Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2016. február, XXII. évfolyam, 2. szám

TÉLTEMETŐ
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület célul tűzte ki a régi
népszokások újraélesztését, a hagyományok ápolását. A múlt évben első ízben felelevenített Télbúcsúztató programot az idei évben
is megszervezi.

JÖJJÖN EL, ÉS ŰZZÜK EL EGYÜTT A HIDEG TELET!
2016. február 9. kedd
VIDÁM, CSALÁDI TÉLBÚCSÚZTATÓ DÉLUTÁN
PROGRAM: 18.00 – Gyülekező a Közösségi háznál. 18.10 – télűző, hangos-jelmezes felvonulás a Templom utcán át a Tájházhoz. 18.30 – Kiszebáb
felállítása, gondűző cédulák elhelyezése a bábon, tél temetése, kiszebáb
égetése, tavaszköszöntés közös énekléssel és tánccal. 19.00 – Táncház a
Közösségi házban.
A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól és
bajtól. Akik kilátogatnak a rendezvényre és feltűznek egy gondokkal teleírt papírt a kiszebábra, azok jó eséllyel megszabadulnak minden nyavalyától. Jöjjenek kicsik és nagyok,
ne hagyják otthon barátaikat, szomszédaikat se! Mindenki hozzon magával télűző-zajkeltő zeneszerszámot (kereplő, duda, dob, síp, stb.), s öltözzenek be télkergető maskarába!

A kiszebáb elégetése után a Közösségi Házban
az Aszúszemek Néptánc Egyesület FARSANG FARKA
táncházába, szerény vendéglátással várjuk!
A táncházat vezeti: Jakab András néptánc-pedagógus.
A hagyomány 2016. február 9-én, kedden a Tájház udvarán a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület szervezésében, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Zimozeleny Asszonykórus, az Ogyevacska
gyermek néptánccsoport együttműködésével kel életre.

Téli örömök az óvodában
Nem kellett sokat várni az idei első hó megérkezésére. A gyerekek nagy örömére
már január elején élvezhettük a hóesést. Az óvónénik segítségével készültek az
óvoda udvarán a vidám hóemberkék.Az óvódások apraja-nagyja a közeli domboldalon hógolyócsatát vívhatott, illetve popsitepsin csúszhatott vagy szánkózhatott.

A január nemcsak a havas sportokról,
hanem a minden évben megrendezett
családi sportnapról is szólt. Az eseményt a hagyományoktól eltérően, idén
nem májusban, hanem szülői kérésre
január 22-én, pénteken tartottuk meg
a falu sportcsarnokában. A rendezvény
elején Horváth Sándor a gyerekkel való
közös énekléssel és zenéléssel összekovácsolta a résztvevőket és megalapozta a jókedvet. Az óvoda dolgozói
mellett a gyerekek, és a szülők is részt
vehettek a mozgásos feladatokban. A
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mesébe illő próbatételen a játékosoknak egy barlangban élő sárkány hét fejét más-más eszközökkel és különböző
feladatokkal kellett legyőzniük. A gyerekek elé gördített akadályok között volt
például karddal út vágása, talicskázás,
álomporhintés és varázsige ráolvasás
is. Az óvodások és a szülők nagyon élvezték a különleges pénteki napot, és a
mókás feladatokat. Zárásként mindenki
átvehette a megérdemelt jutalmát: az
egészség nevében egy almát, és a részvételért egy nyakláncot.

Köszönetünket fejezzük ki Horváth Sándornak a zenés megnyitóért, Skrován Józsefnek a hangosítás biztosításáért, valamint az önkormányzat dolgozóinak a szükséges
eszközök szállításáért.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsöde közössége nevében, Szőke Zoltánné óvodapedagógus
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Iskolai hírek

A Magyar Kultúra Napja az iskolában

A Magyar Televízió stúdiójában jártunk

Az idei évben is egy játékos vetélkedővel emlékeztünk meg az iskolában a Himnusz születéséről.

Iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai osztályfőnökeik, Mátyási Piroska és Skrován
József kíséretében január 15-én, Budapesten, a Magyarország Szeretlek forgatásán jártak.
A programra a falu lakosaival megtöltött busszal indultunk. Miután beértünk a stúdióba, meg is tudhattuk, melyik fél táborát erősítjük a műsor alatt. Piros pólót kaptunk, ami azt jelentette, hogy Tatár Csilla csapatában szurkoltunk. A nap folyamán két
adást forgattak le, más-más csapattagokkal. A játék a nap mindkét
felében izgalmakkal, és fordulatokkal teli volt, ahogy ezt a végső
eredmény is mutatja. Hogy melyik
csapat vihette haza azt a bizonyos
hordót, és az ajándékcsomagokat,
azt a február 14-i, illetve a 21-ei
adásban megtudhatják!

Január 21-én délután a könyvtárban gyülekeztek a felső tagozatos osztályok képviselői, akik egy izgalmas vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A téma igen gazdag volt, hiszen a magyarsággal kapcsolatban sokféle érdekes feladat merülhet fel.
Most elsősorban a nyelvi játékok kerültek előtérbe, megjelentek a verseny során szép
szólásaink, közmondásaink, de szóba kerültek ünnepeink, hagyományaink, és betekintést nyerhettünk a hungarikumok világába is. Rendkívül szoros küzdelem végén
a győzelmet a 8. osztályosok csapata – Udvardi Vanessza, Orbán Daniella, Megas
Larissza, Besenyei Gábor és Jenei Péter – szerezte meg, második helyen az 5 osztályosok, harmadik helyen pedig a hatodikosok csapata végzett. Reméljük, hogy a
résztvevők sok új és érdekes információt szereztek a magyar kultúráról!
Szűcs Imre

a hetedikes és nyolcadikos diákok
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A Közösségi Ház hírei
Szűcs Imre fotókiállítása
Különlegesen szép eseménnyel, egy születésnapi ajándékkal kezdtük az évet a Házban. Szűcs Imre, vértesszőlősi
amatőr fotóművész gyermekeitől kapta a fotókiállítást, mint
meglepetést január 8-án. A lányok titokban képeket válogattak, meghívót készítettek és nagy gonddal készültek a
megnyitóra. A nagy érdeklődés mellett zajlott eseményen
elhangzott, hogy az este különleges példája a családi ös�szetartozásnak, egymásra figyelésnek. Merjük remélni,
hogy a képek – melyeket egytől-egyig Vértesszőlős ihletett
– arról tanúskodnak, hogy a Szűcs família: nagyszülők, szülők, gyerekek, nemcsak házra, hanem otthonra is találtak
itt Vértesszőlősön. A kiállítás ideje alatt mindig öröm volt
belépni a nagyterembe. Köszönjük az élményt!

A Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napján, 2016. január
22-én két ifjú tehetség, Tóth Fanni és
Muraközy Bernát fuvolajátéka teremtett
ünnepi hangulatot a Krajcsirovits Henrik
emlékkiállításon. Nagy Csaba polgármester köszöntötte a vendégeket a jeles nap
alkalmából, majd Kövesdi Mónika művészettörténész méltatta a tatabányai festőművész munkásságát. A kiállított képeket
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Februári naptárunk
Február 5. péntek 15.00 órától

Iskolai Farsangi Bál

Február 9. kedd 18.00 órától

Aszúszemek Tánccsoport Télbúcsúztató programja

Február 12. péntek 14.00 órától

Idősek Klubja Farsangi Bál

Február 18. csütörtök 19.00 órától

Hegyközség Közgyűlés

Február 19. péntek 16.00 órától

Szent Ágota Alapítvány Farsangi Bál

Február 20. szombat 19.00 órától

Községi Farsangi Bál

Február 26. péntek 16.00 órától

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Tollfosztó

Színház ajánlat
2016. március 24. péntek 19.00 óra
Thalia Színház

Boeing, Boeing
Szereposztás: Bernard: Pindroch Csaba, Robert: Vida Péter, Bertha: Molnár Piroska,
Judith: Schell Judit, Janet: Gubás Gabi, Jacqueline: Tóth Eszter
Jegyek: 4200 Ft, 3700 Ft. Jegyfoglalás: személyesen a Közösségi Házban,
telefonon: 06-30/578-5115, vagy a Közösségi Ház facebook oldalán.

korszakokra osztotta és érdekes tárlatvezetéssel mutatta be az érdeklődőknek.
Krajcsirovits Kinga, a festőművész lánya,
Kövesdi Mónika és A Vértes Agorája munkatársainak közös szándéka valósult meg
a sorozat létrejöttével. A kiállítás 2016.
február 11-ig látogatható nálunk Vértesszőlősön, ezt követően Környe, Héreg,
Szomor és Tarján lesz a helyszín.
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Idősek Klubja – hírek
Napi klubfoglalkozások a Vértesszőlősi Idősek klubjában. Készülődés a farsangi mulatságra. A kötő-horgoló szakkör tagjai szorgoskodnak.

Január 13-án a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat klub tagjai és dolgozói, nagy szeretettel köszöntötték névnapjuk alkalmából Stern Józsefné Veronikát, Muk István Pista bácsit és Slezák Ferencné Veronka nénit. Jó egészséget, boldogságot
és legyenek nagyon sokáig aktív tagjai az idősek közösségének.

Tóthné Magdi
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Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !



Előrendelés
esetén hétvégi
ebédjét
elkészítjük !

A változtatás jogát fenntartjuk !
A változtatás jogát fenntartjuk !
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Vse Természetjáró és Túra Szakosztály
A 2015 év végén alakult VSE Természetjáró és túra szakosztálya az idei
évben, január 14-én, csütörtökön 18
órakor tartotta első negyedéves klubnapját. Megbeszéltük az éves programot, a havonta tervezett túrákat.
A szakosztály célja a természetjárás, a
természethez kötődő aktív sporttevékenység népszerűsítése, a természetjárók, túrázók számának növelése, a
felnőtt, valamint az ifjúsági és diákkorosztályok számára a természetjárás,
túrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékeink megismertetése, védelmük aktív
elősegítése, egészséges életmódra nevelés elősegítése, propagálása. Természetismeret, honismeret és környezeti
nevelés mentén a természethez való helyes viszonyulás kialakításának elősegítése Tervezett túráink minden hónap
harmadik szombatján lesznek, melyek
nyíltak, és minden érdeklődő részt vehet. Az idei évben rövidebb, felvezető-

szintrehozó túrákkal könnyebb, és közepesebb nehézségű túrákat szervezünk.
A negyedévente szervezendő klubnapokon megbeszéljük a következő negyedéves programot, esetleg kisebb, az adott
évszakhoz, túrához kötődő előadásokat
szervezünk. Az első negyedéves túráink: Turulhoz, Bundschu kúthoz vezetnek. Áprilisban a Gerecse 10-20-50-es
túrát választottuk. A gyalogtúrák mellett
kerékpáros túrákat is tervezünk. A rendszeres túrák mellett időszakos, aktuális
túrákat is kívánunk szervezni, melyről
a facebook oldalunkon tájékozódhat.
Kérjük, figyeljék a túrakiírásokat, melyeket igyekszünk minden elérhető helyen
közzétenni: Hírmondó, Vértesszőlős
honlapja, falu-tv, plakátok, facebook oldalunkon. Februári túránk a szomszédos
Kő-hegyen lévő Turul emlékmű, és környéke. Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő érdeklődőt természetjáró szakosztályunk
februári túráján!
Bogár István

Vértesszőlős Református Egyházközség
2016 első félévi alkalmai
• Minden vasárnap délelőtt 10.00 órakor istentisztelet (Gagarin út 10).
• Minden hónap első vasárnapján az istentiszteleten úrvacsoraosztás.
• 2016. február 17. szerda 17 órakor egyházlátogatási alkalom az
egyházmegye küldöttsége keresi fel a gyülekezetet. A hittanos gyermekeket,
szüleiket, a presbitereket és minden érdeklődőt szeretettel várunk.
• 2016. március 2. szerda 18 óra Böjti este.
• 2016. március 15. kedd ünnepi koszorúzás a kopjafánál.
• 2016. március 16. szerda 18 óra Böjti este.
• 2016. március 25. nagypéntek 16 órakor istentisztelet az imaházban.
• 2016. március 27-28. húsvét vasárnap-hétfő (reggel óraátállítás), mindkét napon
istentisztelet az imaházban.
• 2016. május 1. vasárnap anyák napi megemlékezés az istentisztelet keretében.
• 2016.május 5. áldozócsütörtök istentisztelet 16 órakor az imaházban.
• 2016.május 15-16. pünkösd vasárnap-hétfő mindkét nap istentisztelet
az imaházban
• 2016.június 24-25-26. péntektől vasárnapig a REND (Református Egyházi Napok,
Dunántúl) eseménysorozata Balatonfüreden. Részletek a www.rend.hu
honlapon. Jelentkezés: 2016.március 30. a Lelkészi Hivatalon keresztül.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:

BAKANCS-túra! Gyertek velünk túrázni!
Túra címe: TURUL-TÚRA HÁTULRÓL
Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt újonnan indult természetjáró szakosztályunk februári túrájára! Indulás: 2016. február 20. szombat
9.00. Találkozó: Tájház előtt. Útvonal: Tájház- Kovács hegy alatt – Csemetekert – Turul. Turul: pihenő, forralt bor, pillantás a via ferratára (vasalt mászóút). Turul tanösvény – Szelimbarlang – Ranzinger Vince Kilátó – János forrás
– Kovács hegy alja – Tájház. Túra táv: kb. 12 km. Időtartam: kb. 4 óra. Túra
nehézségi foka: könnyű-közepes. Túravezető: Bogár István.
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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 (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 (Imre Brigitta) 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
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X. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét
(2016. január 23-30.)
A méhnyakrák napjainkban is komoly
népegészségügyi probléma. A korai stádiumban felfedezett méhnyakrák túlélési
aránya a kezelés után 100 százalék is lehet, évente mégis hölgyeket veszítünk el
ebben a betegségben.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) 2012-es állásfoglalásában egyértelműen megjelent,
hogy a méhnyakrákszűrés, a méhnyakrák
elleni oltás, valamint a méhnyakrákkal kapcsolatos egészségtudatosság fokozása
együtt kell, hogy egy integrált méhnyakrák
megelőzési stratégiát alkossanak.
Ennek eredményeként Európában már
19 országban van szűrésből és védőoltásból álló méhnyakrák megelőzési program,
köztük hazánkban is.
Az egészségtudatosság fokozását is célzó Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét
egy nemzetközi kezdeményezés, amely
idén tizedik alkalommal kerül megrendezésre az ország számos pontján. A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy
a fiatal és aktív korú nők megértsék a
méhnyakrák megelőzésének fontosságát,
és ennek érdekében motiváltak legyenek a
szűrési lehetőségek elfogadására és a védőoltás igénybevételére.
A méhnyakrák, illetve az azt megelőző
állapotok korai felismerésének legfontosabb eszköze a citológiai szűrővizsgá14

lat. A citológiai vizsgálatok elvégzésének
ajánlott kezdeti időpontja a 18. életév, vagy
a nemi élet megkezdésének időpontja,
amennyiben az a 18. életév előtt kezdődött. A citológiai vizsgálattal együtt alkalmazott nagyítóval történő vizsgálat, az ún.
kolposzkópos vizsgálat tovább növeli a
vizsgálat megbízhatóságát. Ezért minden
érintett nőnek ajánlott, hogy beszélje meg
nőgyógyászával a rendszeres ellenőrző
vizsgálatok ütemezését.
A betegség szempontjából legveszélyeztetettebbnek számító korosztályból (25-65
év közöttiek) azoknak, akiknek 3 éven belül nem volt méhnyakszűrő vizsgálata, az
ÁNTSZ figyelem felhívó céllal személyre
szóló behívólevelet küld.
Míg a szűrés lehetőséget biztosít arra,
hogy korán felfedezésre kerüljön a rákmegelőző vagy kóros elváltozás, addig
a méhnyakrák elleni védőoltással már a
betegség kialakulását okozó HPV fertőzés
válik megelőzhetővé. A hazai védőoltáshoz
való ingyenes hozzáférés elősegítése és
az átoltottság növelése érdekében 2014.
év szeptemberétől az iskolákban HPV elleni védőoltás zajlik a 7. osztályos leányok
körében, szülői jóváhagyással.
A lányok megelőző védőoltása, a magas
szintű átszűrtség, és az időben elvégzett
beavatkozás csaknem felszámolhatja a
méhnyak rosszindulatú daganata miatti
halálozást. A népegészségügyi prevenciós
programok (oltás, szűrés, tanácsadás) sikeréhez azonban elengedhetetlen az érinttetek aktív részvétele.
Amennyiben a szervezett lakossági szűréssel
kapcsolatban kérdés merül fel, készséggel állunk
az érdeklődők rendelkezésére.
Elérhetőségünk: Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
• Tel.: 34/512-724

Tegyünk egészségünkért,
előzzük meg a méhnyakrákot!

OÁZIS A BŐRNEK!
A téli hónapok száraz hidege dehidratálttá,
irritálttá, sérülékennyé teszi bőrünket.
A Csicsókás termékek különleges ápolást
és hosszútávú megoldást nyújtanak,
nemcsak a száraz bőr tüneteivel
rendelkezők, hanem a cukorbetegséggel,
ekcémával, pikkelysömörrel küzdők
számára is. A csicsóka és a kalendula
hatóanyagai javítják a bőr vízmegkötő
képességét, serkentik a hámképzést,
ideálisak a száraz bőr kezelésére.
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

• 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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Önkormányzati és civil programterv
2016. első félév
Rendezvény

Helyszín

Kezdési idő

Közösségi Ház

15.00

Óvoda

délelőtt

Kiszebáb égetés – Aszúszemek Néptáncegyesület, SZNÖ – Táncház
Asztalitenisz mérkőzések
Egyházlátogatási alkalom a református gyülekezetnél

Tájház
Közösségi Ház
Sportcsarnok

18.00
19.00
9.00-14.00

Gagarin u. 10.

17.00

18.

Hegyközösségi Egyesület közgyűlése

Közösségi Ház

19.00

20.

VSE Túraszakosztály túrája

Turul túra

9.00

20.

Asztalitenisz mérkőzések

Sportcsarnok

délután

5.

Iskolai farsangi bál

5.

Óvodai télbúcsúztató farsangi mulatság

9.
14.
17.

20.
26.
27.

Jelmezes batyus farsangi bál

Közösségi Ház

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (SZNÖ)
hagyományőrző tollfosztó rendezvénye
Asztalitenisz mérkőzések

Közösségi Ház

20.00
16.00

Sportcsarnok

MÁRCIUS
Nap

Helyszín

Kezdési idő
18.00

2.

Böjti este a református gyülekezetnél

Gagarin u. 10.

8.

Borverseny eredményhirdetés és bál

Közösségi Ház

10.

Közmeghallgatás

Közösségi Ház

17.00

11.

Az iskola március 15-i emlékműsora

Közösségi Ház

12.00

15.

Kopjafa koszorúzás a református gyülekezet
szervezésében

18.

Böjti este a református gyülekezetnél

Gagarin u. 10.

19.

VSE Túraszakosztály túrája

Bundschu kút

9.00

Gagarin u. 10.

16.00

25.
27-28.
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Rendezvény

Nagypénteki református istentisztelet
az imaházban
Húsvét vasárnap – hétfő: istentisztelet
a református imaházban

Nap
1./2.
2.

FEBRUÁR
Nap

ÁPRILIS

11.00

Asztalitenisz mérkőzések

21.

Pátria Faluközösségi Egyesület közgyűlése

Közösségi Ház

22.

Húsvéti népszokások – SZNÖ játszóház

Közösségi Ház

23.

Ovis húsvét

Sportcsarnok

Tájház

Asztalitenisz mérkőzések

Helyszín

Kezdési idő

Közösségi Ház

17.00

Sportcsarnok

3.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

9.

Pátria Faluközösségi Egyesület
tavaszi nagytakarítás

Közösségi Ház

17.00

Vértes László park,
múzeum környéke

9.00

9.

Asztalitenisz mérkőzések

15.

Területi Kortárs Szavalóverseny

Sportcsarnok

16.

VSE Túraszakosztály túrája

22.

A Föld napja – tavaszi nagytakarítás a
faluban az önkormányzat szervezésében

23.

Asztalitenisz mérkőzések

Sportcsarnok

30.

Asztalitenisz mérkőzések

Sportcsarnok

Iskola

14.00

Gerecse
10-20-50

6.00

Tájházak napja

MÁJUS
Nap

Rendezvény

Helyszín

Kezdési idő

1.

Anyák napi megemlékezés a református
imaházban

Gagarin u. 10.

5.

Református istentisztelet – áldozócsütörtök

Gagarin u. 10.

16.00

6.

Az iskola szlovák gálája

Közösségi Ház

16.00

Pünkösd vasárnap és hétfő: istentisztelet a
református gyülekezet imaházában

Gagarin u. 10.

15-16.
21.

VSE Túraszakosztály túrája

22.

Orbán napi körmenet – Egyházközség
Vendéglátás a Tájházban – SZNÖ

28.

Samu Kupa Karate verseny

31.

Táncház – az óvoda, az iskola, a SZNÖ és az
Aszúszemek Táncegyüttes közös programja

Tarján erdei iskola

9.00

Szőlőhegy

14.00

Sportcsarnok
Közösségi Ház

18.00

Helyszín

Kezdési idő

JÚNIUS

Gagarin u. 10.

27.

Rendezvény
A Hegyközösségi Egyesület borverseny
eredményhirdetése és bálja

17.00
16.00

Nap

Rendezvény

11.

Pátria Falunap

15.

Nyolcadik osztályosok színházi előadása
Bankett

18.

Ballagás

18.

VSE Túraszakosztály túrája

25.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

Vértes László park
Közösségi Ház
Iskola

12 és 16 óra
17.00-21.00

Iskola

10.30

Alcsúti
arborétum

8.00

Közösségi Ház

17.00

A tavasz során idén is rendezünk Kavicsösvény túrát, időpontját a Hírmondóban, a honlapunkon és
az önkormányzat facebook-oldalán közöljük majd. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos
Állategészségház, Vértesszőlős
2837 Vértesszőlős,
Szabadság telep 1974.
Telefon: +36 34 719 000
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16–18
Kedd, csütörtök: 9–11*

Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS
2013. március 1-jétől az új közszolgálati
feladataim miatt a délelőtti rendelési
időben gyakran helyettesítés lesz, ezért
előjegyzés (bejelentkezés) szükséges.
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás

HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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Vértesszőlősön időpont egyeztetéssel rendelési időn kívül elérhető
további speciális szolgáltatások

• lágy szöveti sebészeti
beavatkozások
• szülészeti műtétek,
ivartalanítás
• műszeres diagnosztika: ultrahang,
EKG és Röntgen vizsgálatok
• éjszakai és sürgősségi ellátás
Mikrocsip akció

2013. január 1-jétől kötelező az ebek mikrocsippel történő megjelölése és regisztrációja.
• Ha oltással, kezeléssel vagy műtéttel egy időben kéri a mikrocsip
beültetését, a regisztráció költségét
átvállalom.

• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy a
regisztráció rendben van-e!
PET-SHOP HÍREK
Száraz tápok
1950 Ft/10 kg-tól
Bolhairtó cseppek
1910 Ft-tól
Bolhairtó nyakörvek 740 Ft-tól
Jutalom falatok
260 Ft-tól
Pórázak
1450 Ft-tól
Nyakörvek
540 Ft-tól
Ha állatorvosi ellátást követően legalább
kétféle terméket vásárol a patikában és a
pet-shopban, vagy háromféle terméket vásárol, az olcsóbbat ajándékba kapja.
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