Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. október, XX. évfolyam, 10. szám

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Önöknek a 2014. október 12-ei önkormányzati választásokon való részvételért. Külön
köszönetemet fejezem ki azoknak, akik szavazatukkal támogattak és megtiszteltek bizalmukkal.

Az elkövetkező öt évre kitűzött céljaink között
szerepelnek kiemelt prioritású beruházások
megvalósításai, folyamatos pályázati munka,
melyekkel a lehető legtöbb forrást szeretnénk
településünk számára továbbra is elérhetővé
tenni, valamint terveink között szerepel közösségünk tagjainak személyes, egyedi ügyeinek
megismerése, kezelése, megoldása is.
Szeretném, ha lehetőség nyílna a vértesszőlősi
polgárok számára arra, hogy észrevételeiket, ötleteiket napi szinten átadhassák a polgármester
és a képviselő-testület részére, mely beérkező információk feldolgozásával naprakész képet alkothatunk településünk polgárait személyesen érintő kérdésekről.
Fentiek megvalósítására létrehoztunk egy e-mail címet, – javaslatok@vertesszolos.hu
– melyre elektronikus üzeneteiket várjuk, illetve lehetőséget biztosítunk egy a polgármesteri hivatalban elhelyezett „ötletládába” történő üzenet elhelyezésre. A beérkező
észrevételeket folyamatosan feldolgozzuk és kiértékeljük, melyről visszajelzést adunk
önök felé.
Lehetőségeinkhez mérten javaslataikat beépítjük a folyamatban lévő ügymenetbe
és folyamatos tájékoztatást adunk azok állapotáról, feldolgozottságáról.
Még egyszer köszönöm megtisztelő bizalmunkat magam és a megválasztott képviselő-testület nevében is, és várom észrevételeiket az elkövetkező időszak eredményes, közös munkájához.

Az önkormányzati választás eredménye
Polgármester jelöltek:
Nagy Csaba 841 szavazat
Gerezdi Norbert 181 szavazat

Vértesszőlős egyéni listás
választás eredménye
Képviselő jelöltek:
Dr. Nagy Sándor 738 szavazat
Zoltánfi Zsuzsanna 554 szavazat
Szabó Mária 535 szavazat
Dr. Bogár István 489 szavazat
Pappné Bedei Sarolta 401 szavazat
Dr. Pluhár Szilvia Orsolya 399 szavazat
Szamos Boglárka Katalin 341 szavazat
Zachara Norbert 327 szavazat
Bartal Vilmosné 270 szavazat
Czirkóné Párnás Rózsa 215 szavazat
Szűcs Imréné 191 szavazat

Gerezdi Norbert 177 szavazat
Kali Ildikó Zsuzsanna 176 szavazat
Boda András 111 szavazat
Kecskés Gyöngyi 100 szavazat
Magyar Márta 99 szavazat
Kormány Zsolt 75 szavazat
Sipos Viktor 62 szavazat
Borbély Zsolt 49 szavazat

SZLOVÁK nemzetiségi
képviselő jelöltek
Krajczárné Száraz Erzsébet 21 szavazat
Szabó Mária 18 szavazat
Kutenics Szilvia 17 szavazat
Csanálosi László 17 szavazat
Bartal Vilmosné 15 szavazat
Vértesszőlős, 2014. október 12.
Magyar Istvánné
Helyi Választási Bizottság Elnöke

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. július 31-én megtartott ülésének
napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. …megalkotta (módosította) a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló
rendeletét.
2. …megválasztotta a választás lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
3. …döntött „Vértesszőlős Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” c.
projekt közbeszerzési eljárás megindításáról.
4. …döntött a Sportcsarnokra vonatkozó „Vértesszőlős Község Önkormányzat intézményeinek
épületenergetikai fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról.
5. …döntött a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása LED technológiával” c. pályázat benyújtásáról.
6. …döntött a Szőlőhegyi út alsó szakaszának aszfaltozásáról.
7. …döntött a temetői pótmunkák elvégzéséről, járdakialakításról valamint hulladéktároló
edényhez térburkolat készítéséről.
8. …döntött a község közútjai kátyúzási munkáinak megrendeléséről.
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9. …döntött a 2014. évi céltartalék felosztásáról.
10. …döntött Dr. Tatár Sándor kérelmével kapcsolatosan a fás szárú növényekről hozott helyi
rendelet kapcsán.
11. …döntött Dr. Nagy Sándor polgármester fizetés nélküli szabadság kiadásáról.
12. …döntött a pályabérletből befolyt összeg VSE részére történő átadásról.
13. …döntött az aljegyző asszony jutalmazásáról.

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. augusztus 18-án megtartott
ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. …eredményt hirdetett a „Vértesszőlős Község Önkormányzati épületeinek energetikai
korszerűsítése” közbeszerzési eljárásán, nyertesként kihirdette a Renesco Kft.-t.
2. …döntött az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c., Sportcsarnokra vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításáról.
3. …döntött a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása LED technológiával” c. közbeszerzési
eljárás megindításáról.
4. …jóváhagyta az ÉDU Vízmű 2014. évi amortizációs keretet.
5. …döntött az önkormányzati dolgozók gyermekei részére az iskoláztatási támogatás összegéről.
6. …jóváhagyta a választással kapcsolatos bemutatkozási lehetőségekről szóló „Értesítést”,
mely lehetőséget biztosít a jelölteknek a kampányidőszakban a FALU TV-ben, valamint a Közösségi Házban történő bemutatkozásra .
7. …döntött arról, hogy az EH-SZER Kft-vel kötendő közvilágítási lámpatestek karbantartására
kötendő szerződés-tervezetet újra tárgyalja a 2015. évi költségvetés tervezésekor.
8. …döntött az „Aszúszemek” Néptánc Együttes névhasználatáról, mely szerint az a nevében
használhatja a „Vértesszőlősi” településnevet..

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. szeptember 8-án megtartott
ülésének napirendjei, döntései
A Képviselő-testület
1. …eredményt hirdet az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c. közbeszerzési
eljárásról.
2. …döntött az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c. projekthez szükséges
új közbeszerzési eljárás megindításáról.
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3. …eredményt hirdet a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása LED technológiával” c.
közbeszerzési eljárásról, nyertesként kihirdette a Fénysport Lux Kft.-t. (pályázat elbírálása
folyamatban).
4. …módosítja a településszerkezeti tervet, a Skála térségben átsorolt 263m2 területet vasúti
közlekedési területbe.
5. …megalkotta (módosította) az önkormányzat Vértesszőlős Építési Szabályzatáról szóló
rendeletet.
6. …döntött az építési szabályzat, szabályozási terv módosításáról (Halastó-Meredek-KispatakCsalogány utcák).
7. …döntött az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról.
8. …döntött az óvodai élelmezésvezetői munkakör megszüntetéséről, valamint 6 órás egyéb
irodai foglalkozási munkakör létrehozásáról
9. …csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én megtartott
ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. …elfogadta az Általános Iskola, valamint a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési
évére vonatkozó beszámolót.
2. …módosította a önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét.
3. …elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
4. …elfogadta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.
5. …újra tárgyalta a polgármester és képviselő jelöltek bemutatkozásával kapcsolatos lehetőséget.
6. …elkülönített 11 000 000 forintot a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása LED technológiával” c. pályázathoz.
7. …megválasztotta a választás lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló Bizottság
póttagját.
8. …döntött a leköszönő polgármester „Vértesszőlősért Emlékplakett” cím adományozásáról
9. …döntött az alpolgármester jutalmazásáról.

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. október 9-én megtartott
ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. …döntött a 2014. évi költségvetés általános terhére való átcsoportosításáról.
2. …módosította a önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét
3. …módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyitva tartását..
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4. …módosította az Általános Iskolában kialakított 6 órás egyéb irodai foglalkozás munkakört
6 órásról 4 órásra.
5. …döntött a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.
(október 18., december 13., december 29-30-31. napokon a hivatal ZÁRVA tart)
6. …meghatározta a termőföld bérbeadási díját (4 Ft/m2/év).
7. …döntött a 0116 helyrajzi számú „árok” megnevezésű ingatlan művelési ágát módosításáról.
8. …döntött a 0115., 0116., 0117 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról.
9. …döntött a tehermentesítő út (Vértesszőlős – Baj) tervdokumentáció elkészítésének megrendeléséről.

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. október 16-án megtartott
alakuló ülésének napirendjei, döntései
1. A Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a választás eredményéről
2. Képviselők és polgármester eskütétele
A képviselő-testület
1. …megválasztotta az alpolgármestert és meghatározta a tiszteletdíját.
2. …módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3. …megválasztotta a bizottsági tagjait, külsős bizottsági tagjait.
4. …meghatározta a polgármester munkarendjét.
5. …döntött a fogászati ügyeletről.
A képviselő-testület döntése alapján:
Alpolgármester: Zoltánfi Zsuzsanna
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
A bizottság elnöke: Dr. Bogár István
További tagok: Dr. Nagy Sándor, Dr. Erdei Mária (külső tag)
Kulturális és Oktatási Bizottság
A bizottság elnöke: Szabó Mária
További tagok: Pappné Bedei Sarolta, Scsibrán Zoltán (külső tag)
Szociális és Egészségügyi Bizottság
A bizottság elnöke: Dr. Pluhár Szilvia Orsolya
További tagok: Szabó Mária, Seregélyes Erzsébet (külső tag)
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Szüretünnep falunkban

Október 4-én, a szüretünnepen napsütéses időben gyülekeztünk délután
a Tájház előtt.
A szőlőhegy irányából a helyi Aszúszemek néptánccsoport tagjai érkeztek
dalolva, két markos fiatal hozta a szőlőfürtökkel és levelekkel díszített koszorút.
A hegybíró és a bíróné fogadta azt, megköszönve a jelentést az idei termésről.
Ezután Szücsné Posztovics Ilona lépett a
mikrofonhoz, méltatva Dr. Nagy Sándor,
leköszönő polgármester elmúlt 12 év-

ben a faluért végzett tevékenységét, és a
képviselőtestület nevében átadta neki a
Vértesszőlősért Emlékplakettet.
Ezután az Aszúszemek tánccsokrot
adtak elő, majd az iskola Ogyevacska
néptánccsoport kis táncosai következtek. Horváth Sándor – kisbírói szerepben
– sorba állította a menetet, majd elindultunk. Útközben dalolva, a kínáló helyeken megpihenve, vagy éppen táncolva
jutottunk el a Jenei Kávéházhoz, ahol
idén is finomabbnál finomabb süteményekkel és finom borral kínált minket Je-

neiné Editke és munkatársai. Köszönjük!
A bál 20 órakor kezdődött a Sportcsarnokban, melynek elején Dr. Nagy Sándor
polgármester és Biczó Sándor a Hegyközösségi Egyesület elnöke köszöntötte az
új bort. A polgármester úr köszöntötte a
helyi iskola igazgatójának, Králik Marikának vezetésével érkezett udvardi vendégeinket is, valamint a Muhr am See képviseletében érkezett Rita Balzert
és Hans Buckot. Ezután
a mazsorettek tánca
nyitotta meg a bált, melyen a Die Lausbuben zenekar zenélt
hajnalig.
Köszönet segítőinknek, támogatóinknak, akik munkájukkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez! Külön
öröm számunkra, hogy idén
önként jelentkező fiataloknak
köszönhetően bővült kínáló helyeink száma, akik saját sütijüket
és innivalóikat kínálták a Samu
ABC-nél, csakúgy, mint az Akácfa utca lakói évek óta.
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Banádi Zoltánné, Biczó Sándor, Bíró József, Busch Józsefné, Csémy Károlyné,
Dávid Jánosné, Forisek Ferencné, Horváth Imréné, Horváth Irén, Horváth Sándor, Jenei Ferenc, Jenei Istvánné, Jenei
Kávéház, Kocsis Gyula, Kocsis Levente,
Kovács Enikő, Kovács István, KovácsMérő Éva, Kukuda Jánosné, Kutenics
Mária, Kutenics Szilvia, Krajczárné Száraz Erzsébet, Mák Györgyné, Mohainé
Lepkó Éva, Molnár Istvánné, Muk Ferencné, Nagy Zoltánné, Nábob Kft, Németh
Szilvia, Ocskay Józsefné, Pappné Bedei
Sarolta, Perzsényi Rezső, Dr. Pluhár Szilvia, Simon Alexandra, Skrován Ferencné,
Skrován Józsefné, Skrován József, Sza-

Idősek napja a Közösségi Házban
Október 17-én az önkormányzat látta
vendégül a 70 éven felüli vértesszőlősi lakosokat.

bó Józsefné, Szádeczky Jenő, Szücsné
Posztovics Ilona, Stern Józsefné, Stern
Roland, Szand Jánosné, Szelényi Attila,
Tomasik Róbert, Udvardi Zsuzsanna, VSE
Mazsorettcsoportja, Zachara Norbert,
Zoltánfi Zsuzsanna.
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Itthon vagy – Magyarország szeretlek
Tavaly teremtett hagyományt a Szent Mihály napjához kötődő rendezvénysorozattal a közmédia. Célja, hogy idézzük meg újra a gyermekkor emlékeit, fedezzük fel ismét a szülőföld titkait, éljük át a hazatérés örömét, a közösség
erejét. Szeptember 27-én községünkben is esti tűzgyújtással és éjfélig tartó
mulatsággal ünnepeltünk.

Nagy Csaba polgármester üdvözlő szavai után került sor az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok
köszöntésére. Az Angyalvári, a Hegyi, a
Kormány, a Mucha, a Németh és a Tafota
házaspárt köszöntöttük egy-egy csokor
virággal és egy üveg borral.
Falunk legidősebb hölgy lakója a 103
éves Ocskay Rudolfné Mucha Anna néni,
aki idén is a helyszínen fogadta a jókívánságokat és vette át a virágcsokrot.
Jenei György 92 évesen a legidősebb
férfi községünkben, őt másnap otthonában köszöntöttük.
A műsor vendégfellépői Leblanc Győző és Tóth Éva voltak, akik operett- és
nótaműsort adtak elő.
Vacsora után a Csanálosi László zenekara biztosította a jókedvű mulatságot.

Október 25-én az Őszirózsa Nyugdíjasklub is megünnepelte tagjaival ezt a
világnapot, őket is Nagy Csaba polgármester köszöntötte pár kedves szóval,
vezetőjüket, Buschné Klárikát pedig
egy virágcsokorral. A műsort Fazekas
Rozika, ezüstkoszorús nótaénekes
adta nagy sikerrel. Közvetlenségével, humorával elvarázsolta a nézőket.
Busch Józsefné ajándékot adott át a
szépkorúaknak, azaz a 80 éven felüli
tagtársainak, valamint meleg szavakkal
köszönte meg a leköszönt polgármester, Dr. Nagy Sándor nyolc éven át a
klubnak nyújtott támogatását.
A Kissné Marika, Skrovánné Márika és
Szabóné Pannika által főzött nagyon finom tanyasi töltött káposzta elfogyasztása után a Csanálosi zenekar húzta a
talpalávalót.
Szabó Mária
képviselő
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Tardoskeddi és nyitrai vendégek falunkban
A
vértesszőlősi
Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
nyárra tervezett egy kézműves alkotótábort a szlovákiai
Tardoskedd népművészeinek közreműködésével, az
Országos Szlovák Önkormányzat támogatásával, de
ez akkor a meghívottak elfoglaltsága miatt nem valósult meg.
Szeptember végén azonban el
tudtak jönni hozzánk, és egy
szombati napon bemutatkoztak a Tájházban. Kosarat fontunk, igazit
is vesszőből, a gyerekek meg összecsavart színes papírból, megcsodálhattuk a
fafaragók és üvegművesek munkáit.
A délután a népdaléneklés jegyében
telt: az udvaron állt fel a citerazenekaruk
és a férfikórusuk. Hozzájuk csatlakozott
a Nyitra melletti Drazsovce hagyományőrző csoportja, akik este egy aratóünnepet mutattak be a Közösségi Házban.
Érdemes volt megnézni a jókedvű műsort mindenkinek, és példát lehet venni
az együttesről: a hatévestől a 86 évesig
vannak tagjaik, és nagy élvezettel játs�szák a népi játékokat a közönségnek.
Fellépett a vértesszőlősi Zimozeleny As�-

Tudják, honnan eredet a püspökfalat kifejezés? És azt tudják-e, hogy ki
a borfojtó? De ha eddig nem csigáztam fel valakit, hát akkor íme az utolsó
érvem: lentebb elárulom, melyik napon kell annál többet innunk, mennél
egészségesebbek szeretnénk lenni…

szonykórus Urbanics Vilmos vezetésével,
akik legutóbbi megmérettetésükön ismét
arany minősítést szereztek.
A műsor után egy csokor
virággal köszönte meg Törökné Pátrovics Erikának, a
SZNÖ elnökének többéves
munkáját Dr. Nagy Sándor
polgármester.
Köszönjük Balázs Zsuzsinak, Kutenicsné Áginak és
Scsibránné Zsuzsinak a finom kemencés kenyérlángosokat!
Szabó Mária
SZNÖ képviselő
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A püspökfalat eredete

Szent Márton ünnepe (november 11.) hagyományosan a gazdasági évet lezáró ünnep, a pásztorok is ekkor számoltak el a
tavasszal rájuk bízott nyájjal, a betakarítással összefüggő munkálatok is ekkor fejeződtek be teljesen, kiforrt az új bor is (Márton azért „borfojtó”, mert ekkor ért véget a
szüreti munka, az újbor hordóját le lehetett
zárni.), és ekkor még meg lehetett tartani a
lakodalmakat és vigasságokat, amelyek az
adventi időszakban már tiltottak.
Márton egyébként Szombathelyen
született a IV. században. A legenda szerint egy napon koldussal találkozott, akit
megszánt, kettévágta köpönyegét, egyik
felét pedig a didergő koldusra terítette.
Másnap ugyanazon az úton derült ki,
hogy a koldus maga Krisztus volt…
De mi köze Mártonnak a lúdhoz? Talán
semmi… Az egyik verzió szerint Róma
védői elaludtak, és a gallok támadásától

csak az mentette meg a várost, hogy a
ludak hangos gágogására felébredtek.
Erre utal az „Avis Martis”, azaz Mars (a
háború istene) lúdjai elnevezés – a kifejezés aztán átalakult Avis Martinusra,
azaz Márton lúdjává a keresztény kultúrkörben. A másik verzió azonban azt
mondja, hogy Mártont püspökké akarták
szentelni, ő azonban szerény volt, ezért
elbújt a ludak óljába, ám a jó hírt hozók
megtalálták, mert annyira gágogtak körülötte az állatok.
Persze hogy kié is a lúd, mindegy:
ezen a napon hagyományosan libát (egy
pillanatra elbizonytalanodtam, de a lúd
és a liba ugyanazt az állatot takarja!) kell
enni, amelyik már nem képes a gágogásra, sokkal inkább jóízűen gőzölög. A
püspökfalat pedig a liba leghústalanabb,
hátsó része: a középkorban, amikor még
az ételből is „adózni kellett”, a legkevésbé húsos részt adták az emberek a püspöknek.
És végezetül a jó hír: Márton-napjáról
azt tartották, hogy aznap az ember minél
többet iszik, annál egészségesebb lesz a
következő egy évben. Csak a november
12-ét kell utána kibírni valahogy…
dr. Pataki Gábor

Falukarácsonyi beharangozó
Helyszín: az iskola udvara és termei
Időpont: 2014. december 20. szombat

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
az idei karácsonyi vásárunkra!
Részletes program a következő lapszámunkban
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Iskolai hírek
Mihály nap

Akadályverseny az iskolában

Az idei tanévben, szeptember 26-án is
megrendezte iskolánk a Mihály napi erő
és bátorság próbát. Az időjárás nem kedvezett a programnak, de délutánra az eső
elállt és elindulhattunk. A gyerekek örömmel fogadták az izgalmas feladatokat és
teljesítették a próbákat a templomnál, a
Faluháznál, a faluban. Átélték az ünnepkör lényegét, bibliai és néphagyományokkal kapcsolatosan egyaránt. A program
végén a gyerekeket az iskolában terített
asztal várta csupa finomsággal, őszi gyümölcsökkel, finom süteményekkel, gyümölcslével. Köszönjük szépen a program
támogatását a szülőknek és az iskola diákönkormányzatának! A délutánt a Faluháznál megrendezett vásár zárta, melyen
az óvodások és iskolások nagy sikerrel
árusították portékáikat.
Zöld Andrásné
tanító

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. Délelőtt tíz órakor az ötödikesek
egy megható műsor keretében idézték
fel az 1848-49-es szabadságharc eseményeit az egész iskola előtt, emlékeztek és emlékeztettek a hősökre, akik életüket áldozták hazánk szabadságáért.
Ezután az alsó tagozatos diákok a Vértes
László parkban koszorút helyeztek el a
1848-as kopjafánál, a felső tagozatosok
pedig akadályversenyre indultak. Végzős tanulóink izgalmas feladványokkal
várták a csapatokat: egyebek közt „most
mutasd meg” játékkal és sok ügyességi
feladattal, például rajzfilmhősök és tanáraik gyerekkori képeinek felismerésével,
célba dobással. Az izgalmas verseny végén a hetedik osztályosok lánycsapata
végzett az első helyen.
Szűcs Imre

Papírgyűjtés
2014. október 14-én megtartottuk immár
hagyományosnak mondható őszi papírgyűjtésünket. Diákjaink szüleik segítségével 5300 kilogramm papírhulladékot
gyűjtöttek össze, melynek értéke 90 ezer
forint, mely a Diákönkormányzat kas�száját gazdagítja. Az összeget tanulóink
jutalmazására, kirándulások, iskolai rendezvények támogatására használjuk fel.
Nagyon köszönjük a kedves szülők segítő munkáját.
Krajczárné Száraz Erzsébet, Kutenics Szilvia

Őszi szöszmötölő foglalkozás
Idén is megrendezésre került iskolánkban az őszi kézműves foglalkozás. Október 17-én, péntek délután, a tanulási
idő végeztével kezdődött a program.
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A munkadarabokat az ősz ajándékaiból
készítették a gyerekek. Így előkerült a
vadgesztenye, a makk, a dió, mogyoró,
a színes falevelek, különböző termések
és ágak sokasága. Az alsó tagozatosok lelkesen gyártották a különböző
figurákat, ajtódíszeket, valamint a szárazvirág kompozíciókat. A legügyesebbek többféle díszt is készítettek, a legszorgalmasabbak a kis elsősök voltak.
A gyerekek munkáját Szalczingerné
Gyöngyi néni és Zöldné Dóri néni segítette. Bízunk benne, hogy tavasszal is
sok kis diák csatlakozik majd a kézműves csapathoz.
Váraljai Ildikó
tanító

Emlékezés
az 56-os forradalomra
Október 22-én délben a Közösségi Házban Paxy Éva igazgató köszöntötte az
iskola tanulóit. Az ünnepi műsort a nyolcadikosok mutatták be, ők elevenítették
fel a forradalom eseményeit. Felkészítő
tanáruk Wünsch Lajos volt. Csütörtökön, az ünnepen délelőtt 10-kor gyülekeztünk az 56-os emlékműnél. A Himnusz elhangzása után a gyerekek ismét
előadták emlékműsorukat, majd Nagy
Csaba polgármester lépett a mikrofonhoz. Ünnepi beszédében azt emelte ki,

mit jelentett ez a forradalom a 20. század Magyarországának, Európának, és
milyen hatással van napjainkra, mit követel a ma emberétől a forradalom emlékezete. „Ne feledjük, hogy a demokráciát sohasem az intézmények képviselik,
hanem a közösségükért, a településükért, egymásért is felelősséget érző
polgárok testesítik meg. Ha ilyenekké
válunk, akkor elmondhatjuk: az ötvenhatosok áldozata nem volt hiábavaló, az
ő forradalmuk a miénk is.” – mondta. Az
ünnepség mécses-gyújtással és koszorúzással ért véget.
Szabó Mária

Vasgyűjtés
a Vértesszőlősi
Általános Iskola javára
Tisztelt Vértesszőlősi Lakosok!

2014. november 14-én
9.30 órától ismét
vasgyűjtést szervezünk
a Vértesszőlősi
Általános Iskola javára.

Ha rendelkeznek olyan
fémhulladékkal, amelyet
jótékonysági céllal felajánlanának
az iskola számára, kérjük jelezzék

munkanapokon 7.15–15.15
óra között a 379-271-es számon.
A fémhulladékot
az önkormányzat teherautója
elszállítja.
Köszönettel:
Iskolavezetés
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A Közösségi Ház hírei
Idősek napja

Ovis – Angol!
November 18-tól, keddenként egy mókás
nyuszi, azaz Biscuit the Bunny és Bóka
Vera várja a játszva, mondókázva tanulni
vágyókat 15.30-tól a Közösségi Házba!
A foglalkozás ára 500 Ft alkalmanként.

Ádventi Sütiház a Faluházban

– hogy édes legyen a várakozás! –
Időpontok:
• november 26. szerda • december 3. szerda
• december 10. szerda • december 17. szerda
2014. október 17-én pénteken az Idősek
Napja alkalmából az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal dolgozói látták vendégül a 70 éven felüli vértesszőlősieket.
Nagy Csaba polgármester úr üdvözlő
szavai után hagyományosan sor került
az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok köszöntésére. Idén az
Angyalvári, a Hegyi, a Kormány, a Mucha,
a Németh és a Tafota házaspárnak gratulálhattunk! A legidősebbek közül részt
vett a rendezvényen és személyesen vette át ajándékát a 103 éves Ocskayné Anna
néni. Jenei Gyuri bácsit otthonában köszöntötte Szabó Mária. Az est meglepetés programja Leblanc Győző és Tóth Éva
operett műsora után ízletes vacsora és
remek hangulatú bál várta a vendégeket.

Novemberi naptárunk

Jelentkezés: Kutenics Kingánál
Tel: 06 30 578 5116

SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
2014. november 9-én,

vasárnap Budapestre indulunk a Játékszínbe!
Bernard Slade:

JUTALOMJÁTÉK
– vígjáték két részben

Főszerepben:
• GÁLVÖLGYI JÁNOS • TÓTH ENIKŐ
• HERNÁDI JUDIT • NAGY SÁNDOR
Rendező: SZIRTES TAMÁS

November 7. péntek:
Márton-napi felvonulás
November 14. péntek:
Ágota alapítvány Márton-napi rendezvénye
November 21. péntek:
Gödri László fotókiállítása
November 26. szerda:
Sütiház a Faluházban
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Könyvtári hírek - Könyvtári hét
NET – NAGYIK
Skrován József tanár úrral 10 alkalmas
ingyenes kezdő informatika-tanfolyamot
hirdettünk a nyár folyamán októberi kezdéssel. A rendezvényt a könyvtár éves
állami normatívájának keretéből finanszírozzuk. Tananyagunk internetes levelezés, internetes keresések, facebook,
skype, E-ügyintézés és minden, ami a
tanulókat érdekli. Nagy örömünkre teljes
létszámmal indultunk minden alkalommal megtelik az iskola számítógép ter-

me. Köszönet Paxy Évának és Dr. Nagy
Sándornak, akik mind az iskola mind a
polgármesteri hivatal részéről támogatták a program megvalósulását.

Országgyűlési Könyvtár
2014. október 8-án a Könyvári Hét keretében 50-en indultunk Budapestre a
Parlamentben található Országgyűlési
Könyvtárba.
Szívélyes fogadtatás és marcona őrség
várt bennünket. Kettős ellenőrzés, detektoros kapuk után jutottunk be a nagy
olvasóterembe, ami eredeti szépségében
látható és használható újra a 2014 nyarán befejezett felújítási munkák után. A
kis olvasóteremben egy igazán érdekes,
színes és élvezetes előadást hallhattunk
a könyvtár történetéről a kezdetektől napjainkig. Belelapozhattunk több százéves
törvénytárakba, beleszagolhattunk kicsit
a jogtudomány konyhájába. Végül műkö-

dés közben láthattuk és kipróbálhattuk az
1902 (!!) óta tökéletesen működő csőpostát, amelyen a könyvtárosok a kérőlapokat továbbítják a raktárak felé.Köszönjük
Horváth Eszternek a barátságos fogadtatást és Maltsik Balázsnak a felejthetetlen előadást. Délután a Margit-szigeten
tettünk egy nagy sétát – meghallgattuk
a zenélő kút középkori dallamait és a Japánkertben pihentünk meg!

A jegyek a 6-11. sorig szólnak.
Jegyek: 2800, 3100 és 3400 Ft-os áron.

Buszköltség: 1000 Ft
JELENTKEZÉS: Kutenics Kinga
Tel: 06 30 578 5116
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
facebook
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Horvátországi kiskörút volt
a Pátria idei kirándulásának úti célja
Bár az idei nyár szélsőségesen rossz
időjárása rányomta bélyegét az őszelőre is, mégis nagy bizakodással
készültünk a szeptember 12-14 között
szervezett egyesületi kirándulásra.
Végül egy esőáztatta reggelen 61 fővel
indult meg a túra és csak reménykedtünk
benne, hogy az idő nem szorít bennünket majd a buszba vagy a szállásra.
Mire a Balatont magunk mögött hagytuk, elállt az eső és így egy kellemes
sétát tudtunk tenni idegenvezetéssel
Csáktornyán a Zrínyi család váránál. Itt
írta Zrínyi Miklós költő a Szigeti veszedelmet és itt is hunyt el egy vadkanvadászat
közben kapott halálos sebe miatt, máig
tisztázatlan körülmények között.
Az időközben rövid időre visszatérő
eső kísért bennünket tovább Varasdra,
ahol a bájos belvárosban gyönyörködhettünk egy hosszabb séta keretében
a melegítő napsütésben. A hely ékköve
kétség kívül a vár, mely sokkal jobb állapotban maradt fenn mint a csáktornyai.
érdekességként említendő, hogy birtokosa volt többek között Hunyadi Mátyás
fia: Corvin János is. Ezt követően indultunk tovább délre, a tengerpart irányába,
hogy elfoglaljuk szálláshelyünket.
A második napra az égiek is megkegyelmeztek nekünk, hisz ragyogó nap-
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sütésben kirándultunk Fiume (Rijeka)
városába, majd Abbázia (Opatija) üdülőhelyre. Fiume volt a Monarchia idején
Magyarország legnagyobb kikötője.
Hosszú sétálóutcáján éppen ezernyi robogóval rendezték meg a nemzetközi
Vespa találkozót. A Korzó közepén áll a
városi torony az órával és Fiume ősi címerével. További érdekesség volt még a
Magasztos Mária-templom, a korábbi katedrális, előtte a harangtoronnyal, amely
a talaj süllyedése miatt – a Pisaihoz hasonlóan – megrogyott, ezért kapta a ferde-torony nevet. Abbázia a Monarchia
második legnagyobb üdülőhelye volt,
ahol több neves személyiség, köztük I.
Ferenc József és több király és művész
is megfordult. Szanatóriumait többnyire
magyar orvosok vezették.
A hely csodálatos és még mai is érezni
rajta azt az arisztokratikus légkört, melyet
a történelem során magára vett. Sétánk a
gyönyörű angolparkon keresztül vezetett
tovább a 12 kilométer hosszan elnyúló

Lungomare tengerparti sétányon, ahol
egymás után következtek a híresebbnél híresebb szállodák: Hotel Bellevue,
Bristol, Astória, Kvarner. A város az Adria
egyik gyöngyszeme, nem véletlenül nevezik az Adria Nizzájának, vagy a horvát
Monte Carlonak. Tényleg igazi élmény
volt, ide érdemes lesz visszatérni egy családi nyaraláskor is: különleges éghajlata
az év bármely szakában csalogató, hisz
a hőmérséklet télen sem esik +10 fok alá!
Ezt követően, még rövid kitérőt tettünk
Lovranba, mely gyakorlatilag szinte ös�szeépült Abbáziával, majd szállásunkra
tértünk. Az időjárás még azt is megengedte, hogy a vállalkozóbb kedvűek az
út porát a tengerben való fürdéssel mossák le magukról.
A harmadik napunk lett volna a kirándulás ékköve: a Plitvice Nemzeti Park.
Sajnos a folyamatos esőzések miatt úgy
értesültünk, hogy a park víz alatt áll és

csak egy kis része látogatható. El is indultunk a speciális vonat-buszokon a
kiinduló állomás felé, azonban ott hatalmas felhőszakadás fogadott bennünket
és nem mertük kockáztatni az elindulást
a túraútvonalon. Így az élmény elmaradt
és bizony nemigen kárpótolta utastársainkat az sem, hogy a belépők árát visszatérítettük. Úgy érezzük, a Plitvicei tavak
látogatásával a vezetőség továbbra is
tartozik a tagságnak ezért a közeljövőben egy egynapos kiránduláson talán
újra meglátogatjuk majd. Az már csak
hab volt a tortán, hogy alig tudtunk az
árvíz elől lezárt utakon az utolsó pillanatban átkelni immár hazafelé. Bízom
benne, hogy a rossz időjárás és az ezzel
járó körülmények ellenére a résztvevők
számára egy kitűnő programot tudtunk
nyújtani és velünk tartanak jövőre is!
Pátria Faluközösségi
Egyesület vezetősége

A Pátria Faluközösségi Egyesület éve: 2015!
Egyesületünk a 2015. évben újabb mérföldkőhöz ér: „ezüst” jubileumhoz, azaz
megalapításának 25. évfordulójához!
Az eltelt évtizedek alatt számos tagtársunk
tartott ki végig mellettünk és sokan csatlakoztak – csatlakoznak hozzánk, hogy
részesei legyenek közösségi életünknek.
A kerek évfordulókat illik méltón ünnepelni,
ezért vezetőségünk több, színesebb programot tervez – a már meglévők mellett - a
jubileumi évben tagságának, némely esetben a falu közösségét is bevonva. Lássuk,
mi is került szóba eddig:
2015. január végén rendhagyó disznóvágást tartunk, melyről elvi megállapodás született a Szőlőhegyi Közösségi
Egyesülettel közösen: A zártkörű rendezvényen a két egyesület tagsága vehet

részt, akik számára egész napos vígasságot kínálunk majd. Reggel és délelőtt
disznóvágás, feldolgozás forralt borral,
nótaszóval. Késő délutántól pedig disznótor káposztával, zeneszóval! Részletek decemberben!
2015. május vége: egynapos autóbuszos kirándulás a Plitvicei tavakhoz – igény esetén. 2015. június 20.
– FALUNAP – a Pátria Születésnapi
rendezvénye a Vértes László parkban.
Ezeken kívül természetesen a már hagyományos rendezvényeinket is megtartjuk: őszi kirándulás, Márton nap stb.
Sok szeretettel várom rendezvényeinkre! Kérem, hogy kövesse ezekről szóló
hirdetményinket!
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület
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A csehországi Celadnában véget ért az idei Western versenysorozat

Dinga ikrek western eredményei

Leírhatatlan érzés édesanyaként a pálya
széléről két gyerekért izgulni, akik nem
csupán ikrek, de azonos versenyszámokban ellenfelek is. Ennél is felemelőbb, mikor a MAGYAR ZÁSZLÓ mögött
MINDKÉT LÁNYOM a legjobb 6 versenyző közt állhat.
Számomra a gyerekek eredményei
a legelsők, ezért is tölt el óriási büszkeséggel, hogy utat mutathatok nekik,

hiszen az idei évben a Barrel Racing Világbajnokságon Kínában, Sanghajban a
magyar színeket én képviselhetem versenyzőként két társammal és engem választottak a Magyar Csapat kapitányának.
Fontosnak tartom, hogy tudják, ebben a
sportban egyetlen percig sem számít a
kor, kizárólag az elhivatottság. 41 évesen,
két csodálatos 16 éves lány édesanyjaként részt vehetek egy világversenyen.

Vértesszőlősi harcosok klubja
Az idei év minden szempontból
A MI ÉVÜNK!
KATA MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA címet kapta Balog Zoltán Miniszter Úrtól.
A Magyar Lovasszövetség Western Szakágának Országos Bajnoki fordulóin elért
eredmények alapján az összesített eredményeink:
ANNA
Barrel Racing Youth 1. helyezett
Cuttle Penning Youth 1. helyezett
Ranch Sorting Youth 1. helyezett
(Dinga Anna – Dinga Kata)
3. helyezett (Dinga Anna–Katona Edina)
KATA
Barrel Racing Youth 2. helyezett
Pole Bending Youth 2. helyezett
Pole Bending Open 5. helyezett
Cuttle Penning Youth 2. helyezett
Ranch Sorting Youth 1. helyezett
(Dinga Kata–Dinga Anna)
2. helyezett (Dinga Kata–Katona Edina)
Ranch Sotring Open 5. helyezett
(Dinga Kata–Tóth Kata)
Az ünnepélyes díjátadó és bajnokavató
2014.11.14.-én Lajosmizsén kerül megrendezésre.
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Újabb eredményes szezont zárt a Tatabányai Árpád Gimnáziumban 10. évfolyamos, de Vértesszőlősön lakó Dinga
ikerpár.
Anna és Kata óriási lendülettel és lelkesedéssel vágott neki a szezonnak.
Az eredmények önmagukért beszélnek – Anna és Kata kizárólag egymás
ellenfeleként küzdötték végig a szezont, hiszen hol Kata, hol Anna került ki
győztesen a Barrel Racing Youth (hordókerülés) kategóriában. A gyorsasági
számok mellett a lányok a marhás versenyszámokban is óriási eredménnyel
versenyeztek. Ranch sorting – marha
válogatás – és Cuttle penning – egyéni marhaterelés – versenyszámokban
is sokszoros Országos Bajnoki címek
mellett, az összetett Országos Bajnoki
címeket is begyűjtötték.
Mégis, az igazán HATALMAS eredményt a Csehországban, Celadnán elért
helyezések és idők jelentik.
Barrel Racing Youth kategóriában Kata
3. helyezett, Anna 5. helyezett lett szenzációs futással és idővel. Az országok
közötti összesített eredmény szerint a
Magyar Western Válogatott tagjaiként
3. helyezést értek el.

Kedves sportolók és sportolni vágyók,
a karatésok nevében most felvontam a zászlót!
Fogtam magam, gondoltam egy merészet,
átgondoltam magamban újra ezt az egészet.
Lendítsük fel együtt Vértesszőlősön a karatét,
töltsük meg élettel az Általános Iskola tornatermét.
Legyél akár kezdő, újrakezdő, vagy haladó,
tapasztaljuk meg együtt, hogy csapatban mozogni igenis jó!!!
Ha már elmúltál 6 éves, viszont 106 még nem vagy,
biztosra veszem, hogy ez a sport benned mély nyomot hagy.
Várunk akkor, ha kis csapatunk tagja akarsz lenni,
de várunk akkor is, ha bármilyen módon tudnál minket támogatni.
Töltsünk együtt hetente öt vidám, de annál keményebb órát,
büszke leszel majd magadra az edzés végén, hogy kiálltad a próbát.
Ha csatlakozol hozzánk, azt megköszönöm,
a további fontos információkat az alábbiakban közlöm!

Érdeklődni és jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mail útján:
SZABÓ ALÍZ • 06 30 327 2921 • szabo.aliz6@gmail.com
MOLNÁR ISTVÁN • 06 20 962 0921
Az edzések ideje:
hétfő–szerda 18.00 órától 19.30 óráig, csütörtök 18.00 órától– 20.00 óráig
Edzőink: Molnár István 2 dan, Mucsi György 3 dan, Suki Sándor 1 dan
Részvételi díj: 2500 forint/fő/hónap
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Köszöntő műsor

AHA!

Hámlasztó kezelések alkalmanként
vagy kúraszerűen!
Feszes, hidratált, vitaminizált bőr
a hideg, szeles évszakokban is!
A ragyogó, feszes, fiatalos bőr titka az őszi/téli hámla
lasztó 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.

Október 21-én melegség járta át szívünket, amikor megérkeztek Tatabányáról a Szent
József Központ Napközi Otthon Klub tagjai. Versel, dallal köszöntötték idős klubtagjainkat, melyet nagy örömmel adtak elő. A kölcsönös ajándékozás sem maradt el.
Köszönjük Bódiné Széplaki Katalin klubvezetőnek és klubgondozónőinek,hogy ilyen
csodálatos, szívmelengető műsorban volt részünk. Attól vagyunk emberek – s ebben
nem különbözünk kicsik és nagyok, fiatalok és idősek –, hogy dobog bennünk a szív
és hogy képesek vagyunk SZERETNI!

További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐLŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT
E- MAIL :

Kali Ildikó Henriette

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

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

szakoktató kozmetikus

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

W W W
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Tóthné Magdi

Hirdessen
!
a Hírmondóban

MEGHÍVÓ

Útbaigazító, faragott faoszlop került
kihelyezésre október hónap elején a
Valusek és Múzeum utcák kereszteződésébe. A szép oszlopot Ferenczi
Sándor készítette és adományozta a
településnek, melynek állagmegóvásához, kihelyezéséhez az önkormányzat is hozzájárult.

2013. január 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:
November 11. és 25.
December 2. (Jön a Mikulás) és 16.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.

Reméljük a jövő évtől a településünkön
átutazók figyelmét is jobban felkelti és a
célzottan az Előember telepre látogatók
tájékozódását is sokáig segíti ez az ötletes köztéri alkotás.

Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

Múzeumi hírek

Köszönet a Magyar Nemzeti Múzeum nevében is!
Zoltánfi Zsuzsanna
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A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft

A BABA-MAMA KLUB

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
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 Bevásárló Központ

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

