Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. július, XXI. évfolyam, 7. szám

SAMU 50!
Augusztus 21-én lesz a tarkócsont
megtalálásának 50. évfordulója!
E jeles napon a Magyar Nemzeti Múzeum, a Tatabányai Múzeum és Vértesszőlős Község Önkormányzata közös szervezésében méltó
megemlékezést tartunk. Meghosszabbított nyitva tartással, ingyenes belépéssel, rengeteg érdekes programmal, jó idő esetén Kavicsösvény
túrával, különleges tárlatvezetéssel, meglepetéssel, játékkal és
sok-sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Részletek hamarosan plakátokon és a
médiákon keresztül!
Zoltánfi Zsuzsanna

Önkormányzati és civil programterv
2015. második félév

Kedves Kiállítónk! Szeretettel hívjuk és várjuk a vértesszőlősi alkotókat a

augusztus

XXIII. Vértesszőlősi Mesterkezek kiállítására

Nap
10–15.

Rendezvény
Napközis tábor

20.

Ünnepi kenyérszentelés

20.

Mesterkezek kiállítás megnyitója
„Samu 50” – megemlékezés a lelet
megtalálásának 50. évfordulójára
Kézműves – restaurátor tábor

21.
24-28.

MEGHÍVÓ
kérjük tisztelje meg munkáival rendezvényünket!

Helyszín
A református
gyülekezet háza
Katolikus
Templom
Közösségi Ház
Nemzeti Múzeum
bemutatóhelye
Tájház

Kezdési idő

Helyszín

Kezdési idő

Felhívás a kárpátaljai magyarok megsegítésére!
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata – csatlakozva a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívásához – arra kéri a megye
lakosságát, gazdasági és közéleti életének szereplőit, hogy adományaikkal
segítsék a bajba jutott kárpátaljai magyar településeket.

9.00
10.30
9.00
8.00–16.00

A kiállítási darabokat 2015. augusztus 3-tól 14-ig várjuk
8.00–16.00 óra között a Közösségi Házban.
A kiállítás megnyitó időpontja 2015. augusztus 20. 11.00 óra,
a tárlat 2015. augusztus 28-ig lesz látható.
Szíves közreműködését megköszönve, üdvözlettel,
Kutenics Kinga kulturális munkatárs • 06-30-578-51-16

Szeptember
Nap
6.

Búcsú

18.

Kézműves foglalkozás

Tájház

25.

Mihály-napi vásár
Szüreti felvonulás
Díszpolgár kitüntetés, Vértesszőlősért
emlékplakett átadása, „Tiszta udvar,
virágos ház” verseny eredményhirdetése

Tájház

16.00

Tájház

15.00

26.

Rendezvény

Október
Nap

Rendezvény

Helyszín
Kezdési idő
Részletek a szeptemberi Hírmondóban

10.

Kavicsösvény túra

10.

Idősek napja – Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Közösségi Ház

16.00

Helyszín

Kezdési idő

Közösségi Háztól

16.00

Helyszín
Sportcsarnok

Kezdési idő

November
Nap

Rendezvény

13.

Márton-napi lámpás felvonulás

Nap
5.

Rendezvény
Ovis Mikulás Party
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
karácsonyi ünnepsége
Önkormányzat karácsonyi ünnepsége
Falukarácsony
Őszirózsa Nyugdíjas Klub karácsonyi
ünnepsége

December

16.
17.
19.
20.
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Az adományokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 1003600400320229-00000055 számú adakozási gyűjtőszámlájára várja, a közlemény rovatba a „Kárpátalja” szó feltüntetésével. A számlára befolyt összeget a Nemzetpolitikai Államtitkársággal egyeztetett helyre és célra használják fel.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Szüreti beharangozó

Az idei szüreti bál
2015. szeptember 26-án kerül megrendezésre

Közösségi Ház
Iskola

16.00

Program:
– Díszpolgári kitüntetés és Vértesszőlősért emlékplakett átadása
– Tiszta udvar – virágos ház verseny eredményhirdetése
– Szüreti felvonulás 15 órakor a Tájháztól
20 órakor az új bor köszöntése, bál a Sportcsarnokban
Zenél a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar

Közösségi Ház

16.00

Bővebb információ a következő Hírmondóban!

Közösségi Ház
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Program

Közérdekű

Főzzük össze a megyét!

Tájház

Települések, ízek Tatabányán

nyitva tartása
2015. július 1-jétől:

X. Faszén Fesztivál
2015. szeptember 12.
szombat, 8.00 óra
Tatabánya, Megyeháza parkolója

hétfő: szünnap
keddtől péntekig: 10-15-ig
szombat-vasárnap: 10-18-ig

A főzőverseny
részvételi feltételeiről
a www.avertesagoraja.hu
weboldalon tájékozódhat!

A látogatás ingyenes!

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 (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 (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Somhegyi Csabáné) 107-es mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as 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

• 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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Megnéztük a fehér ember születésének
(egyik) helyszínét, Vértesszőlőst
Tetszett!
Az ötéves Gréti kérdése: Ki volt az első
ember anyukája? Válaszom: Ember az, aki
használja a tűzet.
Négyszázhatvannégyezer, kerekítve félmillió éve élt egy csapat a Nagy folyam kanyarulatától elég messze, egy melegvízű tó fölötti
erdőben. Tízen meg ketten voltak, köztük
Yutta anya Margarétával és Blázsi apu Vakarcs nevű kutyujával. Egy medvebarlangot
laktak, mert a medvét addig dobálták kővel
és addig piszkálták hegyes botokkal, amíg
elköltözött. Velük lakott Mekkecske is.
Érdekes volt, hogy nem viseltek bundát,
mint a medve, nem volt tollruhájuk, mint a
madaraknak, és pikkelyt sem növesztettek,
mint a halak. Majdnem csupaszok voltak, de
föl voltak vértezve más állatok szőrmebundájával, vagy nyáron fűszoknyával. A kerek arcú
Blázsi apu vörös radiolarit kőből pattintott
éles szilánkot erősített egy erős mogyoróbot
végére, ezzel vadászott. Világos-hajú, mindenre figyelő Yutta anya mindig magával cipelte kíváncsi arcú, fitos orrú Margarétáját, ha
gyökereket ásott ki, vagy tojást és gyümölcsöt
szedett, vagy éppen gombászni indult.
Gémbereknek nevezték ezt a csapatot,
mert minden hidegben összekuporodva
gubbasztottak a barlangban. A vadászaton
elejtett állatok bőrével takaróztak, alomnak
puha szénát téptek. De Vakarcs kutyu és
Mekkecske is besegített a melegedésben. A
kecsketejet nagyon megbecsülték. A medve követésekor a méhek mézkészletét is
kiderítet
ték. Néha más állatok prédáját fogyasztották.
Nagy vihar tört ki, amikor Blázsi apu vadászni ment, Yutta anya pedig halat akart
fogni. Szakadt az eső, tutult a vihar, csapkodott a villám és dörgött az ég. Margaréta
Yutta anyához bújt, de a két összehajló fenyő
alatt is áztak, fáztak. Aztán nem messze lecsapott a villám, egy magányosan álló őskőrisfa kidőlt és meggyulladt. Egy megriadt

őz megugrott, megbotlott, a fa rádőlt. A tűz
mindent elborított, de a zuhogó eső hamarosan kioltotta.
Yutta anya és Margaréta hal nélkül indultak
haza. A kidőlt fa mellett meglátták az agyoncsapott őzikét, megpró-bálták kihúzni, de
széjjelszakadt. Nagyon érdekes illat csapta
meg az orrukat. A húsba haraptak és meglepetésükre nagyon finomat kóstoltak. Puha
volt, nem kellett a fogukkal tépni. Lapulevelekkel összecsomagolták, két hosszú botra
erősítették és hazahúzták.
Blázsi apu nem tudott a vihar miatt vadászni, ráadásul a pattintott éles köve is elveszett. Otthon nagyon örült, hogy Margaréta
és Yutta anya ilyen szerencsés volt. Vakarcs
kutyu és a csapat többi tagja is körülrajongta
őket. Mindenki megkóstolhatta az őzpecsenyét. Aztán Blázsi apu keresett egy radiolarit
követ, és egy másik kővel el
kezdte élesre
pattintgatni. Kaparópengét és dárdahegyet
készített. Egyedül Mekkecske aggódott.
A pattintgatás közben egy szikra a vihar
által a barlanghoz sodort száraz taplóra pattant, ami tűzet fogott. Ráugrott és eltaposta.
Az első riadalom után kíváncsian megismételte a szikrapattintást, megint meggyulladt a
tapló. Érezte a tűz melegét, ami most nem
égette meg a kezét és nem harapott a hajába
sem. Kicsi volt, nem olyan durva, mint az égő
fa, nádas, vagy erdő.
Yutta anya enni adott Margarétának, aki
nyivákolt, hogy ő a puha őzhúsit kéri a nyers
comb helyett. Néhány gallyal, de félve növelte a taplótűz erejét, bottal átszúrta a húst
és a tűz fölött tartotta, amíg jó illata nem lett.
Ekkor megkóstolta és Margarétának nyújtott
egy falatot.
A csapat később egyre gyakrabban gyújtotta meg a taplót, olyannyira, hogy a hideg
időben állandóan égve tartották a barlang bejáratánál. Így a lompos farkú farkas és a melegre vágyó szí kígyó sem kívánkozott már bemenni. A gémberekből tűzvértes ember lett.
Írta: Gyergyák József
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján

Legfontosabb tudnivalók
a hőséghullámok idejére
Tartsa otthonát hűvösen
• Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét.
Ellenőrizze a szobahőmérsékletet 08.00
és 10.00 óra között, 13.00 órakor és este
22.00 óra után. Ideális esetben a szobahőmérsékletet 32°C alatt kell tartani nappal
és 24°C alatt éjszaka. Ez különösképpen
fontos a csecsemők és a 60 év fölöttiek
számára, továbbá olyan személyek esetében, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.
• Használja az éjszakai levegőt otthona
lehűtésére. Nyissa ki az ablakot és zsalut
éjszaka illetve kora reggel, amikor a külső
hőmérséklet alacsonyabb (amennyiben
biztonságos az ablakot nyitva tartani).
• Csökkentse a lakáson vagy házon belüli
hőforrásokat. Nappalra zárjon be minden ablakot és zsalut, (amennyiben rendelkezésre
állnak), különös tekintettel azokra, amelyek
kelet-dél irányába néznek. Kapcsolja ki a
mesterséges világítást és annyi elektromos
berendezést, amennyit csak lehetséges.
• Tegyen árnyékolókat, sötétítő függönyöket, drapériákat vagy redőnyöket az
ablakokra amelyeket reggeli vagy délutáni
napsütés ér.
• Akasszon ki nedves törölközőket, hogy
lehűtse a szoba levegőjét. Vegye figyelembe, hogy ezzel együtt a szoba levegőjének
páratartalma is növekszik.
• Amennyiben a lakhelye légkondicionált, csukja be az ajtókat és az ablakokat és takarékoskodjon a nem szükséges
elektromossággal, hogy hűvösen tartsa
magát, továbbá hogy az áramszolgáltatásban se legyen fennakadás. Ezáltal az
egész közösséget érintő áramkimaradás
kockázatát is csökkenti.
• Az elektromos ventillátorok enyhítő érzést adhatnak, de amikor a belső hőmérséklet 35°C fölötti, a ventillátorok működ6

tetésével már nem
előzhetők
meg
a hőséggel ös�szefüggő tünetek.
Fontos a folyadékbevitel!

Tartsa kint a hőséget
• Tartózkodjon otthona leghűvösebb szobájába, különösen éjszaka.
• Amennyiben otthonának hűvösen tartása nem lehetséges, töltsön napi 2-3 órát
egy hűvös helyen (például egy légkondicionált nyilvános épületben).
• Kerülje a szabadban tartózkodást a
nap legmelegebb időszakában.
• Kerülje a megerőltető fizikai tevékenységeket, amennyiben ez lehetséges. Ha
megerőltető fizikai tevékenységet kell végeznie, akkor tegye azt a nap leghűvösebb
időszakában, ami általában reggel 4 és 7
óra között van.
• Maradjon árnyékos helyen.
• Ne hagyjon gyerekeket és állatokat leparkolt járművekben.

Tartsa testét hidegen és fogyasszon
megfelelő mennyiségű folyadékot
• Vegyen langyos zuhanyokat és fürdőket. Alternatív megoldás a hideg borogatás, nedves törölközők használata, lábáztatás stb.
• Viseljen természetes anyagokból készült könnyű, bő ruhákat. Amennyiben a
szabadba megy, viseljen széles karimájú
kalapot vagy sapkát és napszemüveget.
• Használjon könnyű ágyneműt és takarókat. Lehetőleg ne használjon párnákat,
hogy elkerülje a meleg megrekedését.
• Igyon rendszeresen, de kerülje az alkoholt és a túl sok koffeint és cukrot.
• Egyen kis adagokat és egyen gyakrab-

ban könnyen emészthető lédús ételeket,
sok zöldséget, gyümölcsöt. Kerülje a magas fehérje és zsírtartalmú ételeket.

Segítsen másoknak
• Tervezze meg a család, barátok és a sok
időt otthontöltő szomszédok ellenőrzését.
A sérülékeny embereknek segítségre lehet
szükségük a forró napokon.
• Beszélje meg az extrém hőhullámok
kockázatait, a védekezés módját családjával. Mindenkinek tudnia kell, mit kell
tenni azokon a helyeken, ahol az idejüket töltik.
• Amennyiben ismerősei közül valaki
veszélynek van kitéve, úgy segítsen neki,
hogy tanácsot vagy támogatást kapjon. Az
idős vagy beteg, egyedül élő embereket
naponta meg kell látogatni.
• Aki gyógyszert szed, kérdezze meg
a kezelőorvost, hogyan befolyásolja a
gyógyszer a hőszabályozást és a folyadékegyensúlyt.
• Képezze magát. Vegyen részt egy elsősegély-tanfolyamon, hogy megtanulja a
hőséggel kapcsolatos és más vészhelyzetek kezelését. Mindenkinek tudnia kell, hogyan reagáljon.

Amennyiben egészségi
problémája van
• Tartsa az orvosságokat 25oC alatt vagy
a hűtőben (olvassa el a tárolásra vonatkozó utasításokat a csomagoláson).
• Kérjen orvosi tanácsot, amennyiben
állapota krónikus vagy több gyógyszert is
szed.

Ha ön vagy mások
rosszul érzik magukat
• Próbáljon segítséget kérni, amennyiben zavartságot, gyengeséget, félelmet
érez vagy erős szomjúságérzete vagy fejfájása van. Menjen egy hűvösebb helyre
amilyen hamar csak lehet és mérje meg a
testhőmérsékletét.
• Igyon vizet vagy gyümölcslevet, hogy
pótolja az izzadással elveszített folyadékot.

• Pihenjen le rögtön egy hideg helyen,
ha fájdalmas izomgörcsei vannak (különös
tekintettel a karokra, lábakra vagy alhasi
tájékra; gyakran, hosszantartó, hőségben
végzett, testedzés után) és fogyasszon
leveseket, sós folyadékokat. Orvosi segítségre van szükség, amennyiben a görcsök
egy óránál tovább tartanak.
• Konzultáljon orvosával, amennyiben
szokatlan tüneteket észlel, vagy ha a tünetek tartósnak bizonyulnak.

!

Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által segített személy bőre
forró, száraz, a beteg zavart vagy
görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette,
hívjon azonnal mentőt/orvost. Amíg segítségre vár, helyezze a személyt hűvös
helyre, fektesse le és emelje meg a lábait és a csípőjét. Vegye le a ruházatát
és kezdje meg külsőleg hűteni, például hideg borogatást helyezve a nyakra,
mellkasra vagy lágyékra, folyamatosan
legyezve és locsolva a bőrt. Mérje meg
a beteg testhőmérsékletét. Ne adjon be
lázcsillapítóz (acetilszalicilsavat vagy
paracetamolt). Az eszméletét vesztett
személyt helyezze stabil oldalfekvésbe.

Kérjük, ne feledjék! Parkoló autóban
tűző napon soha se hagyjanak gyermeket, házi kedvenceket, más élőlényeket, még letekert ablaknál sem!

Vértesszőlős területén ivókutak
az alábbi helyeken találhatóak:
– Valusek utcai kerékpáros pihenő
– Vértes László park
– Magyar Nemzeti Múzeum kiállítóhelye
(nyitva tartási időben)

Légkondicionált helyiségek:
– Polgármesteri Hivatal
(nyitva tartási időben)
– Patika (nyitva tartási időben)
– Rapid Market – Valusek utca
(nyitva tartási időben)
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Frankfurti leves

Sertéspörkölt
Galuska

Tejfölös szelet
Rizs
2015.08.25.
Kedd
Tojás Leves
Töltött
csirkecomb
Rizi-Bizi

Csirkepörkölt
Galuska
2015.08.24.
Hétfő
Zöldborsó
leves
Rakott krumpli
Sajtos tojással

Főétel

35. hét
Leves

Főétel

Szerda

2015.08.26.

Rántott szelet
Rizs

Csontleves

Sárgaborsó
leves

Zellerkrém
leves
Leves

2015.08.19.
Szerda

2015.08.18.
Kedd

2015.08.17.
Hétfő

34. hét

Borsos tokány
Tészta

Húsleves

Sárgaborsó
leves
Gazdagon
Lekváros
bukta

Péntek

2015.08.28
Csütörtök

2015.08.27.

Beszélgetés tehetségről, vezeték- és keresztnevekről,
az állatok szeretetéről – és persze fafaragásról

Fejtől a talpig, avagy egy született
fafaragó története
Van olyan hely, amelyre azt
mondják, hogy arra még a madár sem jár. És van olyan hely,
ahova meg inkább csak a madár jár – háborítatlan, békés
és csendes. Ilyen helyen lakik
Vértesszőlősön a fafaragó, aki
sosem tanulta a mesterségét,
mégis csodás dolgok kerülnek
ki a keze alól. Látogassuk meg
együtt sorozatunk következő
vendégét!

Hegedűs Béla,
védjegyévé vált kalapban
a saját maga által
faragott teraszon

dr. Pataki Gábor riportja

Az év elején az a cél fogalmazódott meg,
hogy a Hírmondó olyan érdekes, tehetséges szőlősieket mutasson be, akik
valamilyen szempontból különlegesek.
Ehavi „alanyunk” valóban az. Sokan ismerik a munkáit és a kézügyességét, de
talán közel sem annyian, mint amennyit
megérdemelne. Van a megyében néhány fafaragó, akiről sokat hallhatunk,
vértesszőlősi kollégájuk azonban valahogy nem került a reflektorfénybe. Ismerjük meg tehát együtt Tóth Árpádot!
Hogy Önök ezen a néven maximum
költőt ismernek, nem pedig vértesszőlősi fafaragót? Nem csoda, illetve mégis.
Tóth Árpád ugyanis Hegedűs Béla. Aki
valójában mégiscsak Árpád.
– Igen bonyolult… – vág bele másodjára is, hogy e sorok írója átláthassa, de
legalább leírhassa a nevének történetét.
– Édesanyámnak volt egy férje, aki 56ban disszidált. Őt hívták Tóthnak. Édesanyám azonban akkoriban nem tudott
elválni, és így hiába élt együtt később
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édesapámmal, én a volt férjének a vezetéknevét kaptam. Így lettem Tóth Árpád.
De itt a faluban engem Hegedűs Bélaként
ismernek. Fatert hívták így, engem őutána
neveztek a „kis Bélának”. Ez pedig rajtam
maradt.
Hát így lett az anyakönyvezett Tóth Árpádból a köznyelvben Hegedűs Béla.
Meleg nyári napon olyan portát találni,
amely előtt egy bort ivó férfit láthatunk,
nem nagy kunszt. Adjanak egy üveg
bort, bármelyik porta elé odaülök! No
de olyan portát találni, amely előtt egy
életnagyságú, fából faragott ivó férfit
láthatunk, az már ritkább. Anderla Jenő
bácsié a ritka kivételek egyike – a faragás pedig természetesen Hegedűs Béla
alkotása.
– Itt nem az autók zajára ébredsz reggel, hanem madárcsicsergésre – mutat
körbe, én meg biztos vagyok benne,
hogy ötperces utunk alatt nem hogy lejövünk a térképről, hanem valamiféle hihetetlen módon időt is ugrunk, mert párszáz méterre az M1-estől, az 1-es főúttól

és a vasúti sínektől nem létezhet ennyire dolgozom. A botokat – sétabotot, lőbotot,
háborítatlan természet. Pedig a Szabad- juhászbotot – viszik mindenfelé. Télen ebság-telepen vagyunk, az Ulicskától föl- ből van egy kis pénz. Nem vagyok rászojebb, a Majális előtti hobbitelkek egyikén. rulva senkire, nem is akarok senki nyakán
– Ez itt a természet lágy öle. Rengeteg a lenni. Amíg tudok, dolgozok.
Márpedig teendő van bőven: a ház
róka, a vaddisznó, az őz, minap meg épp
még nincsen teljesen kész, aztán tavas�egy szarvas ugrott át a kerítésemen.
Bár a szarvasok művészi érdeklődés- szal és ősszel rengeteg a munka a szősel talán kevésbé rendelkeznek, de talán lőkben. A fafaragónak ugyanis van két
még az ominózus agancsos is rácsodál- gidrány lova is, Kadét és Athos.
– Kadét a szőlőművelő lovam, együtt
kozott arra a házra, amit a kerítés átugrása után láthatott. Hegedűs Béla ugyanis nyitjuk, takarjuk a szőlőket. Ha egyszer
sajátkezűleg építi: a fából faragott terasz elpusztul, megsiratják majd a szőlősgazlátványától pedig valóban leeshet a szar- dák. Ló nélkül nem lehet meglenni. 11
éves voltam, mikor megvettem az elsőt.
vasnak vagy az embernek az álla.
Három-négy évig spórol– Gyerekkorom óta fatam rá a locsolópénzből,
ragom a fát – mesél a
Maszek taxi
meg téglát raktam egy
kezdetekről. – Nem ta– élettársa tolja
hazafelé Hegedűs
maszek fuvarossal. 2000
nította senki. Őseim földBélát, ha kicsit több
forintért vettem, ami nagy
művesek voltak, nem volt
bor fogyott a pincében
pénz volt akkoriban, fater
köztük egy fafaragó sem.
a bányában 2200 forintot
Igaz, ezt nem is lehet taníkeresett egy hónapban…
tani, erre születni kell.
Hegedűs Béla nagy
A korlátot három faraállatbarát, két lova melgás díszíti: két emberi arc
lett saját dongója is van.
– a nagyszülők – és egy
Nem, nem méhészkedik,
magyar címer, amelyet
Dongó egy alapvetően
szarvasok fognak közre.
barátságos természetű
– Mindig a fejnél kezdem – avat be a részletekbe. – Mindig dán dog. Akivel egyébként nem szívesen
fejtől a talpig haladok, hogy az arányok találkoznék, ha éppen nem barátságos,
meglegyenek. Ha megvan a feje, onnan- lévén a derekamig ér, pedig nem vagyok
tól a többi már adja magát, jöhet a válla, mélynövésű… De hát ide ilyen kutya kell,
a keze, bármi. Leonardo a példaképem, mert azért eléggé távol esik a telek a falu
mindenhez értett, pedig nem tanulta. Iga- központjától.
– Ez az év még kicsit húzós. Ha a Jóiszából már alig várom, hogy ősz legyen,
sőt, inkább tél, mert akkor bevackolok a ten is megsegít és jó munkákat is kapok,
akkor lassan kész lesz a ház, az élettárműhelybe.
Miközben beszélgetünk, egy faragott sammal be tudunk költözni. Dolgoztam
igásszekeret csodálok. Mesterien precíz én már sokfelé, még a Rózsadombon is.
munka, minden apró részlet életszerű, Láttam én, hogy milyen gazdagság van,
az állatok, az emberek, a szekér is olyan, de nem maradtam volna ott. Alig vártam,
mint egy igazi kicsinyített mása. Csak hogy hazajöhessek. Itt születtem, nekem
ez a hazám, nem vágyok sehova.
éppen fából.
Mondjuk ebből a háborítatlan környe– Van, mikor nem faragok egy évig, de
van, amikor napokon keresztül hajnalig is zetből a meseszép házzal nem is csoda.
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Szeretettel várom újra, régi és új vendégeimet Vértesszőlősön
az Akácfa utca 19-ben, megújult kozmetikámban!
Szolgáltatások:
• Klasszikus és luxus arckezelések
(növényi őssejt, gyémánt, hyaluronsav, stb.)
• Tini tisztítás
• Elektrokozmetikai kezelések: ÚJ!
– Mezoterápia tűvel és tű nélkül
(látványos, gyors ránctalanítás, klinikai tisztaságú
anti age, hyaluron, stb.)
– Mikrodermabrázió és hidroabrázió
(bőrcsiszolás, pigment v. tágpórusú bőrre)
– Hideg-meleg arcvasalás
• Regeneráló, frissítő arc- és dekoltázsmasszázs
• Gyantázás cukorgyantával
• 3D és 6D szálankénti műszempilla-építés ÚJ!
• Tartós szemöldök- és szempillafestés
• Sminktetoválás ÚJ!
(szemöldökkészítés szálazott és tribál technikával)
• Szemhéjtetoválás, szempillasűrítés
(vékony és vastag tusvonal)
• Szájtetoválás (félsatír, egészsatír)

KOZMETIKA

VÁROK MINDENKIT
KIT SZ
SZERETETTEL
ZERETETTEL!

PERZSÉNYI MÁRIA
kozmetikus

2837 Vértesszőlős, Akácfa u. 19.
Tel.: 06 30 548 4380
E-mail: pmkozmetika@gmail.com
PM Kozmetika

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
12

Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.

Megérkeztek
g
az év Ilcsi-újdonságai!
1. Csicsókás termékcsalád a cukorbetegek és a
száraz bőr okozta kellemetlen tünetek enyhítésére. A csicsóka inulin tartalma és a körömvirág javítják a bőr vízmegkötő képességét, serkentik a hámképzést, ideálisak az irritált, száraz bőr kezelésére.
2. Karotin extra termékcsalád ötvözi a sárgarépa,
berkenye és sárgadinnye bőrszépítő, vitaminizáló
tulajdonságait. Amellett, hogy feltöltik, regenerálják és ellenállóvá teszik a bőrt magas karotin
tartalmuknak köszönhetően segítik napozás esetén a barna szín elérését és megtartását.
g

Készüljünk a nyárra!
Megérkeztek a biztonságos napozáshoz
elengedhetetlen termékek!
További információkért érdeklődjön személyesen a
szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐL
ÉRTESSZŐLŐS
É
Ő L ŐS
ŐLŐ
ŐS
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
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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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