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Karácsonyi köszöntő
A szeretet ünnepe

Varázslatos ez a titkokkal, szeretetvággyal körülvett megható
nap, mely nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. A mindig zöld, örökké
élő fenyő a halhatatlanság szimbóluma fenséget, nyugalmat áraszt. Örökzöldjével reménységet sugall. Az adventi koszorú négy hetének egyre növekvő gyertyafénye, a
karácsonyfán éri el legszebb pompáját. A fenyőfát körülállva mindannyiunk szívébe szeretteink és a másik
ember megajándékozásának öröme száll. A hosszú,
izgalmas készülődés, a bevásárlás, sütés-főzés, a
szaloncukor, zöld fenyő, csillagszóró, a házak ablakán kiszűrődő gyertyafény, a harangok zúgása
nemzedékről nemzedékre jelzi a várakozás teli
hangulatot. A kereszténység legszebb ünnepét.
Kívánom, hogy az újévben is maradjon annyi
melegség a szívekben, amely kitart a következő
karácsonyig, hogy legyen hit, remény, szeretet,
öröm és elég erő, jó egészség, s hozzon az újesztendő bőséget, gyűlölködés helyett
emberi szót és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!
„Adjék az Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét,
kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát. Gond ne bántsa a gazdát! Adjék az Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést. De békesség és szeretet töltse meg a szívetek Karácsony estélyén!” (Népköltés)

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Óvodai hírek
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csanálosi Lászlónak, aki szabadidejében szinte minden nap ellátogatott hozzánk a Süni csoportba, hogy harmonikájával kísérje a gyermekek énekét. Szlovák nemzetiségi műsorunk ez által lett
még színesebb, felejthetetlenebb. Köszönjük türelmét, kitartását, a gyermekekhez való szerető hozzáállását.

Köszönet
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Szülői Közösségének nevében köszönjük
támogatóinknak, hogy felajánlásaikkal
hozzájárultak a jótékonysági Mikulásparti megvalósításához:

Jenei Kávéház
Cool Ball Bowling Club
Fókusz Fotó - Videó Stúdió
McDonald's Kft.
Udvardi Zsuzsanna fodrász
Barna Bernadett kozmetikus
S&K Kínai Üzletház
Rapid Market
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Karácsony az Idősek Klubjában
Ebben az évben a Vértesszőlősi
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Süni
csoportjának gyermekei adtak karácsonyi műsort az Idősek Klubjában.
A gyerekek készültek tánccal, versekkel, dalokkal, melyet ez alkalomból is
Csanálosi László harmonikakísérete egészített ki. Kellemes színfoltja volt a délutánnak a közösen énekelt karácsonyi
dalok csokra. A megható kis műsor után
az ajándékozás következett, ami igazi élmény volt időseknek és gyermekeknek
egyaránt.

Baba-Mama Klub
A Baba- Mama Klub lakói is találkozhattak a Mikulással a bölcsődei csoportban. A Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete gyümölccsel, édességgel
és finom teával kedveskedett a résztvevő családokat ebből az alkalomból.
Az ünnepi hangulatot fokozta Horváth
Sándor gitárjátéka és a kicsiknek szóló
meghitt, belsőséges éneke. Köszönjük
a felejthetetlen élményt, a sok szeretetet, melyet visszatükrözött a gyermekek csillogó szeme és mosolya.

A Mikulás-partit óriási érdeklődés kísérte, nagy örömünkre nem csak óvodás,
de nagyon sok régi óvodás – immáron
kisiskolás gyermek is részt vett a rendezvényen. Köszönjük minden kedves
szülőnek, nagyszülőnek, hogy részvételével, büfé- és tombola-felajánlásával támogatta rendezvényünket, melynek bevételét az óvodás, bölcsődés gyermekek
év végi kirándulására fordítjuk!
Köszönjük Nagy Csaba polgármester
úr, valamint Kutenics Kinga kulturális
munkatárs és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak segítségét!

Kívánunk mindenkinek
meghitt karácsonyt
és boldog új esztendőt!

Az óvó nénik, dadus nénik színvonalas
és gyönyörű előadásában a gyerekek
megtekinthették a Holle anyó című mesejátékot, valamint szöszmötölő foglalkozáson alkothattak szebbnél szebb karácsonyi díszeket, dekorációkat. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani az óvoda és bölcsőde minden dolgozójának!

Az intézmény
2014. december 24-től
2015. január 4-ig
zárva tart!
2015. január 5-től fogadjuk újra
a gyermekeket.
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Iskolai hírek
Budapesti kirándulás
Az őszi szünetben,
gyönyörű őszi napon
az 5-6. osztály tanulóival és a szülők egy
csoportjával
Budapesten kirándultunk.

2014. november 23-án Budapestre terveztünk kirándulást. A célunk az volt,
hogy a szülők is bekapcsolódhassanak, eljöhessenek gyermekükkel,
ezért is terveztük a programunkat vasárnapra.

Reggel vonattal utaztunk, majd Kelenföld
állomáson átszálltunk
az új 4-es metróra.
Megtanultak a gyerekek BKV jegyet válltani, tájékozódni az aluljáróban, használni
a kommunikációs eszközöket. A II. János
Pál pápa téren a térkép alapján nekik kellett
megtalálni a helyes utat a Babilon Center
interaktív kiállításhoz. Itt érdekes kísérleteket láthattak, próbálhattak ki gyerekeink.

A háromórás program után újabb közlekedési eszközzel, a trolibusszal ismerkedtünk,
azzal utaztunk át a Városligetbe. Rövid séta
után a Fővárosi Nagycirkusz előadását tekintettük meg. A színvonalas produkciók
ámulatba ejtették a közönséget. A folytatásban a kis földalattival beutaztunk a belvárosba, így a legújabb és a legrégebbi metróvonalat is kipróbáltuk egy nap. Érdekes
volt a két metró összehasonlítása. A Deák
téren a bátrabbak felültek az óriáskerékre,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a kivilágított
Budapestre. Hazafelé a vonaton vidáman
beszélgettek a napi élményekről.
Mátyási Piroska
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Budapesten jártunk

A reggeli órákban indultunk az iskola
elől. A Turay Ida színházban A dzsungel
könyvét néztük meg új feldolgozásban,
az előadás színvonalas, mozgalmas táncaival, hangulatos színjátszással mutatta be Maugli életét, amely mindenkinek
nagytetszést aratott. Utána ellátogattunk
a Közlekedési Múzeumba, ahol a régmúlt
járműveit, történeti áttekintést láthattak
szülők, gyerekek. Részt vettek a 3.4. és
2. osztályos tanulók, szülők és osztálytanítójuk Szalczingerné Gyöngyi néni és Váraljai Ildikó néni is velünk tartott.
Krajczárné Száraz Erzsébet tanító

Gasztronómia projekt az iskolában
November második felében újra háromhetes projektre került sor az iskolában,
a téma ezúttal a gasztronómia volt.
Idén más nemzetek, népek ízvilágával,
ételeivel ismerkedtünk. A tanítók érde-

kes és változatos programokat kínáltak a
gyerekeknek. Nagyon sok finom étel készült: pl.: guba, knédli, perka, halételek,
gyümölcssaláta, ázsiai rizskülönlegesség, angol desszert, orosz pirog, kürtőskalács. Ezenkívül teáztunk, szalonnát
sütöttünk, ismerkedtünk különleges fűszerekkel, édességekkel, látogatást tettünk a Jenei cukrászdában.
A tanítási órákon is megjelent a téma:
matematikából ételreceptek alapján
mértünk, számoltunk. A mesékben, népdalokban tükröződik egy nemzet jellegzetes étele, ezeket szedtük csokorba
magyar-, szlovák-, illetve énekórákon.
A projektzáró napon az osztályok bemutatták egymásnak tablóikat, fotóikat,
receptgyűjteményeiket,
megosztották
egymással élményeiket.
A visszajelzések alapján nagyon tetszett a gyerekeknek a tankonyhán tartott foglalkozások, a rendhagyó tanórák,
de a tanító nénik is örömmel készültek
ezekre a „projekt-órákra”.
Köszönjük a szülők és segítő felnőttek
munkáját, hozzájárulását, hogy közösen
sikerre vittük az eltervezett programokat.
A felsős programok nagy része a tankonyhán zajlott, a tanárok irányítása mellett a diákok különböző finomságokat
süthettek itt. Kutenics Szilvia a jellegzetes szlovák ételekre koncentrált, így készítették el a diákokkal a sztrapacskát,
a knédlit és a szegfűszeges hraplát.

Wünsch Lajos a magyarórákon recepteket gyűjtött a gyerekekkel, míg Mátyási
Piroska a biológiaórákon elsősorban az
egészséges táplálkozásra hívta fel a tanulók figyelmét. Gáspár Edit és Skrován
József irányításával különböző sütemények és pizza különlegességek készültek a konyhán.
A projekt zárásaként minden osztály
egy-egy ország szokásaiból, gasztronómiai hagyományaiból készített egy rövid
bemutatót. Az 5. osztályosok Szlovákiát
választották, a 6. osztályosok Németországból készültek fel, s elsősorban a
frissen megszerzett foci világbajnoki cím
köré építették bemutatójukat. A 7. osztályosok igazi latin hangulatot idéztek a
tornaterembe, amikor Mexikóba kalauzoltak minket. A 8. osztályosok pedig a
napfényes Görögországot mutatták be.
A főszerepben természetesen itt is a különböző ételek voltak: megkóstolhattuk a
bajor perecet, a nachost, a baklavát vagy
a hraplát.
A diákoknak nagyon tetszett ez a rendkívüli záró program, ahol bemutathatták főzőtudományukat, a számítógépes
prezentációban való jártasságukat. Néhányan közülük először beszéltek ilyen
nagy közönség előtt, de nagyon szépen
megoldották a feladatokat.
Gombásné Bartal Zsuzsanna
és Szűcs Imre
munkaközösség-vezetők
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Sporthírek
Az őszi időszakban az előzetes felkészülés után megkezdődött a versenyszezon.

Röplabda sportágban október végén előkészületi tornát rendeztünk, melyre a környező településekről, Tatáról, Tatabányáról és
Naszályról érkeztek csapatok. Két korosztály lányai öt órán keresztül versenyeztek.
Az edzők célja a játékosok kipróbálása, és
a legjobb csapatösszeállítás megtalálása
volt. Gyerek kategóriában harmadik, mini
kategóriában első helyet szereztük meg.

Siker az „Ami a szívedet nyomja”
című versíró pályázaton
A tatabányai Dózsa György Általános
Iskola hagyományaihoz híven meghirdette „Ami a szívedet nyomja” című
versíró pályázatát. Stramszki Szonja
4. osztályos tanuló elküldte Farkasok
közt című versét. Mivel Szonja szívesen ismerkedik az állatok világával,
ezt a művét egy, a farkasok életéről
szóló könyv elolvasása után vetette
papírra. Az eredmény nagy örömünkre
első helyezés lett. Gratulálunk!

Stramszki Szonja

Farkasok közt
Lábnyomok közt tévelyegtem,
Nagy erdőben eltévedtem.
A közelben kis ág reccsen,
Hátra nézek meglepetten.
Elrohantam, megijedtem,
Sziklás hegységbe tévedtem.
Megrémülten hátraléptem:
Farkasszemmel szembenéztem.

Úszásban is zajlik a diákolimpiai küzdelem,
tanulóink közül Andai Roland (7. o) a városi
forduló megnyerése után a megyei versenyen sem talált legyőzőre sem a 100 m-es
gyors, sem a 100 m-es pillangóban, így
továbbjutott az országos diákolimpiára. Velencei Kristóf (6. o), akinek vízilabda sportágban is kiváló eredményei vannak, a 100
m-es gyorsúszásban megyei 4. helyezést
ért el. Az idei tanévtől a felső tagozatos diákoknak is lehetőségük volt kötelező úszásoktatáson részt venni. Kilenc alkalommal
ingyenesen úszhattunk a tatabányai „buborékban”. Jó kedvvel és lelkesedéssel tanulták diákjaink a hátúszás alapjait.
Mátyási Piroska testnevelő
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Farkasok közt így nőttem fel,
Gyors lábakkal, farkasésszel.
Farkas lettem, tiszta szívvel.
Nem: már soha többé ember.
Együtt éltünk és vigyáztunk,
Vadászatra kicikáztunk.
Külsőm is már egy farkas lett,
Csupa farkas külső és tett.
És mi történt, most már látom:
A farkasszív emberálom.
Életmentő és – meglepő–
Barát, testvér, gondviselő.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Szabó Gabriella) 104-es mellék – szabo.gabriella@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 (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu
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A Közösségi Ház hírei
2014-ben színes, pezsgő, programokban gazdag évet zárt a Közösségi Ház.
Az épület külső-belső megújulása után
igyekeztünk – a régi megszokott és szeretett rendezvényeket megtartva – új tartalmakkal is megtölteni az intézményt.
Nagy segítséget jelentett ebben a két
kulturális közfoglalkoztatott, Komlósy
Marianna és Juhász Máté munkája, melyet ezúton is köszönök.
Színházba négyszer mentünk együtt,
rengeteget jógáztunk, aikidóztunk, néptáncoltunk és táncoltunk, kézműveskedtünk
és ünnepeltünk számtalan jeles napot.
Külső partnereinkkel – a Vértes Agórájával,
a Nemzeti Művelődési Intézettel, a Leader
Közösséggel és az egész kistérséggel való

Sütiház képekben

kapcsolatunkra a folyamatos építkezés,
együttműködés - belső kapcsolatainkra
– óvoda, iskola, civil szervezetek, Nyugdíjasklub - az egymás kölcsönös megismerésén és elismerésén, segítségén alapuló
közös gondolkodás és munkálkodás volt a
jellemző.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az év során segítették
munkánkat, ezúton járulva hozzá ahhoz,
hogy a 2014-es év a Közösségi Házban
ne csak múljon, hanem teljen is.
Sikerekben és közösségi
élményekben gazdag
boldog új évet kívánok!
Kutenics Kinga kulturális szervező

SZÍNHÁZAJÁNLÓ
2014. január 11. szombat 19.00
Operettszínház
Kálmán Imre: CIRKUSZHERCEGNŐ
Jegyek ára:
3000 Ft
Buszköltség:
1500 Ft
A jegyek az
1-4. sorba szólnak
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Jelentkezés:
Kutenics Kingánál

Az idei sütőmesterek

Tel.: 06-30-578-5116

Bohács Katalin, Bucskuné Virtás Klára, Dávid Jánosné, Eszlári Erika,
Imre Istvánné, Lőke-Szabó Krisztina, Mészárosné Frank Judit, Nagy Zoltánné,
Szand Jánosné, Szerencse Józsefné, Zsigó Lászlóné
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Karácsonyi ünnepség
A Tájházban tartotta meg karácsonyi
ünnepségét a Vértesszőlősi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat.
Krajczárné Száraz Erzsébet elnök asszony
köszöntötte a megjelenteket és megköszönte mindenkinek az egész éves közösségért végzett munkáját. Ezt követően
Nagy Csaba polgármesterrel átadták mindkét önkormányzat részéről a Zimozeleny
Asszonykórus tagjainak az ajándékokat.
A kórustagok Csanálosi László harmonika
kísérete mellett karácsonyi énekekkel teremtettek bensőséges hangulatot.

Adventi koncert Várgesztesen
Advent első vasárnapján a Zimozeleny asszonykórus kedves meghívásnak
tett eleget. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került
a Várgesztesi templomban az Adventi koncert, melyet a Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezett. Ezen a rendezvényen részt vettek a helyi dalkör
és zeneiskola diákjai, valamint meghívott énekkarok és kórusok is.

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Urbanics Vilmos kórusvezető betegsége miatt, jelenleg Csanálosi László kíséri harmonikával az asszonyokat, aki maga is szívesen vállalta a Várgesztesi felkérést. A fellépés előtt több ízben is lelkesen próbáltak, aminek meg is
lett az eredménye, mert nagy sikert arattak az Adventi koncerten. Hartdégen
Sándorné a Várgesztesi dalkör vezetője nagy elismeréssel szólt a Zimozeleny
Asszonykórus műsoráról, megköszönte részvételüket és azt, hogy ilyen színvonalas műsort adtak.
Gratulálunk!
További jó egészséget kívánunk az elkövetkező esztendőkben.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Ajándékozás az Idősek klubjában!

Az
MGKSZ V-71-es
Vértesszőlősi
Egyesülete

Díszszárnyas kiállítást,
Hobbi- és Kisállat, bemutatót

Ismét nagy szeretettel kötöttek klubtagjaink gyermek pulóvereket, kocsitakarókat
a rászoruló családok részére. Az ajándékokat a kötőszakkör vezetője Ocskainé
Erzsike adta át, melyet Vértesszőlős védőnője Gillichné Federics Éva személyesen köszönt meg. Külön köszönet Valusek Lászlónénak, aki több éve támogatja
a kötőszakkört fonalakkal.
Tót Antalné Magdi

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 159/2014.(IX.8.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 10 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be pályázatát érvényesen. Érvénytelen pályázat
nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. november 20-án megtartott
ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a pályázók szociális helyzete alapján.
A pályázók közül 5 fő havi 5000 Ft, 5 fő havi 3000 Ft ösztöndíjban részesül. Pályázat elutasítására nem került sor. A támogatást 10 hónapon keresztül kapják a
hallgatók. A megállapított támogatás így összesen 400 E Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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rendez a

Vértesszőlősi Sportcsarnokban!

2015. január 31én és február 1-jén
(szombat, vasárnap)

Bemutatásra kerülnek dísz- és alakgalambok, óriás- és törpe díszbaromfik,
egzotikus madarak, pintyek, kanárik, kis- és nagypapagájok, egyéb különleges
egzóták, óriás- és törpenyulak.
Vásárlási lehetőség: galambgyűrűk, egzotikus növények, növényápolási
kellékek, népművészeti tárgyak, (kerámiák, fából, festett üvegből és textíliából
készült ajándéktárgyak) és még sok-sok érdekesség.

Nyitva tartás:

31-én szombaton 8-17 óráig
1-jén vasárnap 8-15 óráig

30-án pénteken 8-12 óráig
csak óvodás és iskolás csoportokat fogadjuk

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A nyugodt ünnepek érdekében!
Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek sok időt töltenek
utazással, vásárlással, ajándékok után
kutatva. A zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön
könnyen bűncselekmény áldozatává válhatunk. A következőkben bemutatjuk az
ünnepi időszakban leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeit.

Zseblopás
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, karácsonyi vásárokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a
pénztárcákat és egyéb értékeket.
• Fokozottan figyeljen értékeire, főleg,
ha forgalmas helyen tartózkodik, utazik.
• Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani.
• Ne tároljon okmányokat, értékeket
ruházata vagy táskája külső zsebeiben!
• Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját.
• Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a
kártya közelében.
• Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, azt minden esetben tartsa
magánál!
• ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintően.
Lehetőség szerint válasszon forgalmas
helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mögött senki. Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját
tegye azonnal a táskájába!
• Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek Öntől, sürgősen cseréltesse le otthon a zárat
14

• Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le!

Gépjármű feltörés
Sokan hagynak értéket látható helyen az
autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik a
járművet, megszerezve értékeinket és
jelentős kárt téve az autónkban.
• Ne hagyjon értéktárgyakat az autójában!
• Lehetőség szerint őrzött parkolóban
hagyja az autóját, amíg vásárol.
• Minden esetben zárja be az ajtókat,
húzza fel az ablakokat, ha elhagyja a
gépjárművet.
• Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon!
Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett a temetők közelében is
megnő a forgalom, ezzel a gépjármű
feltörések száma is. A temetőbe való látogatáskor is ügyeljen arra, hogy autója
minden esetben zárva legyen, és semmilyen értéket ne hagyjon benne!

Trükkös lopások
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban
találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt.
Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva
próbálják megszerezni a pénzünket saját
maguk számára. A trükkös tolvajok célja,
hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket
elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek
készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.

• Soha ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt!
• Soha ne engedjen be idegent a lakásába, bármilyen indokra hivatkozik is
• Ajtónyitás előtt győződjön meg róla,
hogy ki akar bejutni Önhöz
• Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt tegye biztonságos, mások
által nem ismert helyre (pl. számkódos
széfbe).

Lakásbetörés
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek
alatt elutaznak valahova. Ez esetben
kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
• Utazási szándékáról ne beszéljen
idegenek előtt, a közösségi oldalakon ne
tegye közhírré
• Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati ajtó közelében
• Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót
• Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), aki távolléte alatt elmegy a lakásukra, körülnéz, felkapcsolja a villanyt,
üríti a postaládát, azt a látszatot keltve,
hogy a lakás nem lakatlan
• Elutazás előtt az ajtót, ablakokat
gondosan zárja be
• Ne tartson otthonában nagyobb ös�szegű készpénzt

Amennyiben bűncselekmény
áldozatává válik,
itt kérhet segítséget:
Rendőrség: 107, 112
Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő
Osztálya: 2800, Tatabánya Bárdos
László u. 2. (volt Omega plaza)
Tel.: 34 512 790

Pirotechnikai anyagok
Az év végének közeledtével lassan kezdődik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról.
• Tilos magánszemélyeknek petárdát
birtokolni, illetve felhasználni
• Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és
50.000 Ft pénzbírsággal sújthatók
• A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.)
Kormányrendelet lehetővé teszi, hogy
14. életévét betöltött személy az 1. pirotechnikai osztályba sorolt terméket,
16. életévét betöltött személy a 2. pirotechnikai osztályba sorolt terméket
megvásárolhassa és felhasználhassa.
A 3. pirotechnikai osztályba sorolt terméket nagykorú, 18. életévét vásárolhatja meg dec. 28.-január 1. között, és
csak december 31. 18.00 órától január
1. 6.00 óráig használhatja.
• A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg
felhasználási engedéllyel!
Kérjük, akinek szándékában áll az újév
köszöntő hangulat fokozása érdekében
tűzijátékot vásárolni, azt csak a törvényi
előírásoknak megfelelően tegye!

Nyugodt,
békés ünnepeket
kívánunk!
Komárom-Esztergom
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési
Alosztály
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Tappancs Állatotthon Alapítvány,
Tatabánya
A Tappancs Állatotthon Alapítvány
1998-ban jött létre, majd ezt követően még hat évig működött Tatán, telephely nélkül, ideiglenes befogadók
segítségével. Hat év elteltével az alapítvány átkerült Tatabányára és 2004.
májusától itt működött tovább, még
mindig telephely nélkül. Az alapítvány
jelenlegi vezetője és még két másik állatbarát a polgármesteri hivatal
jegyzőasszonyához fordult tanácsért
és segítségért, ahol nagy örömmel
fogadták ténykedésünket és felajánlották, hogy területtel hozzá tudnának
járulni a munkánkhoz, de pénzzel sajnos nem tudnak támogatni bennünket.
2005. év végén, a Komárom-Esztergom
Megyei Mentálhygienes és Rehabilitációs
Intézmény által bérbe adott földterület segítségével, végre elkezdődhetett az állatotthon építése, kialakítása.

Célok, tevékenység
Az Alapítvány szeretne egy olyan európai színvonalú állatotthont kialakítani, illetve működtetni, mely elsődlegesen a kóbor,
illetve magára hagyott állatok átmeneti elhelyezését, valamint felelősségteljes, szerető gazdához való kiközvetítését tűzte ki
céljául.
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Tevékenységünk:
• Lehetőségeinkhez mérten a kóbor, illetve rossz körülmények között élő állatok
megmentése; szerető és felelősségteljes
gazdához juttatása
• Rossz körülmények között tartott állatokról szóló bejelentések kivizsgálása, a
helyi hatóságokkal együttműködve, valamint ezen állatok elkobzása, rehabilitációja
és felelős szerető gazdákhoz való kiközvetítése
• Lakosság felvilágosítása a felelős állattartás szabályairól
• Állatszeretet és a felelősségteljes gondoskodás, állatvédelem megismertetése
az iskolás illetve óvodás gyerekekkel
• A mikrochip fontosságának beépítése
a köztudatba
• A szuka kutyák illetve nőstény macskák ivartalanítása a "fölösleges" szaporulat
megelőzőse érdekében
• Lehetőségeinkhez mérten segítünk a
balesetes, illetve bajba jutott állatok megmentésében
• Amennyiben lehetőségünk és helyünk
van, vállaljuk saját almok, kölykök elhelyezését, illetve kiközvetítését is, ha a tulajdonos a segítséget megelőzően szuka kutyáját ivartalaníttatja és a kölyköknek az első
oltást beadatja (parvo)..

Az Alapítvány Vértesszőlős Község Önkormányzatától együttműködési szándékot és segítséget kapott, hogy Baromállás dűlőben és a falu területén közösen
feltérképezhesse a nem megfelelő állattartást, szükség esetén hatósági állatorvos bevonásával. Célunk ezzel az
összefogással az, hogy segítsünk azokon az állatokon, akiket sanyarú körülmények között tartanak, de elsősorban
nem elkobozni szeretnénk őket, hanem
az állatokkal való bánásmóddal kapcsolatos tudnivalókat kívánjuk az állattartókkal megismertetni, valamint az általános iskolában szemléletváltást átadni
a gyerekeknek. Szeretnénk tudatosítani
a gyermekekben, hogy az állattartás felelősséggel jár. Nemcsak az ennivalóról,
a fekhelyről és a játékokról kell gondoskodni, azt is fontos észben tartani, hogy
egy állatnak rendszeres egészségügyi
ellátásra és védőoltásokra van szüksége, ami pénzbe kerül és persze a gazdi
szeretetére, odafigyelésére! Az állatok
nem tárgyak, amiket adunk-veszünk,
kidobunk, ha meguntuk, vagy szebbrefiatalabbra cseréljük, ha megöregedett!
Egy állat magunkhoz vétele nagy felelősség, és 10-18 évre szóló döntés. A
helyi általános iskolában, egy nagyszerű oktató anyagot adtunk át az igazgató
asszonynak, Paxy Évának, aki szintén a
kezdeményezés mellé ált.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a dűlő
területén nagyon sok a probléma. Mivel
a menhely telítve van, a lakosság segítségét kérnénk, hogy átmeneti befogadóként segítse, támogassa munkánkat.
Az alapítvány állja az etetést, oltást,
chipelést és ivartalanítást, kizárólag segítő munkára és helyre lenne szükség.
December 29-én hétfőn 10.00–17.00
óráig gyűjtést szervezünk a polgármesteri hivatalban, ahová várjuk az állatbarátok adományait a menhelyen elszállásolt állatok megsegítésére. Várunk
mindenféle kutyaápolási eszközöket,
használaton kívüli nyakörveket, takarókat, állateledelt, lejárt kötszereket.

Ez úton szeretném megköszönni támogató segítségét Vértesszőlős Község
Önkormányzatának, Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester asszonynak, a település
Körzeti Megbízott rendőrének Horváth
Kornél törzsőrmesternek, a Vértesszőlősi
Polgárőr Egyesületnek, és minden kedves
állatbarátnak, akik a menhelyen befogadott állatok jobb életkörülményeinek megteremtése érdekében adományokkal segítenek bennünket.

Adószámunk: 18608438-2-11
Eseti felajánlások:
10200452-36017973-00000000
(K&H)
Zsigáné Marosi Éva
Állatotthon vezetője
Elérhetőségünk:
Weblap: www.tappancs.org
E-mail:
tappancsalapitvany@gmail.com
és tappancstb@chello.hu
Mobil:
06 30 501 8415
06 30 501 1920
06 70 772 5003
06 20 238 5044

Látogathatóság
A menhelyet csak előzetes telefonos
egyeztetés után, az Alapítvány tagjainak
felügyeletével lehet látogatni. Mindenkit
szeretettel látunk, és amennyiben örökbe szeretne fogadni, igyekszünk maximálisan alkalmazkodni mindenkihez.
Nyitva tartás: minden nap: 12.00–16.00
óráig (telefonon mindenképpen célszerű a
látogatás előtt érdeklődni)
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Szilveszterkor vigyázzanak
jobban állataikra!
A különböző pirotechnikai termékek sokkolóan hathatnak házi
kedvenceinkre.
Szilveszterkor
kutyák ezrei szaladnak világgá, a
petárdáktól megrettenve. Egy részük soha többé nem talál haza és
sokan közülük, mivel nem sikerül
megtalálni gazdáikat, az útszélén
elgázolva, vagy a gyepmesteri telepeken végzik be életüket. A kutyák rettegnek a petárdák hangjától. Még azok is, akik egyébként
nyugodt természetűek. Ilyenkor
olyan messzire rohanhatnak félelmükben, hogy nem találnak haza.
A gazdáknak ezért Szilveszterkor fokozottan oda kell figyelnie kedvenceikre.

Néhány alapvető tanács
minden felelős állattartó figyelmébe:
• A kutyusokat december 31. és január
2. között kizárólag pórázon sétáltassák,
szilveszterkor a helyi "szokások" figyelembevételével az utolsó séta időpontját (és
ennek vonzataként az etetés-itatás idejét
is) úgy válasszák meg, hogy az még az
örömködés várható kezdete előtt legyen.
• Kertben tartott kutyákat ebben a pár
napban, de Szilveszterkor mindenképpen engedje be a házba, vagy zárja be
valami nyugodt helyre, ahova lehetőleg
a hang csökkentett mértékben szűrődik
be, és kívülről nem dobható be semmi.
• A gondos elzáráson túl a szökésre
felkészülve helyezzünk fel egy nyakörvet a kedvencünk nyakába, azonosítóval
ellátva (biléta, felirat, kapszula), vagy ha
ezek nem állnak rendelkezésre, vastag
filctollal írjuk rá a nyakörvre nevünket, címünket, telefonszámunkat.
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Gyereksarok

• Félős kutyának kérjen állatorvosától
nyugtatót és pontosan tartsa be az adagolást!
• Természetesen nemcsak a kutyák
riadnak meg, más házi kedvencekre is
jobban vigyázzunk ilyenkor. (Macska,
mosómedve, vadászgörény, nyúl, hobbipatkány...)
• Ha minden elővigyázatosság ellenére mégis megtörtént a baj, kutyája,
macskája elveszik, vagy ha olyan kutyát
vagy cicát talál, amelyik feltehetően a
petárdázás miatt tűnt el, lépjen kapcsolatba minél hamarabb a helyi rádióval,
a környékbeli állatvédő szervezetekkel,
gyepmesteri telepekkel, vagy jelezze az
alábbi elérhetőségeken:

http://forrasradio.hu/
TELEFON: 06 34 310 021
SMS: 06 20 978 9785
E-MAIL: forras@forrasradio.hu
http://www.tappancs.org/
Területileg illetékes gyepmester:
Szalczinger Ferenc
Mobil: 06 20 969 1246

Forrás: www.palantamisszio.hu
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Orvosi rendelés

Receptek
Szegfűszeges Hrapla
(klincsenková)

Sztrapacska:
juhtúrós, káposztás

Hozzávalók:

Hozzávalók:

• 1 kg liszt • 50 dkg zsír
•50 dkg kristálycukor
• 1 cs. őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg
• pici só •15 dkg darált dió • tejföl

• 1 kg burgonya • liszt • 4 egész tojás
• só • víz

A hozzávalókat összemorzsoljuk. 1 dl tejet
5 dkg élesztővel felfuttatni. 1 cs. szalalkálit
2 egész tojással és 1 tojássárgájával ös�szekeverni. Az összemorzsolt alapanyaghoz hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt és a
tojásos-szalalkálit, majd annyi tejföllel összeállítjuk a masszát, hogy közepes állagú legyen.
Kinyújtjuk, szaggatjuk és a felvert tojásfehérjével megkenjük, és a vágott dióba mártjuk.

1 kg burgonyát megpucoljuk és apró lyukú
reszelőn nyersen lereszeljük. Beletesszük
a tojást, sót és annyi lisztet adunk hozzá,
hogy galuska sűrűségű legyen. (ne legyen
kemény) Majd forrásban lévő vízben kiszaggatjuk galuska szaggatón. Tálalhatjuk
juhtúróval és párolt savanyú káposztával.

AHA!

Hámlasztó kezelések alkalmanként
vagy kúraszerűen!
Feszes, hidratált, vitaminizált bőr
a hideg,
g szeles évszakokban is!
A ragyogó, feszes, fiatalos bőr titka az őszi/téli hámlasztó kezelésekben rejlik. Minden bőrtípusnál, bő problémánál azonnali látható és érezhető gyors eredményt
tesz lehetővé a termékekben található alma, szőlő, naspolya, meggy és kökény magas ásványi
anyag- és vastartalmának köszönhetően.

a
séget karácsonyr
Ajándékozzon szép
AL
NY
ÁN
LV
TA
DÉKU
szeretteinek AJÁN
en!
tetszőleges értékb
További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
tele
ele
efono
fon n, e-mailen vagy
gy a Facebookon!
telefonon,

V ÉRTESSZŐLŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

E- MAIL :
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KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

2014. 12. 29-én
hétfőn 8-11-ig,
2014. 12. 31-én
szerdán 8-11-ig
lesz rendelés

Rendel:
dr. Kaizer László

• 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
• PParaffinos
ar ffi
ara
ffinos
nos kézápolás
kézáp
ké
zápoláss
záp

Minden kedves vendégemnek, olvasónak
kívánok áldott, békés, meghitt ünnepeket!

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy a polgármesteri hivatalban az ügyintézés – a képviselő-testület által elrendelt igazgatási szünet, illetve miniszteri
rendelettel elrendelt pihenőnapok miatt – az alábbi napokon szünetel, a hivatal zárva tart:

december 24. szerda (pihenőnap),
december 29. hétfő (munkanap),
december 30. kedd (munkanap),
december 31. szerda (munkanap),
január 2., péntek (pihenőnap),
január 10., szombat (munkanap).
A munkanapokon elrendelt igazgatási szünet ideje alatt
(december 29-31. és január 10.) kizárólag az azonnali ügyintézést igénylő halálozás miatti anyakönyvezés
ügyében a hivatal telefonos ügyeletet biztosít, mely esetben az alábbi telefonszám hívható: 06 30 579 3780. Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásul vételét.
Dr. Lázár Gabriella jegyző

Udvardi Zsuzsanna
női, férﬁ és
gyermek fodrász

06 20 318 7671
Vértesszőlős
Hegyalja u. 19.
Hajszerkezet megújító kezelés
roncsolt, töredezett, fénytelen hajra!
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• 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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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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SmilePhone - Vértes Center Tatabánya

Értékesítés és Szerviz
West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárlóközpont

Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

