Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. augusztus, XXII. évfolyam, 8. szám

Beharangozó a falunapi programokról
2016. augusztus 19.

17.00 Mesterkezek megnyitó a Közösségi Házban

2016. augusztus 20.

9.00
10-től 16 óráig
10-től 13 óráig
		
		

Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Múzeumi program
Ingyenes bowling a Cool Ball Klubban
(előzetes regisztráció szükséges a Közösségi Házban,
tel. szám: 30/578 5116)

A sportcsarnokban:

Íjászat, ugrálóvár, habparty, főzőverseny
a helyi civil szervezeteknek
„Állati jó bemutató”
Karate bemutató
Játékos olimpia, tizenegyes rúgó verseny
A Zabszalma együttes koncertje
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója
Eredményhirdetések:
Tiszta udvar – virágos ház, virágos utca, sportversenyek és főzőverseny
20 órától A Dolce Vita együttes koncertje
21.30 Tűzijáték
22-től 24 óráig		 Disco – DJ Borisz
15 órától
		
16 órától
16.45-től
17 órától
18 órától
19.15-től

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Vértesszőlős Önkormányzata

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

MEGHÍVÓ
Kedves Kiállítónk! Szeretettel hívjuk és várjuk a vértesszőlősi alkotókat a

XXIV. Vértesszőlősi Mesterkezek kiállítására
kérjük tisztelje meg munkáival rendezvényünket!

Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
2016. augusztus 15-16-17-18-19 napokon
igazgatási szünet miatt

A kiállítási darabokat 2016. augusztus 1-től 5-ig, valamint 15-től 17-ig
várjuk 8.00–16.00 óra között a Közösségi Házban.
A kiállítás megnyitó időpontja 2016. augusztus 19. péntek 17.00 óra,
a tárlat 2016. augusztus 31-ig lesz látható.
Szíves közreműködését megköszönve, üdvözlettel,
Kutenics Kinga kulturális munkatárs • 06-30-578-51-16

ZÁRVA tart.
Kizárólag halotti anyakönyvezés miatt
az alábbi ügyeleti telefonszám hívható: 06 30 585 9056
Kérjük ügyfeleink megértését!
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Tisztelt Ügyfelünk!
Értesítjük, hogy az MVH Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége
2016. július 18. nappal elköltözik.
A költözés miatt 2016. július 18-án (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel.
A kirendeltség új címe: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. C. épület.
A kirendeltség telefonszáma és ügyfélfogadási ideje változatlan.
Telefon: 34/814-520
Ügyfélfogadási idő: hétfő 9.00-12.00, 13.00-16.00, kedd 9.00-12.00, 13.00-16.00,
szerda 9.00-12.00, csütörtök 9.00-12.00, 13.00-16.00, péntek 9.00-12.00.
MVH Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége
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SZÍNHÁZ AJÁNLAT!
A Madách Színház vendégjátéka
TATABÁNYÁN!
2016. szeptember 2-án (péntek) 18 órakor
látható a Nagyszínpadon a

Betörő az albérlőm című vígjáték.
A darabot Szente Vajk rendezte.
A főbb szerepekben Hűvösvölgyi Ildikó, Mucsi Zoltán, Szerednyey Béla, Magyar Attila,
Hajdu István, Nagy Sándor, Pusztaszeri Kornél és Bajza Viktória látható.
Jegyek ára 4500 Ft – a jegyeink a 7. és a 8. sorba szólnak
Jelentkezés: a 06-30-578-5116 telefonszámon és a Közösségi Ház facebook oldalán
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Magyarországi Szlovákok Napja

NYÁRKÖSZÖNTŐ!

Az Országos Szlovák Önkormányzat
az idei évben, július 2-án rendezte
meg a Magyarországi Szlovákok Napját, Mátraszentimrén.
Hollerné Racskó Erzsébet az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke mondott
megnyitó beszédet. A színpadon ünnepi
beszédek, ökumenikus áhitat, nemzetiségi munkákért díjátadások, népviseletikékfestő bemutató, néptánc volt látható.
A magyarországi szlovák régiók találkozásának haszna az együtt ünneplés.
A régiós szlovák tájegységek képviselői
népviseletüket, gasztronómiai különlegességüket, hagyományos mesterségek bemutatóit, helytörténeti fotóit tekintettük meg.
Vértesszőlős is képviselte magát a Vértes-Gerecse régió keretén belül, érdeklődő asszonyokkal. Vértesszőlősről gyönyörű hímzéses párnák (Bartalné Marika

munkái), terítők, hímzések, képek, prospektusok, könyvek, sütemények, kékfestő népviseletek kerültek bemutatásra.
Másnap, július 3-án Mátraverebélyen, az
országos hírű kegyhelyen, gyönyörű környezetben szentmisén is részt vehettünk.
A hazai szlovákság ünnepén való részvétel a hagyományápolás fontos része.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat klub tagjai is részt vettek a Tarjáni Segítő Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő nyárköszöntő juniálison. A rendezvényük célja, hogy egy
kellemes délelőtt keretében új ismeretségeket és barátságokat kössünk, illetve a meglévő
kapcsolatokat ápoljuk. Megnyitó beszédet mondott Marx Ernő Tarján Község polgármestere. Egy kis műsorral kedveskedtek Tarján Német Nemzetiségi Óvoda táncosai, Gyémánt mazsorett csoportja és meghallgattuk a Nemzetiségi Dalkör műsorát. Finom ebéd
után táncos mulatsággal zárult a délután. Ajándékkal viszonoztuk és köszöntük meg ezt a
szép, tartalmas, programokkal teli napot.
Tóthné Magdi

„A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas
legyen a beteg gyógyítására.”

VÉRADÁS

Augusztus 9-én kedden
VÉRADÁSRA hívjuk
Vértesszőlős lakosságát
15.00–18.00 óráig
a Közösségi Házba.
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Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.

Önzetlen segítségét minden
beteg nevében köszönjük!

Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom
megyei Szervezet
Vértesszőlősi Alapszervezet
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Metamorfózis
„Metamorfózis Ember és természet
kapcsolata az Által-ér völgyében”
címmel állandó kiállítás nyílt a napokban a Tatabányai Múzeumban. A tárlat a történeti ökológia segítségével
mutatja be környezetünk történelmét
időben és térben az Által-ér környezetében, az ember jégkorszaki megjelenésétől a 1970-es évekig. Vértes�szőlős az első „állomás” egy szép
diaporámával és még sok más különleges, interaktív látnivalóval várja a
múzeum az érdeklődőket az időutazás során. A megnyitó ünnepségen
Vértesszőlőst mintegy 20 fő képviselte. Ajánlom megtekintését mindenkinek, csodálatos összeállítás!
Zoltánfi Zsuzsanna

A Tatabányai Múzeum elérhetőségei:
Szent Borbála tér 1.
Telefonszám: (34) 688-192
E-mail: info@tbmuzeum.hu
Nyitva tartás:
szerda–vasárnap 10.00–18.00

8

9

Meghívó keresztelési tanfolyamra
Vannak, akik még nem keresztelkedtek meg.
Vannak, akiket megkereszteltek, és utána „se kép, se hang”.

Van kérdés? Van válasz! Keresel?

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

Itt meg találsz – itt megtalálsz!
KORHATÁR NÉLKÜL:
20 órás keresztelési előkészítő tanfolyam kezdődik a Vértesszőlősi Református Gyülekezetben.
(12-14 éves kor alatt gyermekkeresztség, és majd utána a konfirmáció. Az idősebbek részére a keresztelésre készülésnek része a konfirmációi felkészülés. Akit egyszer bárhol megkereszteltek: azt nem kell megismételni).
Mi a keresztség? Mi az a konfirmáció? Lehet bármelyiket felnőttként is? Kicsoda Isten? Ki vagyok én? Hol van a helyem ebben a megzavarodott világban? (… és további
efféle kérdések).
Első találkozás:

2016. szeptember 11. vasárnap 10.00 óra
Vértesszőlős, Gagarin u. 10.

• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Károlyné Bujáki Brigitta) 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 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

Az idei év egyik,
nők és férfiak által egyaránt
közkedvelt terméke a natúr deó!

A továbbiakat ekkor és együtt egyeztetjük.

Keressük együtt a válaszokat!
Az érdeklődőket hívja és várja egy élő közösség: a vértesszőlősi reformátusok.
Nevükben és megbízásukból:
dr. Márkus Mihály megbízott lelkipásztor

Organikus mandarin, citromfűolaj, orvosi
szappanfű, aloé tartalma semlegesíti a nem
kívánt testszagot, a pórusok elzárása nélkül nyújt védelmet, szem előtt tartva a test
természetes méregtelenítő folyamatait.
Használata során az izzadsággal együtt távozhatnak a méreganyagok, melyek eddig, az „izzadásgátlókkal” a
hónalj nyirokmirigyeibe szorultak nagymértékben növelve a mellrák
kialakulásának kockázatát.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

• 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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I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

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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