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VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2017. évi fordulójához.
A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer). Elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Akik a korábi években már regisztráltak a rendszerben,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Az EPER-rendszerben kitöltött
és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az önkormányzathoz
benyújtani!!!
A részletes pályázati kiírás megtekinthető az EPER-Bursa rendszerben, ill. átvehető a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Templom u.57. - telefon: 379-091/105. mellék (Mukné) vagy: 06/30/579-3780) ügyfélfogadási időben.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.
Várjuk az érdeklődőket!
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztató az október 2-ai
népszavazással kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
Az október 2-ai népszavazással kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom
Önöket a legfontosabb tudnivalókról.
A népszavazásra feltett kérdés: „Akarjae, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A szavazás ideje: 2016. október 2. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza. (A korábbi gyakorlatnak megfelelően
mindhárom szavazókör az Általános Iskola
– Templom u. 41. – épületében lesz.)
Szavazni csak személyesen lehet, az
értesítőben megjelölt helyen és időben.
Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a mozgásában,
és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A kérelemnek 2016.
szeptember 30-án 16 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodához (a polgármesteri
hivatalba) vagy a szavazás napján 15 óráig
a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján is
be lehet nyújtani. (A mozgóurna iránti kérelem-nyomtatvány letölthető a www.vertesszolos.hu oldalon a „népszavazás” fül
alatt, a www.valasztas.hu oldalon, vagy
igényelhető a polgármesteri hivatalban.)
A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát és személyi azonosítóját (személyi számát) vagy lakcímét.
A személyazonosság igazolása magyar személyazonosító igazolvánnyal (kártya formátumú vagy régi „könyvecske”
típusú, ill. ideiglenes személyazonosító
igazolvány), vagy magyar útlevéllel (ideig2

lenes útlevéllel) vagy a kártya formátumú
magyar vezetői engedéllyel (jogosítván�nyal) lehetséges.
A lakcím igazolása lakcímkártyával,
vagy a régi „könyvecske” típusú személyazonosító igazolvánnyal történhet, amen�nyiben az a lakcímet is tartalmazza.
A személyi azonosító igazolására a lakcímkártya vagy a személyi azonosító jelről
kiadott hatósági bizonyítvány, illetve igazolás alkalmas.
Fontos, hogy valamennyi igazolvány ÉRVÉNYES legyen a szavazás napján!
A választópolgár személyazonosságának igazolása után kapja meg a szavazólapot, melyen érvényesen szavazni az
„Igen” vagy a „Nem” feletti körbe írt, két
egymást megsző vonallal (pl: x vagy +)
lehet!
A választópolgár szavazhat a lakóhelyétől
eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől
eltérő szavazókörben is, amennyiben átjelentkezik. Az átjelentkezés iránti kérelmet a
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2016. szeptember
30-án, pénteken 16.00 óráig történő beérkezési határidővel nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.
hu elektronikus felületen. Személyesen a
lakcím-nyilvántartásba bejelentett, a lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti
választási irodában is benyújtható az átjelentkezés iránti kérelem.
A kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, mely szintén letölthető az Önkormányzat weboldalán, vagy a www.valasztas.hu oldalról, továbbá igényelhető a
polgármesteri hivatalban is.
Azok, akik Vértesszőlősre jelentkeznek
át, az erre kijelölt, 3. számú szavazókörben
adhatják le szavazataikat.
Amennyiben a választópolgár a lakcímétől eltérő szavazókörbe jelentkezett át, de

később meggondolja magát, az átjelentkezésre irányuló kérelmét legkésőbb szeptember 30-án 16 óráig vonhatja vissza.
A külképviseleten való szavazáshoz a
választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét,
legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16
óráig, a magyarországi lakóhelye szerinti
jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu
oldalon. A kérelem levélben történő be-

nyújtásához a formanyomtatvány a www.
valasztas.hu oldalról letölthető.
A népszavazással kapcsolatos részletesebb információk elérhetőek a www.
valasztas.hu oldalon, továbbá kérdéseikkel kereshetik a Helyi Választási Iroda
munkatársait ügyfélfogadási időben,
vagy a 379-674 és 06-30-579-3780 telefonszámokon.
dr. Lázár Gabriella
HVI vezetője

Állampolgársági eskü
2016. szeptember 15-én az
Erdélyi származású Bíró
József és Bíró Gizella ünnepélyes keretek között tette
le az állampolgársági esküt
Nagy Csaba polgármester
előtt. Az esküt követően
felhagzott a Himnusz, majd
a hivatalos iratok aláírását
követően a polgármester
Vértesszőlős község önkormányzata nevében köszöntötte Kölcsey Ferenc szavaival az immár teljes jogú
magyar állampolgárokat.

„tudd meg, e szóban: haza,
foglaltatik az emberi szeretet….
a ház, ahol az élet
első örömeit ízleléd,
a föld, melynek gyümölcse
feltáplál, szülőd,
hitvesed, barátaid,
rokonaid, polgártársaid.”
Ezután Nagy Csaba átadta a
honosítási okiratot, végül Vörösmarty Mihály megzenésített
verse, a Szózat hangzott el.
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Udvardi falunap
Vértesszőlős testvértelepülésétől, Udvardtól érkezett meghívásra az idei
évben egyesületünket kérte fel az önkormányzat, hogy rövid műsorral képviseljük közösségünket a falunapon.
A nyári szabadságok, kisebb-nagyobb
sérülések okán a csoport megfogyatkozva, de annál nagyobb lelkesedéssel
készült a fellépésre, amelyre augusztus
utolsó hétvégéjén, de igazi nyári kánikulában került sor.
A házigazdák kedves fogadtatása után,
volt időnk ismerkedni a helyszínnel. Kicsit
irigykedve megnéztük a szabadtéri színpadot, amelyet itthon is el tudnánk képzelni.
Kora délután került sor együttesünk fellépésére, ahol az elmúlt évad koreográfiáját,
egy fergeteges szilágysági táncot adtunk

elő. A programban külön műsorszámként
hallhatták Kelemen Petra Piroskát is, aki
egyesületünk tagjaként egy népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget. A produkciónkat követően házigazdáink a ŽITAVA
Panzióban ebéddel vendégeltek meg bennünket. Ezt követően volt időnk részt venni
a vásári forgatagban, s szert tettünk egy kis
vásárfiára az itthon maradottak számára
is. Késő délután a település apraja-nagyja
jelenlétében élőzenés mulatság vette kezdetét, amelybe egyesületünk tagjai örömmel kapcsolódtak be. A fellépésről készült
képek és a video az aszuszemek.hu honlapon mindenki számára elérhető. Este azzal
búcsúztunk, hogy találkozunk Vértesszőlősön a szüreti felvonuláson és az azt követő
báli mulatságban.
dr. Bogárné Géber Zsuzsanna

Hulladékgyűjtés
Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is papírgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi időpontokban:

Papírgyűjtés:
október 4-én 15-17 óra
között, helyszíne: Tűzoltószertár
Elektronikai hulladék
gyűjtése: október 24-25-én
Ezeken a napokon iskolánkba (gyógyszertár felőli bejárat) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási
gépeket, elektronikai eszközöket (legkésőbb 25-én estig). A hulladékot háztól/
címről nem áll módunkban elszállítani!
A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral
együtt szíveskedjenek leadni, mert az
iskolától csak így veszik át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően
gondoskodunk. Kérünk mindenkit, hogy

a hulladékleadással védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

Változás a védőnői
szolgálatban!
A védőnői feladatokat 2016. augusztus 1-től az Egészségházban (Vértesszőlős Ady E. u. 2/D.) Bankósné
Nyerges Lívia és Lipót Vilmosné védőnők látják el ideiglenesen.
Hétfő-kedd 08.00–16.00 Bankósné Nyerges
Lívia, szerda 08.00–16.00, Lipót Vilmosné,
péntek 08.00–16.00 Lipót Vilmosné.
Védőnői kismama tanácsadás, védőnői csecsemő tanácsadás, várandós gondozási könyv
kiállítása. Bejelentkezés: 06-34/787-292
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Siker!
Gratulálunk
Vértes�szőlős Zimozeleny as�szonykórusának,
aki
az Országos Szlovák
Szövetség által meghirdetett
„Slovenský
Škovránok
(Szlovák
Pacsírta) régiós minősítő dalkórusok találkozóján Tatabánya-Bánhidán arany fokozatban
részesült. Vezetőjük Urbanics Vilmos, a
szlovák hagyományőrző kórus tagjai: Jenei
Gézáné, Kutenics Miklósné, Mucha Istvánné, Seregélyes Béláné, Slezák Mihályné,
Szabó Istvánné, Szabó Józsefné, Zábráczki
Gyuláné.
A
Vértes-Gerecse
Dalkör, mely Vértes�szőlős,
TatabányaBánhida és Tardos
szlovák
dalköreinek
tagjaiból áll, már hat
éve közösen is megmérettetik
magukat
minősítő találkozókon,
vezetőjük szintén Urbanics Vilmos. A Zimozeleny és a Vértes-Gerecse Dalkör már három aranyéremmel büszkélkedhet, akiket
Urbanics Vilmos és Csanálosi László harmonika kísérete emeli magas színvonalra.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

A Magyar Vöröskereszt
helyi alapszervezete
a tanévnyitó ünnepségen
az első osztályosoknak
iskolaszer csomagot ajándékozott.
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Itt van az ősz, elmúlt a nyár,
kelepel a gólyamadár
Az ősz az Intézményben a beszoktatás időszaka. Az iskolát kezdő nagycsoportosaink
helyét elfoglalták az újonnan érkező kicsik,
akik csillogó, érdeklődő szemmel érkeztek.
A bölcsődei csoport is sok új kisgyermeket
fogadott, elősegítve ezzel az édesanyák
munkába állását. Szeptember elején sok
volt a sírás, többen nehezen váltak el szüleiktől. Az új gyerekek zöme mára már jól
érzi magát az intézményben, elfogadta az
itt dolgozó felnőtteket és érdeklődve fordul
társai felé. A közösségi élet gazdagítását,
a szülőkkel való együttműködést segítik
a közös rendezvények, melyek közül az
első hagyományosan a Szüreti felvonulás.
A helyi szlovák népviseletben részt vesznek a felvonuláson az Intézmény gyermekei családjaikkal együtt, valamint az
itt dolgozó felnőttek is. Nagy élmény ez a
gyermekek számára, sokáig emlegetik az
itt átélt együtt töltött órákat.

A rendezvények sorában a Mihály napi vásár a következő esemény, melyet szeptember
29-én, csütörtökön a helyi Tájházban tart az Intézmény. A projekt keretében Mihály napi
erőpróbán vehetnek részt a gyermekek, valamint értékesíthetik az általuk készített portékákat. Közben vásári kikiáltókat, vidám ritmusokat mondogatnak, ezzel is vásárlásra
ösztönözve a résztvevőket.

A kellemes időjárást kihasználva sokat kirándulunk, felfedezzük a természet szépségeit,
megfigyeljük a környezetünkben élő állat- és növényvilágot, ezzel is segítve a gyermekek
környezettudatos magatartásának kialakulását.
Törökné Pátrovics Erika

Domboldalon szőlő érik,
seregélyek ezt beszélik.
Finom, édes, jó a leve,
tele lesz a begyed vele.
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Zárt kapuk, nyitott ablakok
„Egy kis bevezető a kapuk, ablakok misztikumába
Az emberiség számára mindig is nagy
jelentőséggel bírtak az épületek tervezésekor a különböző nyílások, kapuk,
ajtók, ablakok. Még a Királyok Könyve
is foglalkozik az ablakok irányainak
fontosságával, ahogy azt a ma embere
is teszi. A levegőre és a fényre való nyitottságával az ablak a befogadó készséget szimbolizálja.
Ha az ablak kerek, az olyan jellegű befogadásról
árulkodik, mint a
szemé és a tudaté, ha négyszögletes, az az égi
javak iránti földi
befogadó készséget jelenti.
A kapu vagy
ajtó szimbolizálja
az átjárást két állapot, két világ között, az
ismert és az ismeretlen, a fény és a sötétség, a gazdagság és a szegénység között.
A kapu a nyitány, amely lehetővé teszi a beés kilépést, tehát a lehetséges átjárást –

még ha ez az egyetlen lehetőség is – egyik
területről a másikra: szimbolikus értelmezésben leggyakrabban a profán területéről
a szakráliséra”
Ezekkel a gondolatokkal írta ki fotópályázatát A Vértes Agórája Tatabánya Járás
településein élők számára és várta a (Gyermely, Szomor, Héreg, Tarján, Vértesszőlős,
Szárliget, Környe, Várgesztes, Vértessomló
és Tatabánya településen élő, alkotni és
teremteni vágyók
pályaműveit.
A helyi megnyitót
Horváth Sándor
zenével
színesítette, valamint
Hagymási Bence is jelen volt a
kiállításon, aki a
pályázat kiemelt
díja zot tjaként
kiállítási lehetőséget kapott a Vértes Agórájában a 2017.
évben.

Nyári napközis tábor
A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai nyári napközis tábort
szerveztek Vértesszőlősön. A tábor
2016. 08. 15.– 2016. 08. 19.-ig került
megszervezésre. 12 gyermek jelentkezett a táborba, leginkább az óvodás, kis
iskolás korosztályból voltak résztvevők.
Munkatársaimmal, változatos programmal
készültünk a gyermekek számára. A hétfői
nap az ismerkedésről szólt, olyan játékokat állítottunk össze, ami segítette a gyermekek feloldódását. Kedden részt vett a
táborban a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2 munkatársa, akik játékos ismertetővel, ügyességi feladatokkal készültek,
valamint minden gyermek számára hoztak
apró ajándékokat is. Kirándultunk a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyén, ahol tárlatvezetővel
volt lehetőségünk végig sétálni, így a gyermekek sok információval gazdagodtak.
Szerdán batikoltunk, a gyerekek nagyon
élvezték, nagy izgalommal várták a vég-

eredményt, többen az elkészített pólóban
is érkeztek másnap a kirándulásra, a Tatai
Tanösvényre. Csütörtökön reggeli után,
busszal mentünk át Tatára, ahol szintén
szakmai vezetéssel mehettünk végig a túra
útvonalon. A gyermekek nagyon érdeklődőek voltak, sokat kérdeztek a vezetőtől,
figyelmesen mentek végig a Tanösvényen.
Péteken délelőtt versmondó járt nálunk, aki
izgalmas, tanulságos meséivel kötötte le a
gyermekek figyelmét. Ebéd után apró ajándékokkal kedveskedtünk a gyermekeknek,
s mindenki oklevelet kapott a táborban
való részvételért. A nap zárásaként elmentünk közösen fagylaltozni, majd nagyot játszottunk, amíg megérkeztek a szülők.
A táborról pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a szülőktől, mind a gyermekektől. Érdeklődtek, hogy lesz-e jövőre is lehetőség, így örömmel értesítek mindenkit,
hogy már most megkezdtük az egyeztetéseket a jövő évi napközis táborral kapcsolatban.
Somossy –Bartal Brigitta
családsegítő

Zárt kapuk, nyitott ablakok fotókiállítás 2016. szeptember 16-án érkezett
meg hozzánk és október 1-jéig látható.

Könyvtári hírek
Az őszi Könyvtári héten – csatlakozva az országos programhoz – október
4-én, kedden délután videokonferenciás vetélkedővel, a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos előadással
és Öko-polc avatással várjuk az érdeklődőket. A legkisebbeket október
5-én, szerdán 10.00 órától várjuk a
Zsebsün zenekar koncertjére a Közösségi Házba.
8
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Pátria kirándulás 2016
A Pátria Faluközösségi Egyesület nemrégiben tartotta meg éves autóbuszos
kirándulását a Felvidéken. Programunkat végig ragyogóan napos időjárás kísérte!
Erre jártunk: Első nap a délelőtti utazást
követően frissítő sétát tettünk a Csorba tó
körül, majd megtekintettük Thököly Imre
szülőhelyét: Késmárk városát. A vár bejárása után az evangélikus fatemplom és
az új evangélikus templom következett. Itt
koszorút helyeztünk el a Thököly mauzóleumban a fejedelem szarkofágjánál. A városlátogatás után szálláshelyünkre tértünk,
mely a Pieniny Nemzeti park kellős köze-

pén Lesnicán volt. Itt nagyszerű fogadtatásban, ízletes vacsorában és kényelmes
szállásban részesültünk.
Másnap tutajozáson vettünk részt a hegyek közé szorított Dunajec folyón és ott
voltunk egy goral folklór programon is,
melynek során asszonyaink – Borbélyné
Paxy Erika és Scsibránné Goór Zsuzsanna – megsemmisítő vereséget mértek holland riválisaikra farönk fűrészelésben és
kosfejésben! Ezúton is gratulálunk nekik!
A délutánba még belefért Lubló várának
és a hozzá tartozó skanzennek a megtekintése is (kísértettel nem találkoztunk).
Az éjszakát Felsősomon a Javorna hegyihotelbe töltöttük.

Utolsó napunkon meglátogattuk a Szapolyai család központi fészkét: Szepesváralja
várát, mely a leírások szerint közép európa
legnagyobb vára. Ezután Lőcse városát

tekintettük meg. Végül utunkat az Andrássyak gyönyörű kastélyában – Betléren fejeztük be. Utazásunknál partnerünk volt a
Szöllősi Travel!

• 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!
Túra címe:
SZÁRLIGET ZUPPA TETŐ
http://www.panoramio.com/photo/104736268 /

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

Indulás: 2016. október 15. szombat 8.33 óra
Találkozó: Vasútállomás, 8.00 óra
Útvonal: Szárliget vasútállomás- Hajagos körül- Zuppa tető
Szárliget vasútállomás (kék háromszög jelzésen körbe). Visszafelé indulás Szárliget vasútállomásról (13.00 óra). 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/467701
650098747/?ref=bookmarks

Házhoz megyünk: a Rendőrség országos vagyonvédelmi programja
Folytatódik a Házhoz megyünk program
2015-ben indult a Rendőrség vagyonvédelmi programja, mely 2016 decemberéig folytatódik. A prog-ram lényege, hogy a Rendőrség, valamint
az együttműködő partnerek, az AEGON Biztosító Zrt., a Polgárőrség és
a Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara szakemberei személyesen
adnak ta-nácsot az érdeklődőknek.
Megyénkben az elmúlt időszakban Tatabánya, Tata és
Esztergom nagy áruházaiban találkozhattak a Házhoz
megyünk programmal, a következő időszakban ugyanezen városok okmányirodáiban folytatódik a program.
A kitelepülések október időpontjaiaz alábbiak:
Tatabánya, Kormányhivatal 2016. okt. 17-21. minden
nap 9.00-11.00 óra között. Tata, Okmányiroda 2016.
okt. 17-21. Hétfőtől csütörtökig 11.30-13.30 óra között.
Esztergom, Okmányiroda 2016. okt. 17-21. Hétfőn,
szerdán és csütörtökön 15.00-17.00 óra között
A vagyonvédelemmel kapcsolatos információkat találnak a www.karmegelozes.hu weboldalon.
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Gyógyászati pedikűr
Spray-system technológiával

GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•
•

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

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

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

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

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

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 :
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kalIderma @ kalIderma . hu

• 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

.
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