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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2015. március, XXI. évfolyam, 3. szám

Közmeghallgatás

2015. március 12-ére szervezte meg a képviselő-testület a közmeghallgatást, mely sajnos csekély érdeklődésre tartott számot, a fontosnak ítélt témák mellett
is igen kevés érdeklődő jött el meghallgatni az új információkat, illetve hogy hozzászóljon, kérdéseket
tegyen fel a meghirdetett illetve egyéb témákkal kapcsolatban.
A képviselő-testület ismertette a 2015-2019 évek gazdasági programjának főbb pontjait, elemezte az önkormányzat
és az önkormányzati intézmények jelenlegi és a várható
helyzetét, tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő illetve
várható fejlesztésekről. A részletes gazdasági program
megtekinthető és letölthető az önkormányzat honlapján.
Jelentős és legnagyobb érdeklődésre számot tartó
téma a Tanács utca átnevezésével és házszámainak rendbetételével kapcsolatos tájékoztatás és helyzetfelmérés
volt. Tájékoztattuk a megjelenteket, hogy a változásokat
szeretnénk a lehetőségekhez mérten a legrugalmasabban megoldani, segítséget nyújtani a lakcímváltozásból
eredő bejelentési kötelezettségek teljesítéséhez az okmányiroda, valamint a közműszolgáltatók felé. Az utcanév
változtatással kapcsolatos további folyamatokról külön
cikk keretében nyújtunk tájékoztatást az Önök részére.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy amennyiben kérdésük,
javaslatuk van a településünket érintő bármely témában,
azt elektronikusan, írásban (javaslatok@vertesszolos.
hu, Ötletláda) vagy szóban jelezzék felénk, hogy azokat
áttekintve mielőbb megoldást találhassunk a felmerülő
problémákra.
Nagy Csaba polgármester

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

Tisztelt Lakosság!
A március 12-ei közmeghallgatás
egyik napirendjét képezte a Tanács
utca átnevezésének kérdése, az
alábbi okok miatt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §
(2) bekezdése kimondja, hogy közterület
nem viselheti olyan személy nevét, aki a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett, illetve
nem viselhet olyan kifejezést, vagy
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal. A törvény szerint, ha
kétség merül fel a tekintetben, hogy a
közterület neve megfelel-e az idézett 14.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak, az önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Az MTA állásfoglalása a Tanács utca
elnevezéssel kapcsolatban az alábbi: „a
„Tanács” kifejezés közterület-elnevezésekben a kommunista diktatúra idején
vált gyakorivá a szovjet mintára meghonosított tanácsrendszerre utalva. Mivel
a kifejezés közterület elnevezéseként
a tanácsrendszerre utal, ezért nem
javasoljuk használatát, mivel az a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.
§ (2) bekezdése szerint XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján tehát a Képviselő-testületnek törvényből eredő kötelezettsége, hogy a
Tanács utca átnevezéséről döntsön,
nincs mérlegelési jogköre.
Mivel többen tévesen értelmezik (csak
ajánlásnak tekintik) az MTA idézett állásfoglalását, szeretnénk ahhoz egy rövid
értelmezést fűzni. A képviselő-testület
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törvényi kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy az MTA állásfoglalása
a „nem javasoljuk használatát” kifejezést tartalmazza. Ebből a szempontból
ugyanis nincs jelentősége, hogyan fogalmaz az MTA, csak annak, hogy megállapította: az elnevezés a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A törvény pedig egyértelműen
kimondja, hogy közterület ilyen kifejezést
nem viselhet.
A Tanács utca átnevezésével egyidejűleg fontosnak tartjuk a helyes házszámozási rend kialakítását is. Az utca
házszámozásának felülvizsgálata során
ugyanis azt tapasztaltuk, hogy jelentős
módosításokra lesz szükség, mivel a
lakcím-nyilvántartásban címként szereplő házszámok és a valóság az utca nagyobb részén (gyakorlatilag az első néhány ingatlan kivételével) nem egyezik.
Célunk az, hogy az utca átnevezésével
együtt az ingatlanok átszámozásra kerüljenek és az új cím egyszerre kerüljön
átvezetésre a lakcím-nyilvántartásban. A
házszámok (címek) megállapítására hatósági eljárás keretében kerül sor, várhatóan az év végéig.
A közmeghallgatáson a képviselő-testület mindezekről, illetve arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy az új utcanév
eldöntése során szeretné kikérni és figyelembe venni a lakosság véleményét,
javaslatait.
Ezért lehetőséget kíván biztosítani a
vértesszőlősi lakosoknak, illetve a Tanács utcába bejegyzett cégeknek, vállalkozásoknak, hogy az utca elnevezésével
kapcsolatban javaslatot tehessenek.
A közmeghallgatáson az alábbi nevek
merültek fel: Gerecse, Bükk-árok, Szent
Imre, Szent Imre herceg, Templom utca,
de a felsoroltakon kívül is lehet javaslatot
tenni.

A közterületek elnevezése a képviselőtestület kizárólagos hatásköre, de a döntésnél figyelembe kívánja venni a legtöbb
„szavazatot” kapott utcanevet.
A polgármesteri hivatal minden – a lehetőségeihez képest rendelkezésre álló segítséget meg fog adni az érintetteknek
a változások átvezetése érdekében.
A közmeghallgatáson tájékoztatást
adtunk arról, hogy e célból tárgyalásokat fogunk kezdeményezni az érintett
nagyobb közmű-szolgáltatókkal, hogy
a lakcímek átvezetése lehetőség szerint
helyben megoldható legyen.
A Tanács utcában érintett ingatlanok
tulajdonosait már levélben tájékoztattuk
arról, hogy az okmányokban (lakcímkártya, gépjárművek forgalmi engedélye,
vállalkozói igazolvány, üzlet működési
engedélye) a lakcím (bejegyzett utcanév,
házszám) átvezetése illeték-mentes. Szintén illetékmentes cégek esetében a változás cégbírósághoz történő bejelentése,
amennyiben arra a változás bekövetkeztét követő 180 napon belül kerül sor, az
önkormányzati döntés csatolásával.

Kérjük a Tisztelt Lakosság, vállalkozások, cégek képviselőinek megértését
és együttműködését az eljárás sikeres
lebonyolítása érdekében, melyhez minden segítséget próbálunk megadni, és
az aktuális információkról folyamatosan
tájékoztatni fogjuk az érintetteket.
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Polgármesteri Hivatal

Kérjük a lakosságot, a Tanács utcába
bejegyezett vállalkozások, cégek képviselőit, hogy az újságban lévő szavazólapot kitöltve legkésőbb 2015. április
8-áig juttassák vissza a polgármesteri
hivatalba. A képviselő-testület árpilis 9-ei
ülésén tárgyalja a Tanács utca átnevezésével kapcsolatos napirendet.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy ingatlanonként egy szavazólap
kitöltésére van lehetőség, és csak a
névvel, lakcímmel és aláírással ellátott
„szavazólapokat” tudjuk figyelembe
venni.

Szavazólap
Gerecse utca

Bükk-árok utca

k

Szent Imre utca k

Szent Imre herceg utca

k

Templom utca

Egyéb................................... k

k

k

Név és lakcím:................................................................................................

aláírás
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Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 12-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet, a bevételi és
kiadási főösszeget egyaránt 437 478 000 forintban határozta meg.
2. …megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet (a térítési díj mértéke nem
emelkedett) – a rendelet a honlapon megtalálható.
3. …módosította a közterületek használatáról, rendjéről és tisztán tartásáról szóló rendeletet
– a rendelet a honlapon megtalálható.
4. …elfogadta a 2014.évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót.
5. …döntött a 2015. évi búcsú megszervezéséről, mely a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel kerül megrendezésre

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26-án tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …megalkotta a települési támogatásokról szóló rendeletét (a szociális ellátások rendszere
március 1-jétől megváltozott) – a rendelet a honlapon megtekinthető.
2. …döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsődei beíratás időpontjáról
(2015. április 27-én, 28-án 8-16,30 óra között) – egyéb, az óvodai felvétellel kapcsolatos
fontos információk a hírmondóban és a honlapon is olvashatók.
3. …döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról
(2015. augusztus 10. – augusztus 28. között az intézmény zárva lesz.)
4. …döntött az általános iskolai logopédiai ellátásokról, melyre 550 000 forint keretösszeget
biztosít a 2015. évre.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 12-én tartott ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
1. …döntött a Skála-térség szennyvíz-elvezetési problémáival kapcsolatos tervezési feladatokról a Vízművel történő egyeztetés függvényében.
2. …elfogadta az önkormányzat 2015-2019 évi gazdasági programját (a gazdasági program
a honlapon olvasható).
3. …a jogszabályok alapján döntött a 2015. évi közbeszerzési tervről, mely egyelőre nemleges,
jelenleg a képviselő-testület nem tervez olyan beruházást, melyhez közbeszerzés lefolytatása
szükséges.
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4. …elfogadta a civil szervezetek beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatások
felhasználásáról.
5. …döntött a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról, az alábbiak szerint:
Pátria Faluközösségi Egyesület – 800 000 Ft. VSE – 2 300 000 Ft.
Szőlőhegyi Közösségi Egyesület – 230 000 Ft. Magyar Vöröskereszt – 120 000 Ft.
Polgárőr Egyesület – 300 000 Ft. Aszúszemek Néptánc Együttes – 300 000 Ft.
Református Missziói Egyházközség – 100 000 Ft.
6. …döntött az utak térítésmentes átvételéről a Magyar Államtól (0129/3. hrsz. „kivett
országos főút”, 0133/1. hrsz. „kivett országos főút”, 0154 hrsz.”kivett autópálya” megnevezésű utak).
7. …elfogadta a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által megküldött rendelettervezetet, mely a 2015. évi ESZI térítési díjakat tartalmazza. A rendeletet hamarosan közzé
tesszük az önkormányzat honlapján.
8. …döntött a Közösségi Ház bérleti díjával és az óvadék összegével kapcsolatosan.

Tisztelt Lakosság!
Többen is érdeklődtek a napokban az
avar- és kerti hulladék égetésével kapcsolatban, mivel március 5-én hatályba
lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melynek a vonatkozó szabályaival kapcsolatban néhány fórumon félrevezető cikkek jelentek meg.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
/54/2014. (XII.5.) BM rendelet/ 225. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint „ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete a község közigazgatási területére vonatkozóan szabályozza az avar- és kerti hulladékok égetését.
Az önkormányzati rendelet is jogszabály, tehát fentiek alapján a belterületi
ingatlanok használata során keletke-

zett hulladék szabadtéri égetése megengedett.
Fontos azonban, hogy a rendeletben
meghatározott szabályok, feltételek
maradéktalanul betartásra kerüljenek! Rendeletünk alapján a kerti hulladékok ártalmatlanítása elsődlegesen komposztálással történik, ha erre
nincs lehetőség, akkor kerülhet sor a
nyílt égetésre, kizárólag március 1. és
április 30.,továbbá október 1. és november 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16
és 20 óra között, szombati napokon 8
és 12 óra között!
A rendelet az égetés további feltételeit
is szabályozza, mely az önkormányzat
honlapján megtekinthető, letölthető az
Önkormányzat/Hatályos rendeletek menüpont alatt.
Vértesszőlős, 2015. március 10.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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„SZÜKSÉGEM VAN A VISSZACSATOLÁSRA!”

Szívesen veszi a kérdéseket, imád minőségi pálinkát
főzni és minden reggel 7-kor kezdi a munkát
Rossz szóviccel élve mondhatjuk,
hogy Nagy-változás volt a Tanács utcában: dr. Nagy Sándort Nagy Csaba
követte a 2014-es önkormányzati választásokat követően a polgármesteri
székben. A bizottsági tagból településvezetővé előlépő Nagy Csaba sorozatunk második vendége.

� A vállalkozások nem sínylik meg a
változást?
Noha mindennap részt veszek az irodai
munkában, mégis át kellett dolgozni a
vállalkozásaim vezetését is. Édesapám
azonban velem együtt dolgozik, így a
szakmai irányítást a hiányomban ő tudja
végezni.

dr. Pataki Gábor interjúja

� Kényelmes a szék?
Előzetesen kényelmesebbnek tűnt…Sokkal több az apró napi ügy, mint amire számítottam. Négy évet eltöltöttem bizottsági
tagként, akkor minden rugalmasan működőnek és egyszerűnek tűnt. De azóta kiderült, hogy nagyon sokrétű a feladatkör,
sok a naponta megoldandó feladat.
� Hogy lett Nagy Csaba polgármesterjelölt?
Alapvetően képviselőnek szerettem volna indulni és könyvvizsgálóként, adószakértőként szakmailag támogatni a
testületet, de a választások előtti időszakban több felkérés is érkezett, hogy
próbáljam meg ezt a vonalat. Egy-kéthónapos gondolkodás után döntöttem úgy,
hogy megpróbálom. Az új önkormányzati törvény lehetővé tette, hogy társadalmi
megbízatású legyek. Főállásúként nem
tudtam volna indulni, mivel semmiképpen sem akartam otthagyni a könyvvizsgálói munkámat.
� Mit szólt a család?
Csodálkoztak és első körben nem tudták
eldönteni, hogy támogassanak-e vagy
sem. Végül a jelentkezést megelőző napon leültem a feleségemmel és a szüle6

legyen. Ehhez pontosan meghatároztuk,
mi a feladata polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek. Mindenki önállóan látja el a tennivalóit, rendszeresek az
egyeztetések az intézményvezetőkkel,
folyamatosan vizsgáljuk a felmerülő kérdéseket és próbáljuk megoldani őket.

immel, hogy ott még azt mondhassák,
ne induljak, nehogy a család vagy a főállású munkám rovására menjen mindez.
De rábólintottak és messzemenőkig támogattak.
� Tényleg nem megy a család rovására
az új szerepkör?
Inkább a napi feladatokat nehéz összeegyeztetni a napi munkáimmal, mintsem
az lenne a probléma, hogy többet lennék távol a családomtól, mint korábban.
Az önkormányzati rendezvényeket és
néhány programot leszámítva nem vagyok kevesebbet otthon.
� Hogy néz ki a polgármester egy napja?
Reggel 7-kor kezdek a hivatalban, a délelőttöt töltöm itt, a jegyzővel és az alpolgármesterrel egyeztetjük a napi teendőket,
délután pedig a könyvelőirodát irányítom.
Vannak természetesen olyan események,
amelyeken személyesen kell jelen lennem,
mint például egy társulási ülésen, de ezeket beleillesztem a fenti programba.
� Mennyiben kellett átalakítani a hivatal
mindennapjait a társadalmi megbízatás
miatt?
Meg kellett tudnunk oldani azt, hogy az
irányítás és a döntéshozatal folyamatos

� Akár azt is mondhatjuk azt, hogy a
kevesebb ráfordítható időnek köszönhetően a munka is hatékonyabb lett?
Igen, a munkatársaim önállóbban lettek,
mert megkapták a napi szintű döntési
feladatokat, ezzel sok terhet levesznek a
vállamról. A stratégiai döntések azonban
megmaradtak nálam.
� Mit várhatunk a 2014-2019-es időszaktól?
Sajnos lényegesen szűkebbek lesznek a
lehetőségeink, mint a korábbi választási
ciklusokban voltak: csökkenek a bevételeink, a fejlesztési célú beruházásaink,
ezzel együtt pedig növekednek a leosztott feladatok. A fő hangsúlyt a meglévő infrastruktúrának a karbantartására,
fejlesztésére szeretnénk fordítani, de ha
lehetőségünk adódik, természetesen
végrehajtjuk a képviselő-testület által
meghatározott fejlesztéseket. Ehhez
azonban külső forrásokra van szükség.
� Mi a fő cél?
A legnagyobb terv az új óvoda építése,
amely immár 8-10 éve a legfontosabb
feladat. A legfőbb cél azonban az ötéves
periódus végére, hogy ne hagyjunk hátra magunk után napi szintű feladatot,
elmaradást, tartsuk naprakészen az ön-

kormányzat ügyeit és lehetőségeinkhez
mérten mindent megtegyünk, hogy a lakosok elégedetten gondoljanak erre az
időszakra.
� Mitől lesznek a lakosok elégedettek?
Ezt tőlük kell megkérdezni: éppen ezért
létrehoztunk egy ötletládát, ahova bedobhatóak az ötletek és a javaslatok@
vertesszolos.hu címre is várjuk a leveleket. Rendszeresen megállítanak az utcán is: fontosnak tartom, hogy minden
lakos véleménye, kérése bekerülhessen
az önkormányzati döntéshozatalba. Szívesen veszem a kérdéseket, a véleményeket és még a kritikát is, mivel soha
nem dolgoztam sem a közigazgatásban,
sem közszereplőként. Szükségem van a
visszacsatolásra, ezt próbálom erősíteni
a közvetlen kollégákban is. Azért mert
polgármester vagyok, még nem lehet
minden véleményem helyes.

Nagy Csaba
1975-ben született
Tatabányán, édesanyja és nagyszülei
tősgyökeres
vér tesszőlősiek,
édesapja a Békés
megyei Dobozról
származik. 2003
óta él feleségével és két lányával
Vértesszőlősön. Gazdasági mérnök, mérlegképes
könyvelő, okleves könyvvizsgáló és
adószakértő. Pályakezdőként az APEH
revizoraként dolgozott, majd a Magyar
Külkereskedelmi Banknál a vállalkozások hitelezése és számlavezetése tartozott hozzá. Ezt követően lett vállalkozó
mint könyvelő és könyvvizsgáló. 2014
októbere óta Vértesszőlős polgármestere. Gyerekkora óta motorozik, imád
főzni és minőségi pálinkákat készíteni,
sőt, díjnyertes nedűkkel is dicsekedhet!
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Óvodai beíratás
a 2015/16. nevelési évre
Vértesszőlős Község Önkormányzata
az általa fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2015/2016-os
nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg:

Időpontja:
2015. április 27-28.
8.00–16.30 óráig
Helyszíne:
Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde
(Vértesszőlős, Múzeum utca 43.)
Az óvoda felvételi körzete:
Komárom-Esztergom megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe. Elsősorban a településen
lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető
fel gyermek.

A beíratással kapcsolatos
fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a
hirdetményben meghatározott időpontban!
• Be kell íratni minden gyermeket, aki
2015. augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1-jétől)
legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni! A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szeme lőtt tartva, az ötödik
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életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei
képességeinek kibontakoztatása sajátos
helyzete indokolja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, arról a szülő köteles
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
• Azoknak a gyerekeknek a beiratkozását várjuk, akik 2015. szeptember 1.
és 2016. augusztus 31. között betöltik a
harmadik életévüket és az óvodai nevelésben részt kívánnak venni.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok, melyeket
a beiratkozáskor be kell mutatni:

• Az óvoda szlovák nemzetiségi nevelést is folytató kétnyelvű óvoda, amely
mindkét nyelv fejlesztését szolgálja.

• A gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonat
vagy személyi igazolvány) és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és
• A szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntés közlésének
határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető
dönt, melyről 2015. május 15-éig értesíti
a szülőt.

Az alapító okiratban
foglaltak szerint:
• Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
felvételét is biztosítja.

A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv.
37. § – 38. §-ai az irányadók. Az óvoda
vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában közli a szülővel. Az
óvoda döntése ellen a szülő a közléstől,
ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül a gyermek
érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az
óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics Erika intézményvezető asszony ad.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

Az óvodáztatási kötelezettség
nem teljesítése esetén
alkalmazható jogkövetkezmények:

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért,
melynek eredményeként a 2014. évben 201 188 forintot utalt az Adóhatóság.

A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség
megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a)
pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába
nem íratja be, szabálysértést követ el.

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
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Iskolai hírek

Általános iskolai beíratás a 2015/2016. tanévre

Március 15-ei megemlékezés
Március 13-án, pénteken a Közösségi Házban a március 15-ei események felelevenítésére vállalkozott a 4. osztály. Több, mint egy
hónapot töltöttünk a próbákkal,
melyek vidám hangulatban teltek. Iskolánk tanulói, tanárai és a
meghívott vendégek előtt idéztük
fel a nevezetes nap eseményeit,
versekkel és népdalokkal színesítettük az előadást. Fellépésünket
sikeresnek találták a nézők, melyet hangos tapssal fejeztek ki a zsúfolásig megtelt
teremben. Örültünk a sikernek, s bebizonyosodott, számunkra a péntek 13-a nem is
balszerencsés nap.
Tóth Fanni 4. o. tanuló

Környezettudatosság a mindennapokban

ELEKTROMOS- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK BEGYŰJTÉST
SZERVEZÜNK A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

ÁPRILIS 9-TŐL ÁPRILIS 10-ÉN REGGEL 8 ÓRÁIG
Ezeken a napokon iskolánkba várjuk a használaton kívüli, működésképtelen, lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s minden olyan berendezést,
ami valamikor árammal, elemmel működött. Az elektronikai
hulladékot a kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön,
szelektíven kell gyűjteni. A hatékony begyűjtésért iskolánk alapítványa bevételhez
jut. Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy mikróval tudják támogatni az
akciót, akkor is sokat segítettek, mellyel védjük és óvjuk környezetünket. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással támogassák iskolánkat!

Az iskola tavaszi papírgyűjtési akciója 2015. április 15-én,
szerdán lesz 14 órától 17 óráig a régi tűzoltószertár előtt.
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Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2015/2016. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2015. április 16-án (csütörtök)
8.00-19.00 óráig
• 2015. április 17-én (pénteken)
8.00-18.00 óráig
A beiratkozás helye:
Vértesszőlősi Általános Iskola
Vértesszőlős, Tanács utca 43.
iskolatitkári iroda
Tanköteles (2009. augusztus 31-ig született) gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tatabányai
Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2015. április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A jelentkezéshez az alábbi
dokumentumok szükségesek:
• A szülő személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

• A gyermek TAJ kártyája.
• Az óvodában kapott oktatási azonosítóról igazolás.
• A gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában).
• Nyilatkozat a közös felügyeleti jog
gyakorlására (2014.03.15-től hatályos a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. tv. XVIII fejezet alapján).
• Az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás,
ez lehet:
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében
végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény,
– sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye.
• A diákigazolvány díja, 1400 Ft.
• Az okmányirodában kapott igazolás a diákigazolványhoz (16 karakterből
álló NEK azonosító). Időpont kérhető
Tatabányán a 06-80-204 064 vagy Tatán, a 06-34-586 617-es telefonszámon.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját kell bemutatni.
A törvényes képviselőnek kell a gyermeket elkísérni, aki vigye magával a személyi igazolványát.
Felhívom a figyelmét, hogy tanköteles
gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait nem kezdi meg
a 2015/16. tanévben akár
szülői kérésre, akár az óvodai szakvélemény alapján.
Paxy Éva igazgató
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A Közösségi Ház hírei
Idén március idusáig a Nemzeti Ünnepre való felkészülés volt a központi
téma a házban. Szorgalmasan járt fel
az iskola 4. osztálya, hogy aztán a
megemlékezésen méltó módon ünnepelhessünk együtt – köszönjük nekik
és felkészítő tanáruknak a szívet melengető műsort.
Március 12-én a képviselő-testület hívta Közmeghallgatásra a lakosságot, ahol
az érdeklődők a következő 5 év beruházásait és a Tanács utca átnevezését érintő kérdéseket vitathatták meg a képviselőkkel.
A két vezetőségi értekezletet követően
a Pátria Faluközösségi egyesület március 21-én, szombaton tartotta éves Közgyűlését.
Március 22-én, vasárnap az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hagyományos Nőnapi
rendezvénye következett. A klubvezető,
Buschné Klári néni köszöntő szavai után
Papné Bedei Sarolta kis mazsoretteseinek tánca nyitotta a rendezvényt. Az
est Sóki Terka néni dalaival, majd a tatai
református gimnázium diákszínpadosainak kabaréjelenetével folytatódott.
A vidám nyitányt jó hangulatú beszélgetés és persze tánc követte – amihez
Csanálosi Laci zenekara húzta a talpalávalót.
Március 24-én a Vöröskereszt megyei
szervezete hirdetett Véradást, majd a hónap végén a Hegyközösségi Egyesület
tartotta 35. Borversenyét. Eredmények
a következő Hírmondóban olvashatóak.
A Nemzeti Művelődési Intézet által
koordinált Kulturális Közfoglalkoztatási
program III. ütemében Vértesszőlős továbbra is 2 fővel vesz részt, Komlósy Marianna mellett Ballabás Andrea kapcsolódott be a Közösségi Ház és a Könyvtár
munkájába – Jó munkát lányok, üdv a
csapatban!
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Áprilisi beharangozó
– gyermekprogramok
Húsvétváró
2015. április 1-jén, szerdán a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
Húsvétváró délelőttre hívjuk az alsó tagozatosokat a Tájházba. Nyuszi simogató, kézműves foglakozás, húsvéti kalács
és tojáskeresés várja a gyerekeket!

Költészet napja
Célunk, hogy a Közösségi Házat minden
korosztály magáénak érezze, ezért szeretnénk teret adni a sok felnőtt kiállítás
mellett a gyerekeknek is. Idén a Költészet napjára rajzpályázatot hirdettünk –
rengeteg nyeremény, ajándékkirándulás
és egy szép, a pályaművekből összeállított kiállítás várja a résztvevőket!

(szerdáig) kérjük eljuttatni a Közösségi
Házba. Eredményhirdetés: 2015. április 10-én (pénteken) 16.30-kor órakor a
Közösségi Házban lesz, ahol a legszebb
illusztrációkból kiállítást rendezünk a Költészet napjának tiszteletére.

SZÍNHÁZAJÁNLÓ
Szeretettel várjuk a színházrajongókat
következő programunkra!
2015. ÁPRILIS 26.
vasárnap 17.OO óra
Jászai Mari Színház – Tatabánya

Georges Feydeau:
A hülyéje – bohózat 3 felvonásban

KÖLTÉSZET NAPI RAJZPÁLYÁZAT 2015.
Kedves gyerekek,
rajzpályázatunkon
kedvenc versetek
illusztrálásával vehettek részt. Bármilyen rajztechnikát
alkalmazhattok: ceruzarajz, zsírkréta,
vízfesték, filc, szénrajz, tusrajz, selyemfestés stb. A pályaműveket lehetőleg
A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük.
Kérjük, minden pályamunkán tüntessétek fel a következőket: • Név, osztály
vagy óvodai csoport neve. • Segítő: szülő, testvér, pedagógus neve. • Az illusztrált mű, azaz a vers címe és szerzője.
A műveket három kategóriában bíráljuk
el: • óvodások • alsó tagozatosok • felső
tagozatosok. Minden pályázóra értékes
nyeremények várnak! Az az osztály, illetve óvodai csoport, amelyikből a legtöbb
pályamunka érkezik, különdíjban részesül! A pályaműveket 2015. április 8-ig

Könyvtári hírek

Jegyár: 2500 Ft
Jegyfoglalás: Kutenics Kingánál
Tel: 06-30-578-51-16
E-mail: muvelodesi.haz@vertesszolos.hu

2015. február 26-án 14.00 órától dr. Tóth
Tibor remek médiapedagógia-előadásán vehettek részt a felső tagozatos
gyerekek. Egy igazán szépen felépített,
közvetlen, mégis informatív előadáson
hallhattuk, hogy milyen izgalmas volt az
info-kommunikáció útja a Lumiére fivérek
első mozgóképkockáitól a mi internetes
lábnyomunkig. A pedagógusokkal azt tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy a
gyerekek otthonosan mozognak ebben
a világban, mégis időnként őket is megtévesztheti a média – feladatunk, hogy
közösen vigyázzunk rájuk. Dicséret illeti
Gáspár Edit csapatát, mert a hosszúra
nyúlt délután ellenére végig fegyelmezetten és aktívan vettek részt a programon. Köszönet a szervezésért Juhász
Máténak!

Áprilisi naptárunk
Április. 1. szerda:
Tájház – Húsvétváró
Április 10. péntek:
Költészet napi rajzpályázat
– Kiállítás megnyitó
Április. 17. péntek:
Egészségügyi állapotfelmérés

Író-olvasó találkozó!
2015. április 30-án, csütörtökön 14.00
órától Maros Edit, a Hűvösvölgyi suli
könyvsorozat szerzője látogat el hozzánk és várja a gimis sorozatok kedvelőit. Mindenkit szeretettel várunk!

Április. 26. vasárnap:
Tájházak napja
Április 30. csütörtök:
Maros Edit - Író-olvasó találkozó
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A tollfosztás hagyománya
Régen a családokon keresztül vezetett az út a falu közösségéhez, a
gyermek a családban ismerte meg
az anyanyelvet, nyelvszokásokat,
tárgyi kultúrát, népdalokat, a viselkedés, öltözködés normáit, egyszóval belenevelődött a faluközösség
hagyományaiba.
Ez a fajta hagyományozódás ma már
megszűnőben van. Leginkább az oktatás során ismerkedhetnek a hagyományokkal, rácsodálkozhatnak, befogadhatják és tiszteletben tarthatják.
Még ma is emlékszem, hogy a nagymamám a nyári konyhába összehívott
néhány utcabeli asszonyt, ill. rokon
tyetkákat, szuszedákat, ismerőst, akik
a levágott liba tollát megfosztották,
hogy majd a vánkúsba, dunyhába tudja tölteni a szép álmokhoz. Nyáron a
családok kislányai őrizték a libákat,

– természetesen még jómagam is –
innen születethetett meg valószínű a
„gyertek haza libuskáim” gyermekjáték
is, melynek magyar és szlovák variációja is ismert. Sose felejtem, ott ültünk
a konyha szegletében, onnan figyeltük
tollfosztás közben az asszonyok történeteit, vicces beszélgetéseiket, innen
tanultuk meg a szlovák nyelv alapjait
is, (a helyi tájnyelv, a tót nyelv alapjait), azaz a téli hidegben fűtött konyha
légköre hatással volt ránk, gyermekekre. Most is megmelengeti a szívemet
az önfeledt, vidám, esti mesélgetés
hangulata, melynek emlékét örökre
magamba zártam. A férfiak is be-belátogattak a konyhába, hogy viccelődéseikkel még jobb kedvre derítsék
az asszonyokat, pl. verebet dugtak a
tollpihék közé, összekenték a hölgyek
arcát mézzel, hogy odaragadjon a tollpihe, bekenték szénporral, s így meg-

nevettessék őket. Gyerekként nagyon vártuk
az áldomást, a tollfosztás befejezését, mert akkor mindig jutott valami
finomság az asztalra.
Külön
öröm
számunkra, hogy a tavaly
megkezdett tollfosztás
hagyományát idén is
nagy létszámmal tudtuk
feleleveníteni idén febr.
27-én délután 4 órai
kezdettel. Meghívásunkra válaszként Tatabánya-Bánhidáról,
Oroszlányról, Tardosról és községünkből asszonyok és férfiak is nagy lelkesen jöttek és bár nem a kiskonyhában,
de a vértesszőlősi Közösségi Házban
több, mint 80 fő tollfosztása, vidám
hangulata töltötte be a termet. A vendégek áldomásként hoztak magukkal
süteményt, bort, finomságokat, még
a hagymás zsíros kenyeret is jóízűen fogyasztották. Urbanics Vilmos és
Csanálosi László harmonika kíséretében a vendégek szlovák és magyar dalokat énekelgettek tollfosztás közben.

A férfiak szénporral kenték be most
az asszonyok arcát, hogy megalapozzák a hangulatot. Köszönjük a vértesszőlősi asszonyoknak, Zigó Károlyné
Herminkának, Slezák Mihályné Marika
néninek, Kutenics Péternek, hogy hoztak kacsa- és libatollat, hisz ezek nélkül a hagyományőrző program nem
lenne megvalósítható, hiteles.
A népszokások felelevenítésének célja, hogy megéljük a hétköznapok és
ünnepnapok ritmusát, a faluközösség
életét színesítse, hiteles képet adjon a
régmúlt történéseiből. Ennek a programnak a megvalósulásában segítőként köszönet
Kutenics Szilvia tanárnak
és Kutenics Kinga intézményvezetőnek is.
A programot szervezte és támogatta a
Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint a
Szlovák Közművelődési Központ TatabányaBánhida, mint együttműködő partner.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Közösségi Ház
és a Szlovák Közművelődési Központ – Tatabánya-Bánhida szervezésében
várjuk az érdeklődőket!

Húsvét-Veľká noc

Gyertek a Tájházba gyerekek,
húsvéti foglalkozások várnak benneteket!
2015. április 1-jén délelőtt 9 órától 12 óráig.

Nőnap a vértesszőlősi Idősek Klubjában!
A Nemzetközi Nőnap a férfiak nők iránti tiszteletét és megbecsülését hivatott
kifejezni. Ez a nap a világon 1917. óta, Magyarországon 1948. óta minden év
március 8-án kerül megtartásra.
Nagy Csaba polgármester úr is tisztelete jeléül, sok szeretettel köszöntötte az Idősek
Klubja hölgy tagjait, amit ez úton is szeretnénk megköszönni. A klub dolgozói is virággal és finom süteménnyel kedveskedtek a megjelenteknek. Az ünnepség vidám
hangulatban, beszélgetéssel zárult.
A klub dolgozói

Vendéggyerekek érkeznek a Tatabánya-Bánhidáról,
a Jókai óvodából és a Jókai Általános Iskolából.

A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
a Közösségi Ház szeretettel várja
az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket a

Tájházak napja alkalmából a Tájházba
2015. április 25. szombaton ingyenes nyitva tartás, 14 órától 17 óráig.

KÖNYVKÖTÉSZET

2015. április 26. vasárnap

Csémy Károly egyéni vállalkozó

Tavaszváró programra 2015. április 25-26-án

• Májfaállítás 15 órakor – Vértesszőlősi Önkormányzat, Hegyközség
• Tavaszváró táncok, énekek:
Óvoda kistáncosai, iskola Ogyevacska néptánccsoportja,
Aszúszemek felnőtt tánccsoport, Zimozeleny asszonykórus
• Kézműves foglalkozás gyerekeknek,
népviseleti baba készítése (Samufalvi óvoda)
• Kézműves foglalkozás felnőtteknek: ékszerkészítés
A kézműves programok 15 óra 30 perckor kezdődnek
• Kalácssütés a kemencében (Scsibrán Zoltán és neje)
16

SZAKDOLGOZATOK, DIPLOMAMUNKÁK
könyvek, újságok, folyóiratok, díszmappák minőségi kötése.

• Szkennelés • Nyomtatás • Spirálozás

• N ÉVJEGYKÁRTYA • M EGHÍVÓ • O KLEVÉL
Bármilyen jellegű kiadvány szerkesztése, nyomdai előkészítése.
Nyitva: Hétfő–Péntek: 8.00–16.00
Szombat–Vasárnap: 8.00–12.00

06 34 379 061 • 06 30 361 4679
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FELHÍVÁS
Értesítjük Vértesszőlős Tisztelt lakosságát,
hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2015. április 21-én
LOMTALANÍTÁST végez.
Lomtalanításba tartozó anyagok:
az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési
törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya valamint az olyan
méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges
(pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs.
(a 20/2006.IV.05.KVVM.5.§.3.bekezdés d. pontja alapján)
Érdeklődni: a 06 34 600 700 telefonszámon lehet.
LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG
RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES
A lom kihelyezhető: az aktuális napon reggel 6 óráig
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak
a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon,
hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.
Tatabánya, 2015. március
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Tatabánya

„Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt
szerezzen, utána pedig a pénzét, hogy visszaszerezze
az egészségét.” (Ismeretlen szerző)

Egészségnap
lesz a Közösségi Házban
és az Egészségház
fogászati rendelőjében
2015. április 17-én
pénteken 9–16-óráig
Az alábbi ingyenes
vizsgálatokra lesz lehetőség:
Az alábbi ingyenes vizsgálatokra lesz lehetőség a Közösségi Házban: 2-es típusú diabetes
vizsgálat, vércukorszint mérés, koleszterinszint
vizsgálat, magas vérnyomás, csontritkulás, hallás szűrése, testtömeg index mérés dietetikai
tanácsadással, számítógépes talp és lábvizsgálat tükrös podoszkóppal (hát-, derék-, és lábfájdalmak szűrése), computeres szemvizsgálat
12-16 óráig. A Komárom-Esztergom Megyei
Rákellenes Egyesület prosztatarák szűrést fog
végezni PSA – méréssel (vérből), Dr. Boros József sebész-onkológus főorvos részvételével.
A vastagbélrák szűrés 1000 forint, mely a
Rákellenes Egyesület tagjainak ingyenes.
A fogászati rendelőben: 9.00–13.00-ig általános fogászati vizsgálatra (Dr. Tammam Ali
Assad fog- és szájbetegség szakorvos, gyermek fogszakorvos) és szájüreg daganatos
vizsgálatra (Ifj. Dr. Boros József szájsebész,
fogorvos) lesz lehetőség.

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Ruhagyűjtés
lesz április 7-10-ig

a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.

Az összegyűjtött ruhaneműket a szociálisan
hátrányos helyzetű emberekhez jutattjuk el.
Köszönettel!
Magyar Vöröskereszt Vértessszőlősi Alapszervezete

Fogorvos
Dr. Tammam Ali Assaad
fog- és szájbetegség szakorvos,
gyermek fogszakorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 7.00-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: Szár, Óvoda köz 1. sz. alatt
rendel, telefonos időpont-egyeztetés
szükséges!
Telefon: 06 34 787 276
és 06 22 353 902
Mobil: 06 20 9283 002
(Csak sürgős esetben!)

Fogászati ügyelet
Vértesszőlős Község Önkormányzata
megállapodást kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával fogászati ügyelet fenntartására. A fogászati ügyelet a tatabányai Szent Borbála
Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) "P"
épületének földszintjén működik.

Időpont:
szombat–vasárnap
7.00 és 12.00 óra között

Nyilvános bocsánatkérés!
Az egyik közösségi portálon leírt sértő
megjegyzésekért nyilvánosan bocsánatot kérünk Dr. Tammam Ali Assad
fogszakorvostól.

Sternné Gelencsér Mónika
Hirossek Rita
Tóth Mariann

• 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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Kedves Olvasó!

25 éves a Pátria!

Tudta-e Ön, hogy a község legnagyobb civil szervezete a Pátria Faluközösségi
Egyesület az idei évben ünnepli megalapításának 25. évfordulóját? Pedig így
van! E kerek évforduló nagy mérföldkő egyesületünk életében, ezért szeretnénk
azt méltó módon megünnepelni – Önnel!

Kérjük karikázza be naptárában
a 2015. június 20-ai dátumot, mert ezen a napon
a község történetének legnagyobb Falunapjára invitáljuk.
A gazdag programokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk!
Üdvözlettel: Pátria faluközösségi Egyesület vezetősége

Tavasszal úgy vágyik a bőr a tápanyagra,
mint a Nap éltető erejére a természet.
Fáradt, sápadt, stressztől megviselt,
idősödő bőrök újjászületését segítik a

TAVASZI FLAVONOIDOS
és FITOÖSZTROGÉNES
KEZELÉSEK.
Előbbi a bőr hidratálását,vitalizálását,
tónusának élénkítését hivatott megoldani,
míg az utóbbi a növényi ösztrogének
segítségével a bőr feszesítését, a ráncok
kisimítását, a kollagénrostok regenerálását.

Mi már biztos ott leszünk!

További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon,
tele
ele
efono
fon n, e-mailen vagy
gy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐLŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

E- MAIL :

Élő 90 perces koncert!

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel.
A 2013-ban befolyt összegből 2014-ben az Orbán Napi rendezvényt
50 000 forinttal, az általános iskolát 25 400 forinttal,
az óvodát 21 600 forinttal támogattuk.

Kérjük aki teheti, a jövőben is támogassa Egyesületünket, hiszen a befolyt
összeget továbbra is közösségi célok segítésére fordítjuk.

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége
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Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
W W W

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU
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Ne hagyja ki!
Nyugdíjáig akár 30%-al is
növelni tudja megtakarításait.
Adójóváírás 20%
+ garantált hozam.
Kiszámítjuk várható nyugdíjának
k
összegét, valamint azt, hogy
mekkora megtakarítást tud
elérni a hiányzó bevételeinek
pótlására.

Az akció április 30-ig tart.

BALKAN FANATIK

• 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

Ön dönt, hogy él-e ezzel az
egyedül álló lehetőséggel!

H í v j o n ,
Horváth Irén

Lakást szeretne?
Vagy a meglévőt felújítani?
Tegye ezt

30%-os állami támogatással,
s a számlanyitási költséget
felezze meg!

t á j é k o z ó d j o n !

Aegon Magyarország üzletkötője

06 30 9791 552
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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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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

