Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. április, XXI. évfolyam, 4. szám

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Községünk önkormányzata folytatni kívánja a hagyományt, hogy az arra érdemeseknek díszpolgári
címet ill. Vértesszőlősért Emlékplakettet adományoz, s ezt idén a szüreti felvonulás előtt adja át.
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek tagjait, hogy
tegyenek javaslatot az idén kitüntetendő személyekre,
szervezetekre!
Hogy kik is részesülhetnek elismerésben? Részlet az
önkormányzat rendeletéből: „Vértesszőlős díszpolgára
cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően
jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó
hírnevének öregbítéséhez, fejlesztésért kiemelkedően
dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren
maradandó alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági
előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Vértesszőlősért emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, szervezetek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik/amelyek a
község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális
és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Javaslatukat a jelölt munkásságának ismertetésével
tehetik meg, amit kérünk, hogy 2015. május 21-ig juttassanak el a polgármesteri hivatalba.
Szabó Mária
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Tisztelt Lakók!

Szeretnénk megújítani, érdekesebbé
tenni a Hírmondó
újságot. Új rovatot indítottunk,
melyben Dr. Pataki
Gábor interjúkat
készít vértesszőlősi
emberekkel, akik
munkájuk, hobbijuk
által kerülnek az
érdeklődés középpontjába. Kérjük, ha
bár milyen ötletük,
javaslatuk van, amiről szívesen olvasnának az újságban,
azt a javaslatok@
vertesszolos.hu
e-mail címre küldjék
el, vagy a hivatalban
kihelyezett „Ötletládába” szíveskedjenek bedobni.
Köszönettel:
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Felhívás a házszám-táblák, helyrajzi
számot tartalmazó táblák kihelyezésére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az önkormányzat hatályos, a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 20/2014. (XI.
14.) önkormányzati rendeletének 12.
§-a a következőképpen rendelkezik:
„12. § (1) Az épület házszámát, ennek
hiányában a telek helyrajzi számát a közterületről, illetve magánútról jól látható
módon fel kell tüntetni.
(2) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az épület közterületi homlokzatára, ha az nem látható, az
ingatlan közterületi kerítésére, a közterületről jól látható módon kell kihelyezni.
(3) A házszámtábla beszerzéséről, az
(1)-(2) bekezdés szerinti kihelyezéséről,
olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan

tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.”
A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
az ingatlan-tulajdonos fenti kötelezettségének legkésőbb 2015. december 31-éig
köteles eleget tenni.
Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat
fenti határidőig gondoskodik a hiányzó
utcanév-táblák kihelyezéséről.
Fentiekre tekintettel kérünk minden ingatlan-tulajdonost, hogy a házszámok
kihelyezéséről határidőben gondoskodni szíveskedjen!
Tekintettel a Tanács utcát érintő változásokra, a házszámozás rendjének
felülvizsgálatára, a Tanács utcában lévő
ingatlanok vonatkozásában egyedi határidő kerül meghatározásra.
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztatás a Tanács utca átnevezéséről
A Hírmondó márciusi számában tájékoztattuk Önöket a Tanács utca átnevezésével kapcsolatban, egyben felkértük
a lakosságot, hogy juttassák el javaslataikat a képviselő-testület részére.
Az április 8-ai határidőre csekély men�nyiségű, mindössze 44 db „szavazólap”
érkezett a polgármesteri hivatalba. Ezek
közül 23 a Templom utca, 14 a Szent
Imre utca, 2 a Szent Imre herceg utca és
5 a Gerecse utca nevet támogatta.
A képviselő-testület – a „szavazatokat”
figyelembe véve – úgy döntött, hogy a
Tanács utca nevét Templom utcára
módosítja, 2015. szeptember 1-jei határidővel. E távolabbi határidő meghatározását két dolog indokolta. Egyrészt
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felül kell vizsgálni és korrigálni szükséges az utcában kialakult házszámozást,
mely komoly munkát jelent, másrészt
technikai okok miatt hónapok óta nem
működik megfelelően a lakcím-nyilvántartó rendszer cím-módosító funkciója.
Ez országos szintű probléma és egyelőre nem ismert a helyreállítás időpontja.
Mindezek azt jelentik, hogy az új címek
átvezetésére csak szeptember 1-je után
kerül sor, addig az utca elnevezése és a
jelenlegi házszámok változatlanok maradnak.
Az érintettek részére a szükséges intézkedéseket, felvilágosítást kellő időben
fogjuk megtenni.

Látogatás Muhr am See-ben
Április utolsó hétvégéjén látogatást
tettünk németországi testvértelepülésünkön, ahol a tavaly megválasztott
képviselőtestületek bemutatkozására
került sor.
Három polgármester is helyet foglalt az
önkormányzat kisbuszában, mikor útra
keltünk: Vida István és Dr. Nagy Sándor
korábbi, Nagy Csaba jelenlegi vezetőnk.
Pappné Bedei Sarolta képviselőn kívül
édesapja, Bedei Sándor is csatlakozott
hozzánk, hiszen ő az egyik motorja ennek a majd két évtizede tartó kapcsolatnak.
Megérkezve a polgármester, Dieter Rampe fogadott minket, majd körbevezetett a
városkában. Először a polgármesteri hivatalba mentünk, majd az információs központnak nevezett épületegyüttesbe. Utóbbiban megtekintettük a környék természeti adottságairól szóló kiállítást, mely bemutatta, hogyan alakult ki virágzó turisztikai
központ a mocsaras területből. Ezután kisebb sétát tettünk, megnéztük a kastélyt,
az óvodát, a templomot. Nagy Csaba köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a személyes barátságok milyen fontosak annak érdekében, hogy a két település között a
jövőben is fennmaradjon ez a jó kapcsolat. Roland Fitzner, Muhr am See korábbi polgármestere is örömét fejezte ki, hogy a két település képviselői továbbra is szívükön
viselik a barátság fenntartását, ápolását. Vasárnap reggel Hans Buck-kal, a Muhr am
See – Vértesszőlős Baráti Kör elnökével egyeztettük a júniusra tervezett látogatásuk
részleteit, majd kis delegációnk hazaindult.
Szabó Mária képviselő

Nagy Csaba
polgármester
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Pályázati felhívás
„Tiszta udvar, virágos ház – 2015.”
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre meghirdeti a „Tiszta
udvar, virágos ház” pályázatot. A pályázat a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a
Kulturális és Oktatási Bizottsággal együttműködve kerül kiírásra.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és
szeretnének benevezni a versenyre
A pályázat kiírása:
 Azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket
a megadott határidőig.
 A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában a ház virágosítása
és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés,
beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő korokban épült házaknál
figyelembe vegye a környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
 A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak egyszer
fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját.
 A Bíráló bizottság legalább 2 alkalommal tekinti meg az ingatlanokat, melyről előzetes
értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a
pályázók - saját ingatlanukról - külön kérésre megtekinthetnek
 A jelentkezési határidő: 2015. május 15.
 Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az
előzetesen megállapított ponthatárt eléri, egy kihelyezhető „Tiszta udvar, virágos ház”
feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
A bírálat szempontjai:
- a ház karbantartottsága és a kert rendezettsége
- A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága
- Az udvar rendezettsége, tisztasága
- Növényzet, virágosítás
A pályázókat egy - a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből álló - bíráló
bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti
megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a
lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondóban is ismertetésre kerül,
valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény, valamint a nyertes porták.
Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat 2015. szeptember 26-án az Önkormányzat által
rendezett szüreti felvonulás rendezvényén kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető
honlapunkról /www.vertesszolos.hu /, illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés.

A jelentkezési határidő: 2015. május 15.
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Évet zártak és nyitottak a Vértesszőlős Polgárőr Egyesület tagjai

POLGÁRŐR KÖZGYŰLÉS
Évzáró és évnyitó közgyűlést rendezett a Vértesszőlős Polgárőr Egyesület április 19-én
A közgyűlést Kucsera János elnök nyitotta meg. Rövid bevezetője után virágcsokorral köszöntötte Barta Laczó Krisztinát és Kercsmár Lajosné polgárőröket
akik a közelmúltban lettek édesanyák.
A közgyűlésen részt vett a KomáromEsztergom megyei Polgárőr Szövetség
alelnöke Gunázer Gyula, valamint Szaák
Tibor KMB rendőr, a Tatabányai Rendőrkapitányság képviseletében. Elnöki
beszámoló hangzott el az elmúlt év tevékenységéről, gazdálkodásról, pénzügyi terveiről. Ezt követően az egyesület
felügyelő bizottságának jelentését hallgatták meg a közgyűlés résztvevői, illetve a 2015. évi költségvetés tervezetüket
egyhangúan elfogadták. A közgyűlésen
többek között kiemelten szó volt a szolgálatról, melyet a polgárőrök – jelenleg
26 fő – gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival látnak el. Az önkéntes bűnmegelőzők előre tervezetten, valamint szükségszerűen látnak el szolgálatot a nap
minden szakában, több esetben a Rendőrséggel közösen.
Szintén kiemelt feladat a tagság fiatalítása és a község lakosaival való ered-

ményesebb együttműködés, valamint a
tagépítés.
Felszereltség, technika, új típusú formaruhák folyamatos beszerzése, amelyhez pályázati úton jelentős anyagi támogatást nyújtott Vértesszőlős Község
Önkormányzata, valamint kisebb mértékben a Komárom Esztergom megyei
Polgárőr Szövetség.
Szintén fontos feladatként hangzott el
a csoportvezetők önállóbb tevékenysége, valamint a szolgálattechnikai feladatok és a továbbképzés rendszeressége.
Eredményes és sikeres évet zártak a
polgárőrök munkájuk és a család mellett, hangzott el az összegzőben, majd
az elnök megköszönte mindenkinek a
munkáját.
A közgyűlés végén Gunázer Gyula, a
Komárom Esztergom megyei Polgárőr
Szövetség alelnöke is megköszönte a
polgárőrök 2014. évben végzett munkáját és beszélt a 2015.évi feladatokról.
A közgyűlés befejeztével, bográcsban
készült pörkölt került az asztalokra, amit
mindenki jóízűen fogyasztott el. Ezt követően fehér asztal mellett folytatódott
az eszmecsere, ami szakmai baráti beszélgetéssel ért véget.
Németh István
alelnök

1 %-os köszönetnyilvánítás
Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik felajánlották egyesületünk részére adójuk 1%-át,
aminek eredményeként 127 904 Ft-ot utalt át az adóhatóság.
Kérjük, aki teheti, jövőre is támogassa egyesületünket felajánlásával.

A d ó s z á m : 1 9 1 476 0 6 - 1 - 1 1
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„VIRÁGOS
VÉRTESSZŐLŐSÉRT 2015.”2015.”
„VIRÁGOS
VÉRTESSZŐLŐSÉRT
VÉRTESSZŐLŐS Község Önkormányzata Képviselő-testületének
felhívása a falu lakosságához, közösségeihez
A képviselő-testület által – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a
Kulturális és Oktatási Bizottság kezdeményezésére - kiírt pályázat elsődleges célja a
lakókörnyezetünk szebbé tétele, a lakótársak és lakóközösségek közreműködésével.
A virágosításra, környezetszépítésre felhívó pályázattal a célunk egy tisztább,
rendezettebb, vendégváró virágos falukép kialakítása, a falusi környezet minőségének és
a lakosság közérzetének javítása a zöldfelületek példamutató kialakításával,
karbantartásával.
A résztvevők közösségépítő, közösségteremtő szándékkal, szépítő munkájukkal javítják
falunk jó hírét, az ott élők életminőségét, a közízlés, az igényes lakókörnyezet
kialakítását, a közös értékek védelmét, növelését.
Kik vehetnek részt a programban?
A versenyben vértesszőlősi lakóközösségek indulhatnak.
A közösségnek legalább 10 ingatlantulajdonos összefogásával kell létrejönnie. Nem kell
szomszédos ingatlanoknak lenni, de egy jól behatárolt terület megjelölése szükséges.
A választott képviselőnek (utcafelelősnek) kell beneveznie a pályázatra, a megadott
jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot alá kell íratni a pályázatban részt vevő legalább
10 fővel.
A pályázatok elbírálása, értékelése
A benyújtott pályázatokat a „Tiszta Udvar, Virágos Ház” pályázatot elbíráló bizottság
fogja értékelni. A helyszíni szemle megtartása legalább 2 alkalommal történik, előzetes
egyeztetés után.

Minden induló közösség egy elismerő oklevelet kap, hiszen a pályázat elsősorban
azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein kulturált és
magas színvonalú zöldfelületeket, virágosítást hoznak létre, gondozásukat végzik.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás tervezett időpontja: 2015. szeptember 26.
(az Önkormányzat által rendezett szüreti felvonulás rendezvényen).
A pályázatra elkülönített keret 200.000 Ft, melyet az oklevelekre, a táblára, és a nyertes
pályázat jutalmazására fordítunk.
Hogyan lehet a versenyre nevezni?
A versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető Vértesszőlős Község Önkormányzatának
honlapjáról (www.vertesszolos.hu), ill. megkérhető a Polgármesteri Hivataltól.
A kitöltött, aláírt nevezési lapot a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni 2015. május 15ig.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK:
fák, cserjék és a gyep gondozottsága
(0-10 pont)
virágosítás mértéke
(0-10 pont)
a beültetés harmonizálása a természeti -, és lakókörnyezettel
(0-10 pont)
az ingatlan előtti közterület és az érintett utcaszakasz rendezettsége/gondozottsága,
tisztán tartása
(0-10 pont)
az ingatlan előtti közterület, illetve az utcaszakaszok kiültetésének egységessége
(0-10 pont )
közösségi munka a környezetszépítő munka alatt
(0-10 pont)
A hagyományos virág- és kertkultúra jellemzőinek felelevenítése, megjelenítése legyen a
cél, ne a természeti adottságokkal, illetve a környezettel nem harmonizáló kiültetések.
(pld. egzotikus növények).

A „VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE - 2015. „ cím:
A Bizottság helyszíni értékelése után a legtöbb pontot gyűjtő pályázat nyeri el a
„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE - 2015.” címet.
A címet elnyerő pályázat a
„VÉRTESSZŐLŐS VIRÁGOS UTCÁJA/ UTCARÉSZE - 2015” feliratú,
kerámia/fém táblát kap, melyet a házfalon vagy kerítésen kell elhelyezni.
Ezen kívül a közösség előre meghatározott céljait megvalósítandó, a támogatott keret
összegéig, 2015. év végéig felhasználható díjat kap a nyertes.
6

7

ÓVODAI HÍREK
Intézményünkben a tavasz érkezésével egyre több időt töltünk a szabadban. Ismerkedünk környezetünkkel,
megtapasztaltatjuk gyermekeinkkel
a felfedezés örömét, hogy később
kompetensek legyenek az élet különböző területein való eligazodásra.
Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásra, az egészséges életmód alapjainak
lerakására. Nagycsoportosaink közül
22 kisgyermek vett részt az Oroszlányi
uszodában úszásoktatáson. Többen
nem csak hozzászoktak a vízhez, élvezték a vízben való mozgást, hanem
a mély medencében is bizonyították
úszástudásukat. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Önkormányzatunk a gyermekek utaztatását támogatta, melyet
ezúton is köszönünk!
A Családi Sportnap az idén is megrendezésre került a helyi Sportcsarnokban. Sajnos a vártnál kevesebb
család élt a felkínált mozgáslehetőséggel, bár az óvoda pedagógusai nagyon
sokat dolgoztak azért, hogy a gyerme-

keknek élmény gazdaggá tegyék ezt a
délelőttöt. Voltak kalózhajók, készültek
akadálypályák, közösen végrehajtandó tréfás feladatok. Sok-sok nevetés,
önfeledt mozgás tette felejthetetlenné
a délelőttöt a résztvevőknek. A programon részt vett a helyi Karate Egyesület is, aki egy kis bemutatóval színesítette a napot. Köszönjük a látványos
mozgást, annak pedig külön örültünk,
hogy gyermekeink is tartoznak a sportot szeretők és művelők közé.
A foci utánpótlásban is vannak már
óvodás korosztályú gyermekeink, a

sport népszerűsítéséhez
jelentősen hozzájárult az
óvodás labdarúgó találkozón való eredményes
szereplés is.
A kerékpárút lehetőségét kihasználva egyre
többet kirándulunk kerékpáron, közben igyekszünk a helyes közlekedési szabályokat is
elsajátítani, begyakorolni.
Az elsajátított tudásról
egy 8 fős nagycsoportos
csapat adhat majd számot az országos „PindurPandúr „közlekedési napon.
A néptánc, a hagyományok, népi
játékok felidézése is mindennapos
óvodánkban. Gyermekeink sokszor
képviselik falunkat a különböző rendezvényeken, ahol tánctudásukról és
tiszta, csengő hangú énektudásukról
is számot adnak. A Tájházak napi rendezvényen szerepeltek az óvoda nép-

táncosai, valamint ők képviselik falunkat a Megyei gyermektánc találkozón
Süttőn is.
Tavaszi programjainkon szerepel
még egy látogatás a Budapesti Állatkertben a Szülői Közösség szervezésében, valamint a hagyományos
évzáró ünnepségek, gyermeknap
megtartása is.

PAPÍRGYŰJTÉS
2015. május 11–május 14.
Papír- és kupakgyűjtés
a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében!
Kérjük, hogy az összekötözött újságot és egyéb papírt,
valamint a műanyag kupakot 7–16 óráig szíveskedjenek behozni az intézménybe!

Folyamatosan gyűjtjük a használt sütőolajat és zsiradékot.
PET palackban kérjük leadni az intézmény konyháján.

A bevételt játékkészlet bővítésére kívánjuk felhasználni.
Köszönjük!
8
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Iskolai hírek
Múmiák nyomában
Március 27-én iskolánk felső tagozatos diákjai egy budapesti kiránduláson vettek részt. A csoportot Paxy Éva, Kornéli Ilona, Kutenics Szilvia és Szűcs Imre
kísérték el.

Kortárs Versmondó Találkozó a Vértesszőlősi Általános Iskolában
Április 17-én rendezte az iskola hagyományos Kortárs Versmondó Találkozóját. Idén
már 9. alkalommal gyűltek össze a környék versszerető iskolásai, összesen 46-an.
A helyieken kívül Tatabányáról és Komáromból érkeztek versenyzők, akiknek kötelezőként Nagy Bandó András egy versét, ill. szabadon választottként egy kortárs költő
versét kellett elmondaniuk. A zsűri elnöke Kakuk Tamás Tatabányán élő költő volt, aki
a verseny zárásaként elmondta, hogy nagy öröm volt számára hallgatni a versenyzőket, akiket arra biztatott, hogy olvassák, szeressék a klasszikus és kortárs verseket
egyaránt. A vértesszőlősi gyerekek jól szerepeltek: az 1. osztályosok között Miletics
Lilla, a 2-3. osztályosok között holtversenyben Juvancic Attila Ármin és Fábik Levente
szerzett 1. helyezést. A 4-5. osztályosoknál Stramszki Szonja 3. lett, a 6-8. osztályosok
kategóriájában Gillich Luca a zsűri különdíját kapta.
Wünsch Lajos szervező tanár

Először a Természettudományi Múzeumot kerestük fel, ahol egy kiállítást tekintettünk meg a múmiákról.
A tárlatvezető előadásából sok érdekes dolgot tudhattunk meg róluk,
a hozzájuk kapcsolódó szokásokról, hiedelmekről. Ezután az állandó kiállításra látogattunk el, ahol
Magyarország természeti kincseivel
– ásványokkal, dinoszaurusz-maradványokkal, hazánk növény- és állatvilágával – ismerkedtünk. A múzeum után a Fővárosi Állat- és Növénykertbe mentünk, ahol a múmiák és dinók után élő állatokkal találkoztunk. Előadást is hallgattunk, mégpedig az
állatok szuperérzékeléséről. Megtudtuk, milyen „légkondicionáló” berendezést használnak a termeszek és a hangyák, hogyan tájékozódnak és vadásznak a denevérek.
A kirándulás utolsó állomásaként meglátogattuk az állatkert két világsztár lakóját, a
nemrég hazánkba költözött, és lassan harmadik életévüket betöltő koalákat, NurNuru-Bin-t és Vobarát. Új ismeretekkel és élményekkel gazdagodva tértünk haza – az
iskolán kívül is lehet, sőt jó tanulni!
Szűcs Imre
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Zöld erdőben jártam…
Így kezdődik a jól ismert locsolóvers,
mely a húsvéti ünnepek legkedveltebb
köszöntője.
Ugyan nem locsolkodni, hanem húsvéti témájú kézműves foglalkozásra
jöttünk össze április 1-jén a Közösségi Házba. Iskolánk alsó tagozatos
tanulói nagy lelkesen fogtak hozzá
az apró csibék, nyuszik, répák és bárányok készítéséhez, örömmel vitték
haza az ünnepre készülődve. A gyerekeket lekváros kaláccsal, szörppel kínáltuk meg. Vendégeink is érkeztek Tatabánya – Bánhidáról, akik a
Jókai óvoda és Jókai Általános Iskola első osztályos tanulói valamint kísérő pedagógusai voltak. Mazalinné Ani néni, a Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is eljött, s szívesen vett részt a gyerekek foglalkozásain.
A Vértesszőlősre látogató óvodásoknak és iskolásoknak megmutattuk a Tájházat,
továbbá a Múzeumba is ellátogattunk, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak.
A hagyományőrző programunkat támogatta a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Tatabánya – Bánhida Szlovák Művelődési Központ.
Köszönjük a Közösségi Ház dolgozóinak, valamint Kovács Enikő és Eszlári Erika
szülőknek, valamint Csanálosi Lászlónak a segítséget.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök, VSZNÖ

Köszönet
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani azoknak,
akik felhívásunkra
rengeteg elektronikai hulladékot hoztak be az iskolába!
Örömünkre szolgál,
hogy a Diákönkormányzat kasszája
így 20 000 Ft-tal
gazdagodott.
Iskolavezetés
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A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként a 2014. évben
201 188 forintot utalt az Adóhatóság.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
2014. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel Alapítványunk
részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó
magatartású gyermekek tanórai és tanórán
kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében.

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA: 18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

Egészségnap
Egészségnapot szervezett a vértesszőlősi
önkormányzat a lakosok számára 2015. április 17-én, pénteken.
A Közösségi Házban számos ingyenes vizsgálatra volt lehetőség: 2-es típusú diabetes vizsgálat, vércukorszint mérés, koleszterinszint
mérés, magas vérnyomás és csontritkulás-szűrés, hallás-vizsgálat, testtömeg-index mérés
dietetikai tanácsadással, computeres szemvizsgálat, energetikai mérés, mágneses kezelés, thai
masszázs és Bach-virágterápia várta az érdeklődőket. A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület prosztatarák szűrést
végzett PSA-méréssel vérből, melynek kiértékelése is megtörtént. A fogászati rendelőben általános fogászati vizsgálatra, fog- és szájbetegségek, illetve a szájüreg daganatos megbetegedéseinek szűrésére is két szakorvos várta lakosokat. Ha a siker
számokban mérhető, akkor abszolút pozitív a mérleg, hiszen több, mint 260 mérést,
szűrést és kezelést végeztek el a nap folyamán a szakemberek.
Ez úton is szeretnénk minden vizsgálatot végző résztvevőnek, orvosnak, nővérnek, civil szervezetnek, támogatóknak megköszönni a részvételt! Dr. Boros
József sebész-onkológus főorvos, Ifj. Dr. Boros József fogszakorvos, szájsebész, Pannon Halláscentrumok Budapest, Gerecse Optika Tatabánya, KEMKH
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tatabánya, H-EAR KFT. Tata, KEM Rákellenes Egyesület Tatabánya, Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, Dr. Tammam Ali Assad fogszakorvos, Vértesszőlős Község Önkormányzata.

Anyák napja
Az Anyák napját minden hol a világban megünneplik, de a különböző országokban más-más napokon.
Magyarországon Május első vasárnapja ez
a
jeles ünnepnap. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának és vele együtt az édesanyák
tiszteletére. A történelem során később is
voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat
is felköszöntötték. Magyarországon 1925-ben
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első
ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Pet-

ri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából
és a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket
az Anyák napja országos bevezetésére. A
szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket,
hogy május első vasárnapján tartandó
Anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet,
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében,
amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés
erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
Forrás: http://hu.wikipedia.org
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A Közösségi Ház hírei
2015. április 1-jén, szerdán a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett Húsvétváró játszóházba
vártuk az alsó tagozatos gyerekeket.
Krajczárné Száraz Erzsike meghívására
egy busznyi gyerek érkezett Bánhidáról
- ajándékot hoztak, megnézték a tájházat, kézműveskedtek velünk és felsétáltak a múzeumba is, ahol Zoltánfi
Zsuzsanna fogadta és kalauzolta őket –
reméljük tartalmasan telt nálunk a délelőtt.Köszönjük az önzetlen segítséget
Eszlári Erikának, Kovács Enikőnek, Mészárosné Frank Juditnak és Csanálosi
Lacinak!
2015. április 2-án, csütörtökön
délelőtt a Vértes Agórájába látogattunk a 4 óvodai csoporttal a Macis
Egészségnapra. Voltunk fogászaton,
elsősegélynyújtáson,
szemészeten,
dietetikán és végül elvittük az összes
beteg plüssállatunkat a Teddy Maci
Kórházba, ahol alapos vizsgálat után
néhány kis kedvenc komolyabb beavatkozáson is átesett. Voltak kritikus
pillanatok, de végül minden „beteg”
egészségesen távozott. A közös csoportkép után hatalmas csomag aján-

dékgyümölccsel és fogkrém rengeteggel távoztunk. Köszönjük a meghívást!
A programot a gyerekek utaztatásával
a Vöröskereszt vértesszőlősi alapszervezete támogatta.
Április 10-én megnyílt Költészet-napi rajzpályázatunk kiállítása is. Felhívásunkra 35 óvodás és 96 iskolás pályamű érkezett – élénk fantázia világgal
és változatos technikai megoldásokkal
örvendeztettek meg minket. Köszönjük az alkotásban résztvevő szülők, pedagógusok segítségét. Abszolút első
helyezést ért el Gerecs Attila, 4. osztályos tanuló, aki a Himnuszhoz készített
bravúros illusztrációt. Minden pályázó
ajándékkal térhetett haza, de kiemelendő Szalczingerné Tóbiás Gyöngyi 4. osztályának lelkesedése, akik több, mint 70
rajzot küldtek be ezzel megnyerve a csoportos fődíjként meghirdetett ajándék kirándulást. Gratulálunk!
2015. április 17-én, pénteken Egészségnapot szervezett a vértesszőlősi önkormányzat a lakosok számára.
A hónapot a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett Tájházak napja zárta.

Könyvtáros tábor!
2015. június 15-19. között Könyvtáros táborba várom azokat 6 és 14 év közötti
gyerekeket, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy: • Felfedezzék a Tatabányán a
Vértes Agóráját és a Múzeumot. • Kalandozzanak és régészkedjenek a vértesszőlősi múzeumban. • Ellátogassanak Mátyás király udvarába a tatai múzeumba.
• Fellapozzák Vértesszőlős Historia Domusát a Plébánián. • Ellátogassanak Budapestre egy különleges Könyvtárba.
Jelentkezés feltétele:

Könyvtári tagság! Íratkozz be!
A tábor ára: 10 000 Ft – amely tartalmazza az ebéd, a programok és az útiköltségek árát!
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25 éves a Pátria!

A BALKAN FANATIK

Kedves Olvasó,
Ugye nem felejtette el múlt havi
meghívásunkat? Ezt köszönjük!

nagykoncertje mellett,
koncert kicsiknek és lokálpatriótáknak:

Mert mi még mindig Önnel
szeretnénk ünnepelni!

ZENÉS UTAZÁS BOHÓCIÁBAN

POM-POM együttes
Vidám gyermekműsor az RTL Klub állandó szereplőitől!

Mégpedig 2015. június 20-án
a község történetének
legnagyobb Falunapján.

Egy nagyszerű zenész csapat házunk tájáról
– Vértesszőlősről:

De még mindig nincs vége!

Televíziós műsorok sztárjai!

Szega ÉS Frédó együttes

Kövesse nyomon továbbra is programjainkat:

Hamarosan újabb
információkkal jelentkezünk!
Üdvözlettel:
Pátria faluközösségi Egyesület vezetősége

Autóbuszos kirándulás a Pátria szervezésében
Tisztelt Olvasók! Egyesületünk az idei
közgyűlésünkön úgy döntött, hogy a
2015. évben a hagyományos szeptemberi autóbuszos kirándulás keretében Kárpátaljára látogatunk!

Időpont: 2015. szeptember 11-13.
Állandó partnerünk, a Kárpáteurópa Utazás Iroda a következő programot kínálja
számunkra:
1. nap: Indulás Vértesszőlősről - Munkács (a hős Zrínyi Ilona vára, Csernek-hegyi kolostor, belváros) – Keleti-Beszkidek,
Vereckei-hágó (rövid túra a millecentenáriumi emlékműhöz, megemlékezés a honfoglalásról) - szállás Benén (este fogadás
a faluházban).
2. nap: Kirándulás a Máramarosi-havasokba: Nagyszőlős (Árpád-kori római
katolikus templom, Perényi kastély kívülről) - Huszt - Ökörmező - Felsőszinevér
(jellegzetes havasi rutén falu) – Szinevéri
tó, Nemzeti Park (séta a gyönyörű tengerszemnél a Kárpátok fenyőrengetegeiben) Árpád-vonal (rövid megálló a II. világháborús keleti határt védő egykori erődítmények

maradványainál) – Iza (vásárlási lehetőség
a rutén faluban: vesszőből font termékek) szállás Benén.
3. nap: Bene – Csetfalva (fatornyú református templom) – Beregszász. Séta a
városban: templomok és vallások, Bethlen
Gábor udvarháza, a Rákóczi-tér, ahol Esze
Tamás kibontotta a kuruc felkelés zászlaját. - Hazautazás
Szállás: A Beregi-rög délkeleti lábánál,
a Borzsa partján, Beregszász közelében
fekvő magyar faluban, Benén a faluturizmus keretein belül magánházaknál, külön
bejáratú kétágyas szobákban, fürdőszoba
használattal.
Részvételi díj: 31 500 Ft/fő, amely tartalmazza az utazás, szállás, reggeli, estebéd,
idegenvezetés, és a belépők díját is!
Jelentkezni lehet Bartal Vilmosnénál
(Valusek út 17.) 10 000 Ft foglalási díj ellenében 2015. június 15 -ig.
A jelentkezésnek nem feltétele a Pátria
tagság, azonban a helyek betöltésekor
tagtársaink előnyt élveznek! Figyelem!
Az utazás csak érvényes útlevél birtokában lehetséges!
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Tájházak Napja
A Tájházak Napja idén is része
a Falusi és az Agroturizmus
Országos Szövetsége által
kezdeményezett „Vidékjáró”
tematikus napoknak. Lehetőséget biztosít az év egy napján, hogy tájházaink felkeltsék az érdeklődők figyelmét.
Ilyenkor alkalom nyílik szűkebb közösségünk bemutatkozására.
Szent György alakja ismert volt
a paraszti világban, neve április
24-hez kapcsolódik. Tavaszi megújulásról, a természet és ember újjászületéséről szól a tájházak ünnepélyes tavaszi megnyitója. A Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a Közösségi Ház szervezésében nagyon sok
lakos megmozdult, hogy a program jó
hangulatát elősegítse.
A Vértesszőlősi Önkormányzat dolgozói felállították a májusfát, mely a tavasz
és az emberi kapcsolatok, közösségek
jelképe. Tájházunk előtti téren sok apró
óvodás, az Ogyevacska iskolás néptánc
csoport, a Zimozeleny asszonykórus,
az Aszúszemek felnőtt néptánc csoport
fergeteges műsora, dalai, táncai tették
színessé a hangulatot. Nagy szeretettel

fogadtuk Kurdi Gábor dudást, aki a talp
alá való zenét biztosította.
Már a délelőtti órákban melegedett a
kemence, kelt a kalácsnak való Scsibrán
Zoltán és neje, valamint Kutenics Tünde
segítségével. A meleg időjárás és a kellemes tánc üdítőjeként köszönjük a Hegyközség borfelajánlását. Skrován József
tanárnak, hogy kamerázta, rögzítette a
délutáni eseményeket, továbbá Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármester asszonynak,
hogy megtisztelt jelenlétével.
A korábban meghirdetett két napos
programsorozat alkalmából ingyenes volt
a belépő a Tájházunkba. Skrován Márika
néni a megszokott lelkesedéssel és hozzáértéssel kalauzolta a látogatókat.

A műsor után népi kézműves programok
várták a vendégeket. Az óvoda részéről
Ildikó és Csilla óvó nénik, Kutenics Szilvia, Horváth Sándor és segítő felnőttek
népviseleti babát, nyakláncokat, tavaszi
papírvirágokat készítettek.
Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult, hogy ez a szép tavaszi nap mosolyt, örömet csalt mindannyiunk lelkébe.

A tájházak programjait
a Tájházszövetség
www.tajhazszovetség.hu
és a
http://videkjaro.hu honlapon,
valaimnt a Facebook oldalon
is megtekinthetik.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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„A TERMÉSZET CSODÁJA, A SOK SZÉP SZÍN FOGOTT MEG”

Beszélő papagájjal is büszkélkedhet
Tulkán Lajos és Marika
Hangos szóval hívja Lali
Gizuskát. Gizuska, aki
eddig a konyhában volt,
felkel és komótosan átballag az előszobába. Leül,
ránéz Lalira, Lali pedig
elkezdi neki mondani. Alig
áll be a szája. Gizuska pedig csak nézi és hallgatja.
Mindennapos kép lehetne
bármely családnál, csakhogy Gizuska egy kutya,
Lali pedig egy papagáj.
dr. Pataki Gábor riportja

Talán még a Fővárosi Állatés Növénykert madárházánál sem fogadja olyan hangos madárcsicsergés a látogatót, mint Tulkán Lajos kertjébe lépve. A
Komárom Esztergom Megyei Díszmadártenyésztők Egyesületének elnöke él-hal a
papagájokért: több mint 150 madárnak ad
otthon Vértesszőlősön. Van köztük sárgahomlokú amazon, Rosella, Pennant és
sok-sok törpepapagáj, ám a legkülönlegesebb egy jákópapagáj, Tulkán Lali.
Sok évvel ezelőtt dalolt a 100 Folk
Celsius Gyurikáról, a beszélő papagájról, miszerint „három éve ott van már, a
kis csőre be nem áll”. Mindez igaz Lalira
is, azzal a különbséggel, hogy ő már hat
éve lakik Tulkán Lajosnál és feleségénél,
Marikánál.
– Nálunk tanult meg beszélni, egyéves
volt, amikor elkezdett, ennek immár öt
éve – meséli Marika. – Amíg én a konyhában főzök, folyamatosan beszélek
hozzá, ő pedig válaszol.
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Együtt a család: Marika, Lali és Lajos

Lali, aki valószínűleg megérzi, hogy
róla van szó, gyorsan közbeszól és közli velünk, hogy „kutya hideg van”. Igaz,
ami igaz, kicsit szeles tavaszi napon
ülünk Tulkánék konyhájában, de ez egy
Közép- és Nyugat-Afrika sík részének
szubtrópusi és trópusi erdőiben őshonos állat számára valószínűleg még
messze nem a szép idő, szóval nem
bocsátkozunk vitába – főleg nem egy
beszélő papagájjal.
– Az utcánkban lakott a ’80-as években egy híres madarász, általa tetszettek meg a papagájok, engem a természet csodája, a sok szép szín fogott
meg – veszi át a szót a madártól Tulkán
Lajos. – Tőle vásároltunk kettőt, aztán
elszaporodtak. Teljes volt az egyetértés
a nejem és köztem, mert egyedül ezt
nem lehetne csinálni.
Miközben Marika bólogat, Lajos beavat a madártartás rejtelmeibe: a mada-

rak megetetése napi két
órát vesz igénybe, a kalitkákat hetente egyszer
szokta takarítani. A papagájok magkeveréket
fogyasztanak, egyedül
Lali van elkényeztetve,
ő gyümölcsöt, zöldségféléket, mogyorót és
tojást is szokott kapni.
A jákó egyébként nem
csak magyarul tud: Marika egy dalocskát is
megtanított neki csehül.
Ő az előénekes, Lali
pedig folytatja a dalt.
A szobába egyébként
Tulkán Lajos és a két sárgahátú amazon, Lolka és Bolka
nem hallatszik be a többi madár hangja – bezzeg Lalié!
– Ő kelt minket! Ha felébred és nem
hallja a hangom, akkor azonnal megkérIntelligencia
dezi, hogy alszom-e – nevet Marika, aki
és társas ösztön
egyébként minden reggel hatkor kel. –
De ha meghall, azonnal boldog lesz és
Bár a papagáj anatómiája lehemár mondja is a magáét!
tővé teszi a beszédet, természeA papagáj annak ellenére, hogy nates élőhelyén meg sem fordulna
gyon beszédes, idegenek előtt nem
a fejében, hogy emberi nyelven
beszél. A Hírmondóval azonban kivételt
szólaljon meg. Ehelyett a vadon
tett, a kedvünkért többször is megszómás állatfajainak hangját utálalt.
nozza. Nem véletlen: egy hím an– Gizuska! – hívja magához közben
nál kelendőbb a tojók körében,
Lali a kutyust, aki pedig eleget is tesz
az invitálásnak, átbattyog az előszobáminél több „nyelven” beszél,
ba. Mi közben megcsodáljuk a fél szoazaz minél színesebben dalol.
bát beborító rengeteg díszes serleget,
Erre egyedül olyan élőlény kéamit Tulkán Lajos nyert madaraival a
pes, amelynél a hangutánzó kékülönböző kiállításokon. Jártak már
pesség, a társas ösztön és a maVeszprémben, Móron, Csornán, Szégas fokú intelligencia együtt van
kesfehérvárott, de természetesen Vérjelen. A jákópapagáj a környezet
tesszőlősön is állandó vendégek. És
hatására, utánzásképp változbár Lalit sokan akarták már megvásátatja a hangját, és tanulja el más
rolni, ám ő nem eladó. Sok évig tervezi
ugyanis még együtt Marika, Lajos és
fajok – így az emberek – nyelvét.
Lali. Na és persze Gizuska.
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Közérdekű információk
Tájékoztató
Az ÉGÁZ-Dégáz Földgázelosztó ZRT.
tájéoztatja ügyfeleit, hogy Vértesszőlőst
érintő gázszolgáltatási szünettel járó
karbantartási munkát végez 2015. július 29-én 13.00 órától 17.00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy a
veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében
a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteltetni szíveskedjenek. Türelmüket
és megértésüket köszönjük!
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

KÖNYVVÁSÁR!
Kedves vértesszőlősi lakosok!
2015. május 19-én, kedden, 10.0018.00 óra között könyvvásárt tartunk
a Könyvtárban! Lesznek kötelező olvasmányok, klasszikusok, krimik, romantikus könyvek, 100-200 Ft-os áron! Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt várandósok!
A 26/2014 EMMI rendelet 1.§. (2) bekezdése alapján várandós gondozási
könyvet csak az alábbi dokumentumok meglétében áll módunkban kiállítani:
• Az ultrahangvizsgálat részletes lelete, amelyben szerepel (1 példány):
– élő, méhen belüli várandósság;
– Grav.s N. (ahol N a betöltött
várandóssági hetek száma).
• Kitöltött „Rizikófelmérési adatlap”,
amelyben szerepel a rizikóbesorolás
eredménye (3 példány, egy a várandósnál marad, a másikat a területileg illetékes védőnő, harmadikat a választott háziorvos kapja):
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Szlovák húsvétváró Sárisápon

– alacsony kockázatú várandósság;
– magas kockázatú várandósság,
a besorolás következő pontjai
alapján.
• „Tájékoztató a felelős személy választásáról” c. dokumentum (ld. Melléklet 2.:
3 példány, egy a várandósnál marad, a
másikat a területileg illetékes védőnő,
harmadikat a választott háziorvos kapja).
Megértésüket előre is köszönjük!
Védőnők

Köszönet nyilvánítás!
A Magyar Vöröskereszt köszönetét fejezi ki minden kedves támogatónak, akik
a ruhagyűjtés felhívásra zsákszámra
hozták polgármesteri hivatalba a ruhaneműket! A ruhákat a Vöröskereszt és
a Családsegítő Szolgálat szállította el a
rászorulóknak.

Polgármesteri hivatal
Ügyintézők
Fax: 06-34/379-091/111
Telefon: 06-34/379-674 és 379-091
Mobil: 06-30/579-3780 és 06-30/585-9056
Titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék
polg.hivatal@vertesszolos.hu
Adóügyek (Károlyné Bujáki Brigitta) 104-es mellék
karolynebb@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 (Virág Pálné) 107-es mellék
virag.agi@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
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–12.00, 13.00–16.00,
szerda 7.00–12.00, 13.00–16.00, péntek 7.00–12.00 óra

A Zimozeleny asszonykórus és néhány érdeklődő vértesszőlősi 2015. március 29-én
kedves meghívásnak tett eleget a Megyei
Szlovák Önkormányzat és a TatabányaBánhida Szlovák Közművelődési Központ
szervezésében Sárisápon. A Nyitra és Zoboralja vidékéről érkezett énekkarok magas színvonalú egyházi és népi énekekkel
csaltak meleg hangulatot a szívünkbe. Külön értéke az összejövetelnek, hogy a gyönyörű dallamok gazdag élményt nyújtottak
a húsvéti ünnepeket megelőző napokban.A
római katolikus templomban áhítattal hallgatták az Esztergom környékéről, Szlovákiából, Nyitráról meghívott vendégek is, köztük Budapestről Hollerné Racskó Erzsébet,
az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. A programot jóízű vacsora és köszöntő
zárta. A Sárisápra vezető úton a már jól ismert társaság tagjai – oroszlányi, tardosi,
tatabánya-bánhidai, vértesszőlősi meghívottak – vidáman énekeltek közismert szlovák és magyar dalokat.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök, VSZNÖ

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

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.
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• Női-férfi-gyermek fodrászat

• Kéz- és lábápolás
• Lakberendezés vintage és shabby stílusban

19 éves szakmai tapasztalatom legsikeresebb
eljárásairól írnék nektek egy kis ismertetőt!
Először is a keratnios-tartós HAJKIEGYENESÍTÉSRŐL,
hajsimításról néhány fontos információ!

Megérkeztek 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.

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

szakoktató kozmetikus

.

k a l I d e r m a

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 hosszantartó 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!

talvány
Ajándéku n kapható!
összegbe
bármilyen

Vértesszőlős, Akácfa út 15.

kovacs.mero.eva@gmail.com

06 30 3357 829

www.facebook.com/vanilia.patina

Nyitva tartás: a hét minden napján (kivéve vasárnap)
előre egyeztetéssel telefonon, vagy e-mailen.

Kali Ildikó Henriette
w w w

Kinek ajánlom:

.

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.

26

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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Értékesítés és Szerviz

2800 Tatabánya, Győri út 27. Interspar melletti üzletsor
Nyitva: hétfő–péntek 10.00–18.00, szombat 9.00–12.00 • Tel.: 06 30 370 6060

