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Búcsú József atyától tizenkét év után
2002. június 9-én celebrálta első,
2014. november 12-én utolsó miséjét a
Kisboldogasszony Plébániatemplomban Lukács József Tamás, vagyis ismertebb nevén József atya. Több mint
tizenkét éven keresztül szolgálta falunk
gyülekezetét.
Más volt az a vasárnap. A rutinok átértékelődtek – furcsa érzések keverednek, ha tudjuk, valamiből az utolsó következik. Márpedig november 9-én egy ilyen utolsóra gyűlt
össze mindenki, aki fontosnak érezte, hogy
ott legyen József atya utolsó szőlősi miséjén. (Aztán végül „az” utolsót még egy követte: pár nappal később, szerdán is misézett még egyet, de azt már csak nyolc hívő
előtt.) Máshogy készült erre a vasárnapra
a hívő, a ministráns, a kántor – és persze
a pap is. 2002 nyarán érkezett József atya,
aki utóbb Vértesszőlősön ünnepelte pappá
szentelésének 25. évfordulóját, vele ünnepeltük a templomunk felszentelésének 215.
évfordulóját és aki 2014-re bevonult a vértesszőlősi almanachokba is.
Más volt az a vasárnap. A rutinok átértékelődtek – azon papok közé került, akik
a kiemelkedően hosszú ideig szolgálták a
közösséget: Schill Károly 1965 és 1975 között tizenkét, Zachara Gyula még 1916 és
1945 között huszonkilenc éven keresztül
misézett a faluban. Lukács József Tamás
2002 és 2014 között tizenkét évig.

Az egészségi állapota miatt nyugdíjba
vonuló József atya Székesfehérvárra költözött az Országos Papi Otthonba (Petőfi
u. 2. – a buszvégállomástól két kanyar, autóval Zámoly felől szinte végig egyenesen,
látogatási idő 10-től 12-ig és 15-től 18-ig,
101-es szoba).
Más volt az a vasárnap. A rutinok átértékelődtek – elbúcsúzott egy olyan ember,
aki úgy volt a mindennapjaink része, hogy
nem akart mindenáron a mindennapjaink része lenni. És aki a legvégén utódja,
Gedő Attila atya tolmácsolásában egyetlen mondatot hagyott maga után:
„Köszönöm, hogy kibírtak!”
Ha nem haragszanak meg érte kedves hívek, de talán ez kölcsönös, mert a
magunk részéről mi is megköszönhetjük,
hogy József atya is tizenkét éven át kibírt
minket.
Vigyázzon magára és találkozzunk Székesfehérváron, József atya!
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2014. november 13-án tartott ülésén hozott döntései

Hírek – információk

A képviselő-testület
1. …elfogadta Kutenics Kinga kulturális referens beszámolóját a Közösségi Ház és a könyvtár
elmúlt egy éves tevékenységéről.
2. …felülvizsgálta az adórendeletet. Az adók körén és mértéken nem kíván változtatni.
3. …megalkotta a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendeletet.
A rendelet az önkormányzat weblapján megtekinthető.
4. …megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendeletet, mely a weblapon megtekinthető.
5. …közszolgáltatási szerződést köt a Vikom Trans Kft-vel a települési folyékony hulladék
begyűjtésére és elszállítására.
6. …megállapodást köt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a két önkormányzat együttműködéséről.
7. …jóváhagyta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét.
8. …megtárgyalta a 2015. évi bérleti díjakat, áttekintette az önkormányzat hatályos szerződéseit.

Tisztelt Vértesszőlősiek!
A régmúlt idők tárgyi emlékeinek gyűjtése, a hagyományok ápolása fontos
feladata önkormányzatunknak. A Tájház ad otthont a kiállított tárgyaknak,
de sok hagyományőrző rendezvénynek is. Ezen keresztül tudjuk bemutatni
a múlt egy részét a jelenben, megőrizve elődeink értékeit a jövő számára is.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves adományozónak – Vértesszőlős Község Önkormányzata és a Vértesszőlősi Nemzetiségi Önkormányzat
nevében –, aki a Tájház gyűjteményéhez személyes tárgyaival hozzájárult. Külön
köszönet Harsányi Zsoltnak, a riasztó rendszer folyamatos karbantartásáért.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
Krajczárné Száraz Erzsébet VSZNÖ elnök

Koszorú lerakóhely
Tisztelt Lakók!
A temetőben a jelenlegi három konténer mellett, a felmerült igényekhez igazodva, a hulladék koszorúk számára terület kijelölésére került sor. Kérjük, az elszáradt koszorúkat a megjelölt helyre szíveskedjenek elhelyezni. A temető üzemeltetője vállalta, hogy a temetés utáni nagyobb mennyiségű elszáradt koszorúkat
igény szerint, telefonos egyeztetés után a sírról átviszik a lerakó helyre.

Hívható: Mózer Ferenc 06 20 943 2074

Tájékoztatás!
A lakosság részére közterületen továbbra is igényelhetők az önkormányzattól ingyenesen 40×40-es betonlapok, vízelvezetési árok és autóbeálló kialakításához.

Érdeklődni lehet
Személyesen: Polgármesteri Hivatal, Tanács u. 59.
E-mailben: polg.hivatal@vertesszolos.hu
Telefonon: 379 091/101 és 06 30 579 3780

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS - VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy önkormányzatunk és az E-on közötti hibaelhárításról szóló szerződés lejárt. A gyorsabb és hatékonyabb hibaelhárítás
érdekében új szerződés megkötése van folyamatban van az E-on egyik alvállalkozójával.
Kérjük ha a faluban bár milyen közvilágítási meghibásodást tapasztalnak,
szíveskedjenek jelezni a polgármesteri hivatalban, a 379 091/101-es melléken, vagy a 06 30 579 3780-as mobiltelefonszámon, vagy a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címen.
Köszönettel:
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Vértes Lászlóra emlékeztünk
A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében méltó módon ünnepelhettük
Vértes László születésének 100 évfordulóját.
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat programjainak keretében a
szervezők, T. Dobosi Viola, T. Biró Katalin és Markó András éppen az évforduló napjára, november 3-ra tudták megrendezni azt a tudományos emlékülést,
amelynek témája Vértes László tudományos örökségének számbavétele volt.
Az előadásoknak köszönhetően nemcsak a barlangokat feltáró régészt (Markó András: Istállóskői-barlang; Ringer
Árpád: A Szeleta-barlang), de magát a
barlangok szerelmesét, a barlangászt
is megismerhettük (Szabó Tamás: Barlangok, szpeleológia). Képet kaptunk az
őskőkori alapanyagok (Bácskay Erzsébet: Sümeg, kovabánya), őskori bányák
(T. Biró Katalin: Lovas, festékbánya) után
kutató szakemberről csakúgy, mint a korábbi lelőhelyeket ellenőrző vagy éppen
újakat feltáró régész személyéről, eredményeiről (Zandler Krisztián: Eger, kőporos; Tóth Zoltán: Miskolc, Avas; T. Dobosi Viola: Bodrogkeresztúr, Henye). A
prezentációk Vértes László munkájának
felidézése mellett egyben az új vizsgálati
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eredmények bemutatására is vállalkoztak: a főleg szakemberekből álló hallgatóság tulajdonképpen egy számvetést
kapott a magyarországi paleolitikum kutatásának jelenlegi állásáról.
Az ősember lakóhelyét, eszközeit, annak alapanyait vagy éppen vadászzsákmányait kutató tudós képe mellett felvillant a feltárt anyagot szisztematikusan,
saját maga által kidolgozott módszerrel
feldolgozó tudós alakja is (matematikai
statisztika), de nem maradt el annak a
kutató embernek a megidézése sem,
aki mindenre kiterjedő figyelemmel, mai
szóval élve interdiszciplinával közelített
minden feltárása elé.
Ez utóbbinak első s egyben napjainkig a legtöbb leletanyagot eredményező őskőkori feltárása is megyénk

területén volt (Kisné Cseh Julianna:
Tata-Porhanyóbánya), csakúgy, mint a
Vértes Lászlónak valóban világhírt hozó
vértesszőlősi feltárások (Farkas Szőke
Szilvia: Vértesszőlős, régészet). Nem
véletlen, hogy ez a két előadás zárta az
emlékülést, hiszen mindkettő egy-egy
munkaközösség által alkotott nemzetközi elismertséget jelentő monográfia
megszületését eredményezte, mindkét
lelőhely feltárása és feldolgozása komoly előre lépést jelentett a kutató és a
feldolgozásban részt vevő munkatársak

szakmai életében, de Vértesszőlősön
neki köszönhető az eredményeket bemutató kiállítóhely megszületése is.
Vértes László neve a magyarországi
paleolítikum kutatásával már örökre ös�szefonódott, csakúgy, mint Vértes László
és Vértesszőlős neve. Emlékét őrzi a kiállítóhely, a róla elnevezett park és őrizzük mi személyesen is az évente róla és
tiszteletére elnevezett „Kavicsösvény-túránkkal”, melynek néhány pillanatfelvételét örömmel fedeztük fel a tatai előadás
végén.

Tájékoztató a régi típusú, zöld színű
őstermelői igazolványok cseréjéről
2014. január 1-jétől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK - végzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok
kiadását, érvényesítését, cseréjét.
A NAK felhívja a figyelmét azoknak az
őstermelőknek, akik 2009. január 1-jét
követően váltották ki az őstermelői igazolványukat (ez volt a zöld színű, régi típusú igazolvány) és azt még 2013-ban,
vagy 2014-ben nem cserélték le az új
típusú barna színű igazolványra, hogy
2014. december 31-ig kérelmezzék az új
igazolvány kiállítását. Az igazolvánnyal
kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára ingyenes.
A cserére azért van szükség, mert a
mezőgazdasági őstermelői igazolványról
szóló 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése értelmében a 2009.
január 1. és 2012. december 31. között
kiváltott igazolványok 2014. december
31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok 2015. január 1-től nem használhatók, végleg kikerülnek a rendszerből.

Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 2015. január elsejét megelőzően sor kerüljön, hogy az őstermelői
tevékenység jogszerű folytatása ne sérüljön.
Kérjük mindazokat az őstermelőket,
akik még nem éltek az igazolványcserével, hogy a tevékenységük szabályszerű végzése érdekében 2014. december
31-ig váltsák ki az új őstermelői igazolványukat. Az igazolvány kiadására az
őstermelő állandó lakóhelye szerint illetékes kamarai falugazdász jogosult.
A falugazdász irodák címe, és a falugazdászok elérhetősége a kamara
honlapján, http://www.nak.hu/hu/ a főoldalon megtalálható.
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Iskolai hírek

rotechnikai kísérletet és a természetben
található madarak hangjait hallhattuk
interaktív módon. A látványos kísérletek
a Futura Interaktív Természettudományi
Élményközpont rendezésében zajlottak.
A nagyon érdekes és figyelemfelkeltő
előadások mellett azért is jól érezték magukat a gyermekek, hisz többségük még
nem is járt az Agorában. Bízom benne,
hogy ezek után majd máskor is megtekintenek kiállításokat, ellátogatnak koncertekre és egyéb rendezvényekre.

Zéró Gravitáció

Krajczárné Száraz Erzsébet

Márton-nap
Idén november 7-én tartotta az iskola
és az óvoda közösen a Márton napi
ünnepséget.

Ha valaki meghallja ezt a kifejezést,
első hallásra egy fizikaórán képzelheti
magát. Nem úgy a 2. osztályosok, akik
a Fővárosi Nagycirkusz fergeteges
előadásán vehettek részt november
elején.
A tanulmányi kirándulásra reggel 8-kor
indultunk. Buszunk Budaörsön, a Szépjuhászné állomáson tett ki minket, innen a gyerekvasúttal indultunk fel a
Szabadság-hegyre. Izgalmas volt látni
a gyerek kalauzokat, vonatvezetőket.
Innen majdnem 5 kilométeres gyaloglás után jutottunk vissza a városba, s
utunk a Közlekedési Múzeumba vezetett.
Miután megcsodáltuk a mozdonyokat,
lovaskocsikat és sok más régi közlekedési eszközt, a Városliget felé vettük az
irányt. A cirkusz különleges hangulata
azonnal elvarázsolt mindenkit, különösen az előadás megkezdése után, amikor a levegőben végrehajtott hihetetlen
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mutatványok szemtanúi lehettünk. Mindenkinek tetszett a bohócszám is, no
meg a sok kutya! Szinte elárasztották a
színpadot, a lehető legfurcsább helyekről előbújva. Rengeteg élménnyel gazdagodva, fáradtan értünk haza este. Köszönjük a kirándulást a szülőknek, akik a
Mihály napi vásár bevételével és egyéni
felajánlásaikkal lehetővé tették nekünk
ezt a napot!

A Közösségi Háznál gyülekeztünk,
ahonnan kis lámpásokkal, énekszóval vonultunk az óvodához, ahol megvendégelte egymást a két intézmény.
Az iskolások linzer-libákat vittek ajándékba, míg az ovisok a gyerekek által
sütött pogácsával vendégelték meg a
felnőtteket, gyerekeket. Ezután az iskola udvarán először Paxy Éva igazgatónő, majd Dombai Péter 5. osztályos
tanuló beszéltek az ünnepről, a hozzá

kötődő hagyományokról. Ezt követte az
1. osztályosok mozgásos, dalos, játékos
műsora. A nap zárásaként finom zsíros
kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket a szülői munkaközösség tagjai.
A kiosztásra került kenyeret Scsibránné
Zsuzsi sütötte kemencében, melyet az
igazgatónő osztott ki a megjelentek között. Köszönetünket fejezzük ki az iskola
dolgozóinak, a segítő szülőknek, különösen az SZM tagoknak!
Gombásné Bartal Zsuzsanna,
Tóthné Gombkötő Alexandra
tanítók

a 2. osztály nevében
Iványi Beáta és Szabó Mária
tanítók

A Vértes Agorájában jártunk
November 3-án érdekes kirándulást tettünk a 3. 4. osztályos tanulókkal és tanítóikkal, Szalczinger Józsefnével és Váraljai
Ildikóval Tatabányára a Vértes Agorájába
a 3. és 4. osztályos tanulókkal. Iskolások számára hozták közel a szervezők a
csillagászati ismereteket. Láthattunk pi7

Szlovák vers- és prózamondó verseny
Az idei évben, november 11-én ismét Tardoson jártunk megyei szlovák vers- és prózamondó versenyen. A nemzetiségi nyelvet
tanuló diákok szívesen és örömmel tanulták verseiket. Az alsós tanulók közül az 1.
osztályból Bánóczki Viktor, a 2. osztályból
Teller-Balogh Bianka és Kotra Dóra, a 3.
osztályból Szalai Zsanett és Regedei Zora,
a 4. osztályból Balaton Emese, Stramszki
Szonja és Tóth Fanni vett részt. Külön öröm
számukra, hogy Bánóczki Viktor korcsoportjában 2. helyezést, Stramszki Szonja korcsoportjában 1. helyezést ért el. Gratulálunk a helyezetteknek és az ügyesen helytálló tanulóinknak is.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics Szilvia felkészítő tanárok

Szakmai nap az iskolában
Intézményünk november 17-én szakmai napot tartott. Ennek egyik része a
Klikk jövőképének kialakításához szükséges cselekvési terv kidolgozása volt.
Iskolánk 3 teamben dolgozta ki a 2016-ig
tartó projektek tervét, melyekkel minden
iskolánkban tanuló gyermek és szülő
találkozni fog. Ezt követően tűz- és baleset védelmi képzésen vettünk részt.
A tantestületünket is mélyen megrázta
az országban történt tragikus menzai
beleset. Ezért úgy határoztunk, hogy

elsősegély tanfolyamot szervezünk a
Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt segítségével. Szaák Tibor egykori
mentőtiszt tanított meg nekünk néhány
életmentő fogást. Köszönjük a Vöröskeresztnek, hogy térítés nélkül biztosították
számunkra a képzést. A nap során hasznos ismereteket szereztünk illetve elevenítettünk fel. Azonban reméljük, hogy az
itt tanultak alkalmazására nem kerül sor
iskolánkban!
Kornéli Ilona
igazgatóhelyettes

Meghívó a falukarácsonyra

Szeretettel várjuk falunk lakóit
2014. december 20-án 16 órakor a falukarácsonyra!
Helyszín: az iskola udvara és termei
Fellép a Zabszalma együttes, az óvoda és iskola gyerekcsoportjai,
valamint a Zimozeleny Asszonykórus.
Karácsonyi vásár az iskolaudvaron és a termekben, valamint sült gesztenye
és kolbász, főtt virsli, káposztás lángos, forralt bor és tea!
Mindenkit szeretettel várunk!
Vértesszőlős Önkormányzata, Vértesszőlősi Általános Iskola
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Tájékoztató a harlekinkatica lakóházakba való tömeges betelepedésének
hátteréről és az ellen való védekezés lehetőségeiről
A harlekinkatica (Harmonia axyridris) Délkelet-Ázsiában honos faj, mára viszont
több kontinensen is megtalálható.
Mint sok más katica fajnak, ennek is fő
táplálékai a lágy testfelépítésű, többnyire
szívogató életmódot folytató levéltetvek,
pajzstetvek és levélbolhák, melyek termesztett növényeinknek is fő kártevői. Küllemre hasonlít ugyan a nálunk honos hétpettyes katicákhoz, de annál
nagyobb méretű és változatosabb színezetű.
Természetvédelmi szempontból kártékony, ugyanis
tömeges jelenlétével kiszorítja és ténylegesen pusztítja is az azonos táplálékot
fogyasztó honos ragadozó
rovarokat, többek között a hétpettyes katicát is. Növényvédelmi szempontból is kártevő, ugyanis nyár végén és ősszel, mikor
az elsődleges táplálékai, pl. a levéltetvek
már nincsenek jelen kellő mennyiségben,
az érő gyümölcsöket (őszibarackot, szőlőt,
almát, körtét) fogyasztja.
Egyedüli oka tömeges betelepedésének
a téli menedék és a zavartalan búvóhely
megkeresése, melynek során a falakon,
berendezéseken mászik, repül. Ugyan ritkán, mégis előfordul, hogy a harlekinkatica olykor csíp is. Rágó szájszervvel rendelkezik és talán próbatáplálkozás vagy
védekezés céljából mintegy beleharap az
emberi bőrbe, ezt azonban véletlenszerűen és nem támadó jelleggel teszi. Sokkal
kellemetlenebb tömeges jelenléte, szaga,
repkedése.
A nyitott ajtókon, ablakokon keresztül a
bogarak könnyen bejutnak a helyiségekbe,
azonban a keskeny réseket (rosszul záródó nyílászárók, szúnyogháló keretek körüli
nyílások, szellőztető ventillátorok, redőny
tokok) is megtalálják. A pincék, padlások,
présházak szintén kedvelt helyeik. Meg kell

szüntetni a falréseket, a fa burkolatok, ragaljak, oromfalak repedéseit. Lakóházakon
a nyílászárókra szúnyogháló felszerelése a
harlekinkaticák bejutását is meggátolja, de
legalábbis nagyon megnehezíti. Az ajtó és
az ablakkereteket, a redőnytokokat, kiszellőzőket, a vezetékek környékét érdemes tömítő, szigetelő anyaggal körbe venni, mert
a 2-3 miliméteres réseken már be képesek
jutni. Este, a házak külső lámpáinak fénye
is vonzza őket, ezért betelepedésükkor ezt is számításba kell venni.
Ha több százas létszámban vannak a házak falán,
arról sepréssel is el lehet
távolítani őket, bár ekkor
gyakrabban sérülnek a bogarak, melynek hatására
testváladékuk a falra kerül, elszínezve és
szennyezve azt. Hatékony, ha a bogarakat
porszívóval gyűjtjük össze a felületekről.
Figyeljünk a lakótérre, hiszen megbújik a
falrepedésekben, padló szegélyeknél, bútorok mögött, a szőnyegszélek mentén, a
kárpitrésekben. Porszívózás után viszont
a porzsákot azonnali ki kell üríteni és javasolt a rovarok elpusztítása is. Az előbbi

óvintézkedések és technikák betartásán
túl lehetőségünk van kémiai védekezésre is. Ekkor a gazdaboltokban kapható
piretroid hatóanyagú háztartási rovarirtó
szerekkel kell kezelnünk kívülről a nyílászáró kereteket, illetve a nyílászárók belső
él felületeit. Ezek a hatóanyagok ölő és riasztó hatással is rendelkeznek, azonban
a napfény hatására gyorsan bomlanak.
Mivel a záródó éleket általában nem éri
közvetlen napfény, itt hatásukat tovább
kifejthetik, de ezt a kezelést is többször
érdemes elvégezni, megismételni ebben
az időszakban.
Kormánymegbízotti Kabinet,
KEM KH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

9

A Közösségi Ház hírei
Novemberünk első hete a Márton-nap
jegyében telt – 7-én pénteken a Közösségi Háznál gyülekeztünk az iskola és az
óvoda közös programjára, a hagyományos és idén is nagy sikerrel megrendezet lámpás felvonulásra. Szombaton a
Pátria Faluközösségi Egyesület tartotta
igen kedvelt borkóstolással egybekötött
liba-vacsoráját, 14-én pedig a Szent Ágota Alapítvány várta játszani és kikapcsolódni a lakásotthonokban élő gyerekeit.
November második felében új programok is útjukra indultak a házban. Kedd
délutánonként Bóka Vera 16.30-tól várja
a játszva, énekelve tanulni vágyókat a
Gyerek Angolon. 19-én megkezdte működését az Angyalműhely, így néhány
lelkes szülő munkájának köszönhetően
valódi igényes kézműves ajándékkal
tudjuk majd meglepni a december 12-én
nálunk megrendezendő Megyei Nemzetiségek Napjára érkező vendégeket.

Világjárók
November 21-én 17 órakor indult útjára
Vértesszőlősön a Világjárók programsorozat, melynek első állomása Törökország volt. Az estét Gödri László Boszporusz című fotókiállítása nyitotta, mely
Törökország természeti és épített örökségét mutatja be valamint a 17 milliós
nagyváros Isztambul nyüzsgő világába
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nyújt betekintést. Dr. Bogár István megnyitóbeszédében elmondta, Gödriék a
kint töltött két év alatt a hatalmas ország
olyan rejtett értékeit is felkutatták, amelyek még sok helyben lakó számára is
meglepetésként hatnak. A vendégeket
hamisítatlan török hangulat, baklava, gránátalma, fekete tea, vízipipa és török kávé
várta, majd megérkezett maga Oglün Göl
Basi janicsáraival, asszonyaival, teljes
táborával. Bálint Csaba a tatai Göl Basi
vitézei hagyományőrző csapat vezetője ,
a Fényes tekintetű Pasa élő történelemórája után a tatabányai Ászáná Analiszisz
és a Sóvirágok, majd a héregi Janina hastánccsoport műsora zárta a programot.
A folytatásban december 16-án Angol
Teaház várja a világjárókat!
24-én hétfőn a térség kulturális szakembereit láttuk vendégül a Nemzeti
Művelődési Intézet és a Vértes Agórája
közös szakmai programján. A Jövőkép

Műhely stratégiatervezése során kidolgoztuk szűkebb régiónk következő három évének kulturális, szabadidős és
közösségépítő tevékenységeit érintő
kereteit.
26-án kinyitott a Faluházban az Adventi Sütiház, hogy Vértesszőlősön ismét
édes legyen a várakozás. Idén a fűtött,
tágas nyitott színben várjuk a 4 ovis és
a 8 iskolai csoportot közös munkára és
természetesen kóstolásra. Ebben az évben a programot a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat vette pénzügyi szárnyai
alá. Köszönjük!
27-én Horváth Mihály várta a Hegyközség tagjait éves regisztrációra, 29-én
pedig a Szent Ágota Alapítvány rendezvénye, a Jótékonysági hajvágás zajlott
a házban, melyet Kurucz Ágnes fodrász
szervezett a lakásotthonos gyerekeknek,
hogy lélekben és testben is felkészülten
várhassák az év legszebb ünnepét.
A novemberi színházlátogatás alkalmával a budapesti Játékszínben jártunk,
a Jutalomjáték című édes-bús darab
mindannyiunknak felejthetetlen élmény
marad.
Februárban az Operettszínházba készülünk a Mosoly országa című előadásra, márciusra pedig az évek óta nagy si-

kerrel futó, a tévében is látható Beugróra
foglaltunk jegyeket – lehet csatlakozni!
Mindkét programról részletek a következő Hírmondóban!
Minden esemény és program felhívása
és bemutatása megtalálható a Közösségi Ház facebook oldalán – kérjük,
kövessék!

Decemberi naptárunk
december 2. kedd: Gyerek Angol
december 3. szerda: Adventi Sütiház
december 8. hétfő: Erdélyi Vásár
december 10. szerda: Adventi Sütiház
december 12. péntek:
Megyei Nemzetiségek Napja
december 14. vasárnap:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub Karácsony
december 16. kedd:
Világjárók – Angol Teaház
december 17. szerda:
Idősek Klubja Karácsony
december 18. csütörtök:
Ünnepi Testületi Ülés
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Gyereksarok

Kösd össze a számokat!

Színezd ki!

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
NYAL
ÁN
LV
TA
KU
DÉ
szeretteinek AJÁN
en!
tetszőleges értékb
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 :

Udvardi Zsuzsanna
női, férﬁ és
gyermek fodrász

06 20 318 7671

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
W W W

.

K A L I D E R M A

.

H U

Vanília Patina

• Női-férfi-gyermek fodrászat
• Téli paraffinos kéz- és lábápolás
• Lakberendezés vintage és shabby stílusban

Ajándékutalvány

• 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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Vértesszőlős, Akácfa út 15.
kovacs.mero.eva@gmail.com
06 30 3357 829
www.facebook.com/vanilia.patina

az ünnepekre és az
év bármely napjára!

Szeretetteljes, boldog és meghitt ünnepeket
kívánok minden kedves ügyfelemnek!

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

