőklubbal – a 20. születésnapját
ünneplő kocsi Kézimunkakör jubileumi kiállításának megtekintése
után terülj-terülj asztalkámmal vártak minket a szíves vendéglátók.
Köszönjük a meghívást – igyekezünk méltó módon viszonozni. Október 13-án, Tatán az Új Nemzedék
Nonprofit Kft. tatabányai irodája, a
Nemzeti Művelődési Intézet KEM
Irodája, és A Vértes Agorája Agora
Start Tehetségpont és Ifjúsági Iroda, Tata
Város Önkormányzatának együttműködésével „Ifjúságért Szakmai Turné” címmel
szakmai műhelytalálkozót szervezett Tatán, a Fischer-házban. A szakmai program célja az volt, hogy a helyi szereplők
jobban megismerhessék egymást, új lehetőségeket, jó példákat ismerhessenek
meg a fiatalok aktivitásának növelésére.
Október 14-16-ig a jövő évi Erzsébet-táborok pedagógusainak és táboroztatóinak
felkészítése kezdődött meg Zánkán. A három napban elmélet és gyakorlati képzés,

Könyvtári hírek
Tartalmas estével kezdődött az idei Könyvtári napok.

tréningjátékok, kerekasztal beszélgetés,
tábortervező projektmunka töltötte ki napjainkat. Rengeteg ötlettel, programtervvel
gazdagodtunk, reméljük, a jövő nyáron
már tesztelhetik is a gyerekek. Köszönjük
a lehetőséget az Erzsébet programnak.
Október 21-én pénteken Koppánymonostorra a Megyei értéktár napra vittük
Samut, aki falunkból elsőként került fel a
Megyei Értéktárba. Ezen a pénteken az Iskola 8. osztályosai várták a vértesszőlősieket 1956-os emlékműsorukra. Köszönjük
munkájukat!

Turay Orsolya előadásával a fenntartható fejlődés, vegyszermentes takarítás, természetes
szépítkezés témát jártuk körül –majd a gyakorlatban kipróbálva friss tudásunkat ajakápolót készítettünk shea vajból, kakaóvajból
méhviaszból, majd spirulina gombát, lúgosító
kávékat kóstoltunk – hogy mi is minél tovább
fennmaradjunk. Szerdán a legkisebbeket –
óvodásokat, első osztályosokat – vártuk a komáromi Zsebsün zenekar koncertjére. Fergeteges hangulatot teremtett a banda, végig
foglalkoztatták, mozgatták, táncoltatták a gyerekeket.
Az Őszi Könyvtári Napok záróeseménye a megyei Videokonferenciás vetélkedő döntője volt – ahol lelkes csapatunk a 2. helyen zárt. Büszkék lehetünk rájuk. 50 000 forint
értékű nyereménnyel gazdagították könyvtárunkat! Csapattagok: Ballabás Andrea, Buzási
Zora, Csicsai Stella, Horváth Hanga, Horváth
Csenge, Horváth Sándor, Horváth Zsejke, Horváth Zsombor valamint a mindig felkészült és
ráadásul süteménnyel érkező: Nagy Zoltánné
Marika. Köszönjük a munkát a megyei Könyvtár
részéről a kszr csoportnak, Mikolasek Zsófinak,
mentorunknak Halász Adélnek és a nálunk vendégeskedő zsűri elnöknek, Nász Jánosnak.

Novemberi naptárunk
November 6. vasárnap 13.00 óra

Színházlátogatás – Budapesti Játékszín

November 8. kedd 16.00 óra

Lego-robot bemutató
– Skrován József tanár úr és csapata

November 11. péntek 15.00 óra

Seeler Katalin fotó kiállítással egybekötött előadása
a magyarországi Szent Jakab útról

November 11. péntek 16.30 óra

Márton –napi lámpás felvonulás indulása

November 11. péntek 18.00 óra

Pátria vacsora

November 17. csütörtök 18.00 óra

Hangfürdő

November 18. péntek 16.00 óra

Szent Ágota – Márton-napi rendezvény

November 25. szerda 17.00 óra

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatása

November 30. szerda 8.00-12.00

Sütiház
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub programjairól
Szeretettel köszöntöm kedves klubtársaimat, falumbéli kedves „kortársaimat”
az Idősek Napja (hónapja) alkalmából.
Szeretném elmondani, hogy a nyári időszakban sok kedves, vidám órát, napot,
napokat töltöttünk együtt programjaink
során, volt lehetőségünk baráti kapcsolataink elmélyítésére, és egymás örömeiben, szomorúságaiban is osztoztunk.
Számos alkalommal volt lehetőségünk
megmutatni, hogy idős korunk ellenére
mi mindenre vagyunk még képesek, a különböző bemutatkozásokon, kiállításokon,
művészeti fesztiválon bemutathattuk kreativitásunkat, kézügyességünket, szellemi
képességünket. Deresedő halántékunk
sok tapasztalatot, bölcsességet takar és
az akarat sem kopik az idő múlásával, ha
igazán akarunk „akarni”, és a pozitív gondolkodás sem korfüggő.
Az ünnepi időszak alkalmával kívánom,
hogy legyen életünk biztonságos, kiszámítható, legyen részünk egészségben, vidámságban és sok szeretetben. Üzenem
kortársaimnak, hogy „Nem múló időt kell
ünnepelni, hanem dicsőséget szerezni
annak, ami még ELŐTTÜNK áll!” (Daniel
Pennac)
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Konkrét programjaink a nyár folyamán
– Zenés rendezvények Tatán: Musical
válogatás, Operett Gála Tatabányán az
Agorában, Kertvárosban térzenés rendezvények.
– Pápai kirándulás – fürdés – városnézés:
Megtekintettük a csodálatosan felújított Esterházy kastélyt és egy katonazenés lovasharci bemutatót is láthattunk.
– Készültünk augusztus 20-i ünnepünkre, Falunapra. A „Mesterkezek” kiállításon
bemutattuk munkáinkat – kötés, horgolás, gobelin képek, hímzés, foltvarrás,
papírfonás – A sok szép alkotás elismerést érdemel. A sportpályán finom, „szőlősi gulyást” főztünk – 120 adag készült
el az önkormányzat finanszírozásával!
Köszönjük!Gulyásunkkal nem értünk el

helyezést, ennek ellenére
nagyon ízlett mindenkinek és
az utolsó cseppig elfogyott!
Köszönjük Nagyné Galgán
Marika anyagi támogatását!
– Több klubtagunk pályázott a „Tiszta udvar, virágos
ház” címre. Elismeréssel köszöntjük azokat, akik példamutatóan gondozzák otthonukat, környezetüket.
– Képviseltettük magunkat
a Bánki Nemzetiségi Napon.
– Több kiállítást is megtekintettünk – Tatabányán az Agorában, a
Kereskedelmi Szakközépiskolában, Kertvárosban, a Segítő Szolgálat Klubjában és
Vértesszőlősön. A szervezést, a szállítást
köszönjük Kutenics Kingának!
– Fiatalabb klubtagjaink rendszeresen
túráznak, helyi sétákat szerveznek.
– Az iskola tornatermében tovább folytatódik a Női torna, Ibolyáné Katika vezetésével. Köszönjük, hogy évek óta önzetlenül
végzi ezt a feladatot.
– Szeptember elején a Pátria szervezésében többen részt vettünk a Felvidéki kiránduláson. (Köszönjük Török Csabának, a
Pátria vezetőjének.)
– Szeptember 11-12-13-án a „leghűségesebb” város – SOPRON-i Művészeti Fesztiválon vettünk részt 30 fővel. Felemelő
érzés volt végignézni a „szépkorúak” igényes produkcióit. Klubunkat Sókiné Terike képviselte a fesztiválon. Dalcsokrával

nagy sikert aratott! Reméljük, hogy még
sokáig élvezhetjük kellemes hangját és
humorát! GRATULÁLUNK! Ismerkedtünk
a város nevezetességeivel, hajókáztunk a
Fertő tavon, majd kirándultunk az ausztriai
Mörbischre. Az ismerkedési zenés-táncos
esten nagyon jól éreztük magunkat. Vidám
hangulatban érzelmileg feltöltődve érkeztünk haza.
– Segítettünk a Szüreti felvonulás szervezési feladatainak megoldásában.
– Október 1-én, a zenés-műsoros-vacsorával egybekötött rendezvényünkön
a Polgármester Úr köszöntött bennünket az Idősek Napja alkalmából. Virággal,
pezsgővel köszöntötte az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő Herczeg Ferencet és kedves feleségét, Erzsikét. (Sajnos
a Kupecz házaspár nem tudott eljönni az
ünnepélyre.) Horváth Sándor – Veréb Marika verseiből összeállított zenés műsorral
köszöntötte az ünnepelteket. Az
„Aszúszemek” tánccsoport fergeteges tánccal szórakoztatott
bennünket – majd a vacsorát
is ők szolgálták fel és Skrován
tanár úr is segített. Nagyon köszönjük a figyelmességüket és
a jó hangulat megteremtését!
Az ünnepelt házaspár nyitótánca
után táncra perdültünk, vidáman,
fiatalosan. A talpalávalót Bús Péter szolgáltatta. Bartalné Marika
(Veréb Marika írását) versben
mondta el a „Fránya kulcs” törté17

Kedves Falunkbéliek!
Egy lakossági kezdeményezést felkarolva,
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára a képviselő testület is támogatásra méltónak találta, hogy megkeressük településünk LEGIDŐSEBB FÁJÁT!

netét. Köszönjük a finom „nedűt” a Hivatalnak és Herczeg Ferencnek! Köszöntöttük a
„legszebb korú” klubtársainkat – a 80 éven
felülieket! Kívánjuk, hogy jó egészségben,
szeretetben még sokáig legyenek velünk.
Gratulálunk a Zimozeleny Asszonykórus
Arany minősítéséhez, a Mazsorettek ezüst
érméhez.
– Új tagok bemutatása, köszöntése is
megtörtént: Mucha Károly és neje Zsuzsa valamint Tomasik József csatlakozott hozzánk.
VÁRJUK A FRISS NYUGDÍJASAINKAT!

Tervezett programjaink
– Séta a Múzeumhoz, Cseh Julianna múzeológus tárlatvezetésével, teadélután a
Közösségi Házban.
– November 5-én „Bolha a fülben” c. előadás megtekintése Tatán.
– December 11-én (vasárnap) Karácsonyi Ünnepély (ünnepi műsor, köszöntő, vacsora, zene)
– Szervezzük a 2017. április 18-19-20
(3 napos) kirándulást - Tavaszi Művészeti
Fesztivál Balatonfüredre! Érdeklődés és jelentkezés a csoportvezetőknél!
A szomorúság sem kerül el bennünket.
Régi, kedves klubtársunk Kormány Károly
távozott közülünk! A klub alakulásakor
adományaival segítette a feladatok megoldását. Önzetlen segítségét nem felejtjük!
Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzat támogatásának – a mozgáskorlátozottak szállítását Zoltánfi Zsuzsanna al18

polgármester asszonynak. Folyamatosan
figyelemmel kísérik és segítik tevékenységünket: Szabó Mária, a Kulturális Bizottság
elnöke, Bedei Sarolta, Dr. Nagy Sándor,
Dr. Bogár István, Gombás Lajos és munkatársai, a hivatal dolgozói – Ilike és Kata,
az óvoda és az iskola vezetői, a Szlovák
Önkormányzat, az Aszúszemek tánccsoport tagjai és a Közösségi Ház csapata.
Köszönet főző asszonyainknak: Kutenicsné Tünde, Balázs Zsuzsa, Horváth Maja,
Tomasikné Franciska és fia Tibor. A vezetőségi tagoknak és azoknak a kedves klubtagjainknak, akik rendszeresen segítenek a
szervezési feladatok megoldásában!
Kívánok a további együttműködés reményében mindenkinek nagyon jó egészséget, vidámságot és kölcsönös tiszteletet,
szeretetet!
Busch Józsefné

Az Őszirózsa nyugdíjas klub
szervezésében idén is indult
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA.
A részvétel ingyenes.
Helyszíne az iskola tornaterme,
időpontok: hétfő és szerda
17.00–18.00-ig.

Ezért kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy településünk közigazgatási határán belül melyik
lehet az a fa (gyümölcs, dísz, vagy egyéb
fa) amelyet a legrégebben ültettek, vagy
nőtt szabadon. Minden bejelentés segítségünkre lenne, mert nem tudhatjuk, ki
milyen időtávra visszavezetve tud egy-egy
információval szolgálni.
Kérem, ha az információhoz valamilyen
fényképes, vagy írott dokumentummal rendelkezik, akkor azt is jelezze. Ha csak hallomásos, szóbeszédre hagyatkozó információja van, azt se „hallgassa el” előlünk,

„A hagyományőrzés nem a hamu imádása,
hanem a tűz továbbadása."
Gustav Mahler

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Néptáncegyesületünk magyarországi táncok
tanulását, megismerését célul tűzve, már a
harmadik koreográfiáját készíti. A táncok bemutatásakor, és egyéb falusi rendezvényeken
is a néphagyományok felelevenítése a célunk.
Kérjük, ha van olyan népviseletük, kiegészítő
ruhadarabjuk, amely Önök számára feleslegessé vált ajánlják fel egyesületünk számára.
Akár jó állapotú, akár javításra szoruló állapotban is megköszönjük, ha gondolnak ránk, és
megajándékoznak a korábbi évek viseletével,
kiegészítőivel. A felajánlókat, mint támogatóinkat minden esetben feltüntetjük egyesületünk
honlapján. A következő elérhetőségeken tudják felvenni a kapcsolatot, és elmegyünk az
adott helyszínre is, ha szükséges.

Gödri László
06 30 94 03 646 • laszlo.godri@omv.com

annak is örülnénk, ha az ilyet is megosztaná velünk. Mindenféle információ begyűjtését az ötletgazda Kovács-Mérő Éva vállalta.
Elérhetőségei: telefon: 06-30/335 7829,
email: kovacs.mero.eva@gmail.com, facebook: www.facebook.com/evi.kovacsmero
Ezen kívül a Polgármesteri Hivatalban is
fogadják telefonon (34/379-091 34/379674), személyesen, mailon: polg.hivatal@
vertesszolos.hu a bejelentéseket.
Ha sikerül megtalálnunk, beazonosítanunk a tudomásunk szerinti legidősebb
vértesszőlősi fát, akkor megpróbáljuk a
korát pontosabban is meghatároztatni, egy
kicsit a figyelem középpontjába állítani,
mások számára is megismertetni, megjelölni, ha szükséges, akkor kezelni, és akár
helyi védettséget is biztosítani a fának.
Bogár István
e-mail: bogar813@freemail.hu

Orvosi rendelő tájékoztatása
Az influenza védőoltás megérkezett!
Változik a rendelés novemberben az
alábbi napokon, szabadság miatt.
november 7. hétfő
november 8. kedd
november 9. szerda
november 10. csütörtök
november 11. péntek

12.30-14.30-ig
12.30-14.30-ig
12.30-14.30-ig
12.30-14.30-ig
12.30-14.30-ig

Rendel: Dr. Kálmán József
november 14. hétfő
november 15. kedd
november 16. szerda
november 17. csütörtök
november 18. péntek

08.00-10.00-ig
13.00-15.00-ig
08.00-10.00-ig
13.00-15.00-ig
13.00-15.00-ig

Rendel: Dr. Kaizer Ákos

Előre is nagyon köszönjük!!
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SZÁRNYAL A VÉRTESSZŐLŐSI SE
Éppen fél éve adtunk hírt
a Labdarúgó Szakosztály
sikeréről, amikor is a téli
Műfüves Bajnokság döntőjében sikerült megérdemelten legyőznünk az Oroszlány csapatát és ezzel
elhódítani a bajnoki címet
és a vele járó kupát.
Azóta számos említésre méltó esemény történt, mind
az utánpótlás mind pedig
a felnőtt csapat háza táján.
Az idei bajnoki évadot megelőzően megint sikerrel pályáztunk a Bozsik programra ahol immár

harmadik éve sikerül elnyernünk a rendezés jogát. Az így megrendezésre kerülő tornák lehetőséget biztosítanak az utánpótlás
bázisának kiépítésére, a helyi gyermekek
versenyeztetésére, de talán a legfontosabb
hogy megszerettessük velük a rendszeres
testmozgást.
A legnagyobb örömünkre szinte minden
korosztályban jelentősen nőtt a helyi gyermekek száma – köszönet a szülőknek – akik
kitartóan részt vesznek a 2 hetente megrendezésre kerülő játékos sportrendezvényen.
A különböző korosztályokban U7, U9, U11,
és U13, mintegy 50-55 gyermek mérheti
össze erejét a másik 6 településről érkező
gyerekekkel. Akik szombatonként a Sportcentrum felé járnak, láthatják, hogy az érke20

ző vendégek parkolása nem
kis gondot jelent, amiért ezúton is elnézést kérünk.
A másik korosztályunk az
U16-os, akik idén először indultak a megyei bajnokságban és be kell vallanunk, hogy
nem kis erőfeszítésünkbe került ezeket a serdülőkorban
lévő gyerekeket „megfűzni”
a bajnokság kezdetére, hogy
maradjanak velünk és vágjunk bele. Szerencsére azonban a bajnokság kezdetére
kialakult egy olyan mag, akik
szívesen jönnek és remélem,
hogy jól is érzik magukat közöttünk. Fontos,
hogy Őket is megtartsuk és egymásra építsük a korosztályokat,
hogy aztán biztosítsuk az átjárhatóságot közöttük.
Közvetlenül a felnőttek alatt, de
már komoly tétre menő mérkőzéseket vívnak U19-es játékosaink,
akik hétről – hétre a felnőtt csapatot megelőzően lépnek pályára.
Nem kis próbatétel ez nekik, amikor a több ezres, esetleg tízezres
települések csapataival kell felvenniük a versenyt. Becsületükre
legyen mondva, hogy sikerült egy jól összetartó csapatot megalakítani, akik közül szinte minden héten van olyan ifi korú játékos,
aki kipróbálhatja magát a felnőttek között.

És akkor mit is takar a főcím, ami miatt
szerencsére hétről – hétre egyre többen
töltik meg a VSE lelátóját?
Felnőtt csapatunk bajnoksága is javában
folyik már és kitartó szurkolóink elmondása
alapján kijelenthetjük, hogy ilyen évadkezdetet még soha nem produkáltak „aranylábú gyerekeink”. Túl vagyunk a 8. fordulón
és büszkén jelenthetjük, hogy a megyei
bajnokságban veretlenül vezetjük a tabellát, amelyről a több százezres példányszámban megjelenő Nemzeti Sport ok-

tóber 5-ei kiadása egész oldalas cikkben
számol be. Kezdetben talán a sorsolásnak
köszönhetően azt gondoltuk, hogy a Somló, Zsámbék, Esztergom és Ács legyőzése
után megszakad a sorozatunk, de a húzósabb meccseken is jöttek az eredmények
és a nagy riválisok közül a Bábolna, Tata
és Oroszlány legyőzése is sikerült. Most öt
fordulóval az őszi bajnokság vége előtt 5
ponttal vezetünk a 2. helyezett Tata előtt és
valós reményeink vannak, hogy a téli szünetet a dobogó tetején tölthetjük.
Talán ennél is többet számít számunkra,
hogy hétvégente egyre többen vagyunk a
Sportcentrumban, akik buzdítják a csapatot és feltűnnek olyan új, – köszönet a fiataloknak – vagy talán régi szurkolók, akiket
vissza tudunk csábítani a csapatunk sikeres, küzdelmes játékával.

Van azonban egy olyan szurkolói csoportunk, akiket külön meg kell említenünk,
hiszen évek óta becsülettel elkísérnek
minket minden mérkőzésre, ha esik, ha fúj.
Remélem, megbocsájtanak nekünk, amiért név szerint említem Őket, de köszönet
illeti Badár Jánost, Sipos Józsefet, Gerezdi
Józsefet, Joó Józsefet, Ferenczi Sándort és
Nagy Imrét hogy szurkolásukkal mindig támogatták a csapatot.
Most, hogy közeledik, az őszi szezon
vége szeretnénk minden szülőnek, sportolónknak, edzőnek, szurkolónak és támogatónak köszönetet mondani a munkájáért és
további sportsikereket kívánni annak érdekében, hogy együtt tovább öregbíthessük
Vértesszőlős jó hírnevét!

Regeneráló
nyárzáró kezelések
Hyaluronnal és Flavonoid
extra termékcsaláddal!
A termékcsalád tagjai egy lépésben hidratálják, regenerálják,
feszesítik a napozás következtében kiszáradt, fáradt bőrt.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

kalIderma @ kalIderma . hu

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

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
w w w

.

k a l I d e r m a

.

h u

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

• Női-férfi-gyermek fodrászat

Túra címe:

• Kéz- és lábápolás • Lakberendezés vintage és shabby stílusban

TATA ÖREG-TÓ, VADLUDAK ESTI
BEHÚZÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE

Indulás: 2016. november 19. szombat 15.00 óra
Találkozó: Kerékpáros pihenő a vasútállomásnál, 14.45 óra
Útvonal: Kerékpárút mentén, tavak között az Öreg-tóig, Tófarokig, majd vissza. Túra
táv: kb. 10 km. Időtartam: kb. ~4 óra Túra nehézségi foka: könnyű. A túra csak
extrém időjárási körülmények esetén nem indul Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró csoportban jelezzük, ami
a következő linken elérhető: https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

Gyógyászati pedikűr

Professzionális spray-system technológiával!
GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•
•

Spange
Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Tyúkszem kiemelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Szemölcs kezelése
Körömprotézis készítése
Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b
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Először is a keratnios-tartós HAJKIEGYENESÍTÉSRŐL, hajsimításról néhány fontos információ!
Kinek ajánlom:

Mit kell tudni még róla:

• Göndör hajú vendégeinknek, akik egyenes hajra
vágynak és megbarátkoznak a gondolattal, hogy
legalább három hónapig sima marad a hajuk.
• Extrán roncsolt, vegyileg kezelt hajú vendégeinknek,
akik visszaállítanák hajuk egészségét.
• Fakó, sprőd, kreppesedésre hajlamos frizurájú vendégeinknek,
akik lágy, selymes és fényes hajkoronát szeretnének.

• Egészséges hajsimítás, azonnali, látványos
eredmény.
• 3 hónapig tartó eredmény.
• A keratinnak köszönhetően extrán ápolt,
ragyogó haj azonnal.
• Selymes, lágy tapintású frizura!
• Kb. 3 óra alatt kivitelezhető a folyamat!

A legnépszerűbb göndörítés a VOLUMENNÖVELÉS!
Ajánlom vékonyszálú, egyenes, könnyen lelapuló hajú hölgyvendégeimnek, bármilyen hajhosszra. Az eljárás után
laza, könnyed, rugalmas, hullámos , vastagabb, dúsabb lesz a frizurád! Ez az egyedülálló termék alkalmas a hoszszantartó hullámokhoz, melyek ránézésre és tapintásra is hihetetlenül természetesnek tűnnek. Rugalmasságot megőrző
innovatív technológia kationos polimerekkel. Az eljárás jóval kímélőbb, mint a normál dauer, mert kevésbé bontja meg
a hajban lévő kémiai kötéseket. A rövidebb hatóidejének köszönhetően gyorsan kifejti hatását. A kezelés tökéletes
azon vendégek számára, akiknek a haja tartás nélküli, nincs igazi struktúrája, és akik állandóan természetes hullámokra
vágynak. A kezelés hajzsírosodás ellen is hatásos. A kezelés során kialakult hullámok élettartama 6-12 hét. És akinek
NEM ajánlott: A kezelést abban az esetben nem javasoljuk, ha a haj több, mint 70%-ban szőkített, melírozott vagy
sérült szerkezetű. Bármilyen kérdéssel, kéréssel hívjatok bátran! Kedvező árakon ajánlom minden hölgynek!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
JAGUAR melegollós hajvágás!
A számítógép-vezérelt hőfokszabályozás biztosítja, hogy az olló élei mindig
pontosan a beállított hőfokon maradjanak. A TC-vágás lezárja a hajvégeket és
a haj nem töredezik tovább. A rendszeresen Jaguar TC melegollóval vágott haj
teljesen egészséges és ép lesz. A hajvágóolló élei fel vannak melegítve. A meleg
hatására a hajvégek pedig lezáródnak. Normális hajvágáskor a hajszálvégek
nyitottak maradnak és elveszítik lényeges természetes anyagaikat,és védelmüket.

Novemberben is még AKCIÓSAN próbálhatjátok ki!
További szolgáltatások:

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Kép: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=gereica&pid=33978

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

20 éves szakmai tapasztalatom legsikeresebb
eljárásairól írnék nektek egy kis ismertetőt!

• tartós keratinos hajkiegyenesítés • tartós volumennövelés
• női-férfi-gyermek hajvásás • festések, melírok, dauer.
• LAKBERENDEZÉS, AJÁNDÉK vintage és shabby stílusban.

talvány
Ajándéku n kapható!
összegbe
bármilyen

Vanília Patina

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