Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2014. április, XX. évfolyam, 4. szám

Pünkösd hava pünkösd nélkül

A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi májust (ha a nyelvújítókon múlt volna, akkor most zöldönösnek hívnánk), a dolog mindössze ott sántít, hogy pünkösd idén júniusban lesz. Persze ettől még sok minden tartogat az ötödik hónap!
Kezdjük a dolgozó emberek számára a legkedvesebbel: egyből egy négynapos hétvégével kezdődik május. A négy nap első és utolsó tagján is van mit, kit ünnepelni:
május 1-je 1890 óta a munkások és a munka nemzetközi ünnepe, május első vasárnapja (tehát idén 4.) pedig az anyák napja. Előbbi naphoz kapcsolódik még a májusfa
(vagy ahogy különböző tájegységenként ismert lehet még: jakabfa, hajnalfa vagy éppen májfa) állítása is. Egyes források szerint a hagyomány gyökerei egészen a rómaiakig nyúlnak vissza, a Floralia szokásig, de a ma is ismert módon a XV. században
már egészen biztosan jelen volt. A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a
szimbóluma.
A májusfát a legények állították éjszaka. Érdekesség egyébként, hogy a hatóságok
sokszor tiltották a tevékenységet, azon egyszerű oknál fogva, hogy az urak általában
lopták hozzá a fát… Az ágakra kendő, virág, szalag került, helyenként még bor is – a
falu meg így tudta meg, hogy melyik lány tetszik egy-egy fiúnak. A fákat egyébként
pünkösdkor vagy május végén döntötték ki nagy táncmulatság során. (Volt a faállításnak egy szolidabb verziója is: a legény szépen feldíszített cserepes virágot küldött
annak a lánynak, akinek udvarolt.)
Május első vasárnapja idén nem csak az édesanyáké, hanem a tűzoltóké is, hiszen
negyedike 1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon védőszentjük, Szent Flórián
tiszteletére. Május 12. és 14. között jönnek a fagyosszentek: aki nem akarja, hogy
elfagyassza Szervác, Pongrác és Bonifác a palántákat, inkább csak távozásuk után
ültesse el a friss zöldségnek valót a kertben! 16-án a cseh vértanúra és szentre, Nepomuki Szent Jánosra emlékezünk, ő a hajósok és vízimolnárok védőszentje, és 25én pedig érkezik a kocsmárosok, szőlészek és kádárok védőszentje is: Szent Orbán.
A tiszteletére állított szobrokhoz sok településen elzarándokol az ünnepi körmenet
kérve tőle a bőséges szőlőtermést: nincs ez természetesen másként Vértesszőlősön
sem. Nomen est omen.
dr. Pataki Gábor

Látogatás Muhr am See-ben
Németországi testvértelepülésünk
polgármestere 1976 óta képviselőként, 1988 óta pedig társadalmi
megbízatású polgármesterként irányította rendkívül sikeresen a bajor
(frank) települést.
Vezetése alatt Muhr am See kivételes
ütemben fejlődött, lakossága is dinamikusan növekedett. Polgármester Úr
a március 6-án sorra került önkormányzati választásokon már nem indult, korára való tekintettel sok évtizedes
közösségi szolgálata után nyugdíjba
vonul. Utóda a polgármesteri hivatal
korábbi alkalmazottja, Dieter Rampe
Úr lett, aki május 1-jétől veszi át a község irányítását.
Roland Fitzner Polgármester Úr búcsúztatására a település április 25-én este
az Altmühlsee Informationszentrum-ban

ünnepséget és állófogadást szervezett,
melyre ünnepi köszöntő megtartására
Vértesszőlős Község polgármestere is
meghívást kapott. A delegációt a polgármesteren kívül Vida István korábbi polgármesterünk és Bedei Sarolta alkották.
Fitzner Polgármester Úr köszönet nyilvánításában elismerően és köszönettel nyilatkozott a testvér települési kapcsolatról
és helyettese, Karl Hummel is külön köszöntötte a nagyszámú részvevő és tekintélyes vendégek előtt a vértesszőlősi
vendégeket.
Remélhetően a több évtizedes barátság és a testvérkapcsolat településeink
között az új polgármesterrel és helyetteseivel, valamint az új Muhr-i képviselő
testülettel is tovább fog fejlődni!		
			
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Az iskola udvar felújításra került
Az önkormányzat karbantartó csoportja megkezdte az intézmények
éves karbantartását. Elsőként a tavaszi szünetet kihasználva az iskola
udvara került sorra. Az aktuális tavaszi kertészeti munkákon túl több
felújításra, karbantartásra és beruházásra is sor került.
A korábban elbontott szerszámtároló épület helyett egy esztétikus faház lett felállítva. A legújabb épületszárny előtt térkő burkolattal
rámpa lett építve, mellyel az épület kerekesszékkel könnyen megközelíthetővé vált. A kézilabda pálya
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melletti kerítés pótlása megtörtént.
Az udvar világítására két kandeláber került megrendelésre, telepítésükre néhány héten belül kerül sor.
A világítást két korszerű és energiatakarékos LED fényforrás fogja
majd biztosítani. A továbbiakban
még szükséges lesz a sportpálya
aszfalt burkolatának és a térkő felületek egyenetlenségeinek javítása.
A belső karbantartási munkák majd
a nyári szünidőben lesznek elvégezve.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Közterületek kaszálása
A Hírmondóban már az elmúlt években többször is szóba került, hogy a
felsőbb jogszabályok és helyi rendeletünk alapján is az ingatlanok előtti
közterületek kaszálása – a kerítés és
a közút között – az ingatlan tulajdonosok kötelezettsége.
Ez úgy gondolom, hogy nemcsak
pusztán egy jogi előírás, hanem igényesség kérdése is és a település
megjelenéséhez, rendezettségéhez,
arculatához
is
nagymértékben
hozzájárul.
Az
elmúlt
években sajnos
azt tapasztaltuk,
hogy
számos
esetben az ingatlan tulajdonosok ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.
A közterület ápoltsága különösen
fontos a nagy forgalmú utakon, településközponti utcákban, mint a
Valusek és a Múzeum utcák, ugyanis ezek a településkép szempontjából
meghatározóak.
Tekintettel a közterületek rendezettségének biztosítására, karbantartóinknak a közhasznúmunka programokban
részt vevő munkavállalóink bevonásával az elmúlt években többször be
kellett avatkozniuk a fenti utcákban.
Ezzel az érintett lakosoknál talán az a
benyomás alakulhatott ki, hogy ezen
területek kaszálása az önkormányzat
feladata.

Ezúton szeretném felhívni az érintett
lakosok szíves figyelmét, hogy önkormányzatunk a jövőben az ingatlan
tulajdonosok helyett nem fog kaszálást végezni.
A karbantartó csoportunk leterheltsége egyre növekedik, ugyanis a
rendszeres intézményi karbantartás
mellett egyre több feladat került az
önkormányzathoz (a Skála-térségi kerékpárút fenntartása, az Által-ér völgyi
kerékpárút bekötő ágának kezelése, a Múzeum melletti park
ápolása stb.).
E többlet feladatok mellett a
lakosság helyett
a továbbiakban
nem tudunk kötelezettségeket
átvállalni. A fűnyírást az eddig
is önkormányzati kezelésű közterületekre fogjuk koncentrálni, illetve – csakis indokolt esetekben – a saroktelkek
melletti hosszanti utca szakaszokra.
Kérjük, hogy a fenti kötelezettségüknek a jövőben minden esetben eleget tenni szíveskedjenek! Mulasztás
esetén indokolt esetekben (felszólítás
után) pénzbírság kiszabására is sor kerülhet, azonban reméljük, hogy – bízva
a lakosság jogkövető magatartásában, rendszeretetében és együttműködésében – nem kell majd e drasztikus végső eszköz alkalmazásához
folyamodnunk. 		
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülései, napirendjei, döntései
A képviselő-testület 2014. március 24-én tartott munkaterven kívüli, rendkívüli ülésén a
következő napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
1. Visszavonta a 3,6 millió Ft összegű hitel felvételéről szóló határozatát (kisbusz ÁFA finanszírozása).
2. Módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét.
3. Visszavonta azt a korábbi pályázatát, amely 2010-ben került benyújtásra és az óvoda
kapacitás-bővítését célozta.
4. Az új óvoda építésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveken módosítást vezettet át:
főzőkonyha helyett tálalókonyha legyen csak, az 4 db 24 fős csoportszoba helyett 4×25 fős
óvodai csoportszoba és 2×14 fős bölcsődei csoportszoba létesüljön a gyermeklétszámok
alakulása miatt, az energia ellátás nagyrészt megújuló energiaforrásokkal történjen.
5. Megindította a pályázati támogatással megvásárolható VW T5 kisbusz beszerzésére vonatkozóan a közbeszerzési eljárást.
6. Megindította a Sportcsarnoknál pályázati támogatással megvalósuló 12 kW teljesítményű
fotovoltaikus rendszer (napelemek) kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást.
7. Elfogadásra javasolta az Egyesített Szociális Intézményekben alkalmazandó díjakra vonatkozó szabályozást és díjmegállapítást.
8. Felülvizsgálta és módosítás nélkül elfogadta a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal
meglévő együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület 2014. április 17-én – a munkatervhez képest 1 héttel később – tartott
ülésén
1. …elsőként módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetését tartalmazó rendeletét,
majd a módosítások átvezetését követően;
2. …elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,
a zárszámadási rendeletet;
3. …a 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló jelentések tartalmát megismerve
elfogadta az intézkedési tervet;
4. …módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetését tartalmazó rendeletét, megjelölve
benne a 10 millió Ft összegű felhalmozási célú hitelt (az MF 6445 traktor megvásárlására);
5. …elfogadta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének beszámolóját a bizottság 2013ban végzett munkájáról;
6. …döntéseket hozott a korábban eladásra és haszonbérletre meghirdetett önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítéséről és bérbeadásáról;
7. …megerősítette egy korábbi döntését, amely a 2239 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan
(árok) térítésmentes használatáról szól (Dr. Hajba Tamás kérelme alapján);
8. …köszönettel elfogadta Jenei Mihály és neje felajánlását, hogy a Tanács utcai háborús
emlékművet saját költségükön felújítják;
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9. első körben döntött a kerékpár-tárolók létesítésére kiírt pályázatra (a vasúti megállóhoz
létesítendő kerékpáros pihenőhely kiegészítésére) érkezett tervanyagok minősítéséről;
10. …döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a településen létesítendő térfigyelő
kamera-rendszer kiépítésére;
11. …visszavonta az előző ülésen (március 24.) hozott döntését a Sportcsarnoknál LEADER
pályázati támogatással megvalósuló fotovoltaikus rendszer kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, és pontosabb műszaki tartalommal döntést hozott az új eljárás
megindításáról;
12. …döntött egy vértesszőlősi ingatlan (723 hrsz.) megvásárlásáról (Szpodecska);
13. …elvi döntést hozott arról, hogy a települést elkerülő út nyomvonalához szükséges,
a Sólyom utcával határos, Baj település közigazgatási területén lévő ingatlant megvásárolja;
14. …hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Holokauszt 70. évfordulójára tervezett tatai emlékművön feltüntetésre kerüljön a Vértesszőlősről elhurcolt zsidó személyek neve.
A képviselő-testület 2014. április 24-én tartott munkaterven kívüli, rendkívüli ülésén döntést
hozott a pályázati támogatással megvásárolható kisbusz beszerzése tárgyában indult közbeszerzési
eljárásban: a nyertes a Porsche Tatabánya nettó 10 596 000 Ft ajánlati árral.

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
• Aljegyző (Dics Mária) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu
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Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
11/2013.
(XI. 18.)
Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
önkormányzati
arendelete
fás szárú
11/2013. (XI. 18.)rendelete
önkormányzati
növények
telepítési
távolságára
vonatkozó
szabályokról
a fás szárú
növények telepítési
távolságára
vonatkozó szabályokról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1960. évi 11. törvényerejű
rendelet 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A telepítésre vonatkozó szabályok
1.§
(1) A fás szárú növények legkisebb telepítési távolsága az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatártól
a) 1,0 méter a szőlő, málna és ribiszke és hasonló habitusú növényfajok esetében,
b) 1,5 méter az a) pontba nem tartozó és 2,5 méternél nem magasabbra növő fás szárú
növények esetében,
c) 3,0 méter az a) és b) pontba nem tartozó és 5,0 méternél nem magasabbra növő fás
szárú növények esetében,
d) 7,0 méter a 5,0 méternél magasabbra növő fás szárú növények esetében.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ültetési távolság irányadó azon cserje (bokor) esetében
is, amelyik természetes növekedésében a 2,5 méteres magasságot egyébként meghaladja, de a
növény magasságát az ingatlan tulajdonosa, használója 2,5 méterre korlátozza, és azon megtartja.
(3) Kúszó-kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre futtatható fel.

aa) gázvezetéktől 2,0 méter,
ab) gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,0 méter,
ac) egyéb vezetéktől 2,0 méter.
b) épülettől, kerítéstől:
ba) 2,5 méternél nem magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 1,5 méter,
bb) 2,5 méternél magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 3,0 méter.
Közterületen történő telepítés
3.§
(1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni – a helyi adottságok
figyelembevételével
– csak közterület-használati
lehet. biztonságát
Az engedély
kiadásának
fás szárú növény telepíthető,
mely a közlekedést engedéllyel
és a közlekedés
nem
zavarja,
feltételeit
a közterületek
használatáról
tisztántartásáról
szóló
11/2009.különösen
(IX. 11.)sövény,
önkornem
gátolja,
és nem akadályozza.
Zárt és
lombozatú
fás szárú
növényzet,
mányzati csak
rendelet
örökzöld
úgytartalmazza.
telepíthető, hogy annak magassága a talajtól számított 0,7 méter magasságot
érje el.
(2) ne
Közterületen
közmű létesítménybe vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya
alá tartozó növény nem telepíthető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti
Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása
és annak biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.
(3) Közterületre elsősorban őshonos magyar fajokat
lehet telepíteni.
4.§

A
szárúmentén
növénya tulajdonosának
kötelessége
a növényzet
ápolása, gondozása,
valamint
(4)fás
Közút
közút határától,avagy
a közterület
gépjárműforgalomra
alkalmas
területé-a
szomszéd
telekre
közterületre
kinyúló
ágak
levágása.
nek határától
mértátnyúló,
2,0 méteres
távolságon
belül
közlekedésbiztonsági
okok miatt csak olyan
fás szárú növény telepíthető, mely a közlekedést és a közlekedés biztonságát nem zavarja,
Zárólombozatú
rendelkezések
nem gátolja, és nem akadályozza. Zárt
fás szárú növényzet, különösen sövény,
örökzöld csak úgy telepíthető, hogy annak magassága a talajtól számított 0,7 méter magassá5.§
got ne érje el.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása
(2) A rendelet növénytelepítésre vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követő telepítésekre kell értelemszerűen alkalmazni.
4.§
(3)fás
A szárú
fás szárú
növények
gondozására
vonatkozóa rendelkezéseket
a rendelet
hatálybalépése
A
növény
tulajdonosának
a kötelessége
növényzet ápolása,
gondozása,
valamint a
előtt ültetett
fás szárú
növényekre
is alkalmazni
kell. levágása.
szomszéd
telekre
átnyúló,
közterületre
kinyúló ágak
Záró rendelkezések

2.§
Legkisebb telepítési távolság:
a) közművektől:
aa) gázvezetéktől 2,0 méter,
ab) gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,0 méter,
ac) egyéb vezetéktől 2,0 méter.
b) épülettől, kerítéstől:
ba) 2,5 méternél nem magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 1,5 méter,
bb) 2,5 méternél magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 3,0 méter.
Közterületen történő telepítés
3.§
(1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni – a helyi adottságok
figyelembevételével – csak közterület-használati engedéllyel lehet. Az engedély kiadásának
feltételeit a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Közterületen közmű létesítménybe vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya
alá tartozó növény nem telepíthető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti
és annak biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.
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5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet növénytelepítésre
hatálybalépést
követő telepítéDr. Nagy Sándorvonatkozó rendelkezéseit aDics
Mária
sekre kell értelemszerűen
alkalmazni.
polgármester
aljegyző
(3) A fás szárú növények gondozására vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépése
előtt ültetett fás szárú növényekre is alkalmazni kell.
A rendeletet kihirdettem.
Vértesszőlős, 2013. november 18-án
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Dics Mária
Dics
Mária
aljegyző
aljegyző
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Rendhagyó közmeghallgatás volt a Tatabányai
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Baromállás dűlői
lakosok részére április 17-én közmeghallgatást tartott, melyen meghívott vendégként Hufnágel Ákos r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes is részt vett.
A megjelenteket elsőként Dr. Nagy Sándor
polgármester köszöntötte, majd tájékoztatást nyújtott a Baromállás dűlő jelenlegi
helyzetéről, az önkormányzat anyagi lehetőségeiről.
Elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben az
önkormányzat hatalmas összegeket fordított
arra, hogy a Vértesszőlősön minden szükséges infrastruktúra kiépüljön (szilárd burkolatú
utak, csapadékvíz elvezetés, szemétszállítás, közvilágítás, rendezett településkép).
Beszédében kiemelte, hogy a szociálisan
rászoruló családok az olcsóbb megélhetés
reményében költöznek ki elsősorban Tatabányáról a külterületen elhelyezkedő dűlőbe. Sajnos ez a tendencia fokozódik – nem
csak szűkebb környezetünkben, hanem
országos szinten is – és az önkormányzat
már egyre kevésbé tud megbirkózni ezzel
a teherrel, ami a szociális ellátást és a lakosok felmerülő igényeit jelenti.
Ezt követően a polgármester bemutatta
majd átadta a szót Hufnágel Ákos r. alezredesnek, aki beszámolt a dűlő közbiztonságáról. Elmondta, hogy Baromállásban
az utóbbi időben csökkent a bűnelkövetések száma, köszönhetően annak, hogy a

Bűnmegelőzési pályázat
lakóközösségek részére

Pályázni adatlap benyújtásával lehet,
amit kérhetnek a polgármesteri hivatalban, vagy letölthető a www.vertesszolos.
hu oldalról a Letöltés - Helyi pályázati
lehetőségek - Bűnmegelőzési pályázat
lakóközösségek részére könyvtárból.

A pályázatokat
a következő címekre várjuk:

szomszédok jobban figyelnek egymásra,
van állandó körzeti megbízott rendőr, aki
rendszeresen járőrözik és – nem utolsó
sorban – újjáalakult a Vértesszőlős Polgárőr Egyesület, akik szoros kapcsolatban
állnak a rendőrséggel. Az Alezredes Úr
beszámolt arról is, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújt be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a közbiztonság további javítása és a bűnmegelőzés érdekében.
Az elhangzottak után a résztvevőknek
lehetőségük volt kérdéseiket feltenni és javaslataikat elmondani. Az egyik legérdekesebb felvetés a dűlő belterületbe vonásának
lehetősége volt, amire Dr. Nagy Sándor és
Dics Mária aljegyző válaszolt. Ez a kérdés
már többször felmerült részünkről és Tatabánya vezetősége felé javaslatként eljutott,
de eddig érdemi lépések még nem történtek. A belterületbe csatolás csak abban az
esetben lehetséges, ha a kérdéses terület
szomszédos a belterülettel. Mivel Baromállás dűlő Tatabányával érintkezik területileg, ezért csak a városhoz lehetne csatolni.
Hosszútávon ez lenne a legjobb megoldás,
mivel Tatabánya forrásai nagyságrendekkel
nagyobbak, mint Vértesszőlősé. A jelenlévő
lakók kinyilvánították szándékukat, hogy
civil kezdeményezéssel a dűlői lakosság
részéről népszavazást kívánnak elindítani
ennek érdekében. A képviselő-testület ezt a
javaslatot támogatta.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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VIGYÁZZ, SZEMFÜLES SZOMSZÉDOK!

• Levélcím: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi
Osztály Bűnmegelőzési Alosztály, 2800.
Tatabánya, Komáromi u. 2. • E-mail:
bunmeg@komarom.police.hu.

Beadási határidő:
2014. május 30.
Az egymásra figyelő, egymást segítő
lakóközösségek kialakítása érdekében pályázatot írunk ki KomáromEsztergom megyei lakóközösségek
számára. A vagyonvédelem egyik
leghatékonyabb módszere, ha az egy
lakókörnyezetben élők figyelnek egymásra, segítik egymást. Pályázatunk
célja, hogy a megyében kialakuljanak
az összetartó, egymást segítő közösségek, és a már meglévők példáját be
tudjuk mutatni.
A pályázatban előnyt élveznek azok a
közösségek, akik a következő tevékenységeket végzik:
• a környéken élő idős emberekre különösen figyelnek, segítik őket;
• a lakókörnyezetet közösen szépítik;
• vagyonvédelmi eszközöket is alkalmaznak a biztonság érdekében;
• vállalják, hogy a nyár folyamán szomszédoló pikniket szerveznek, ahol rövid
bűnmegelőzési fórumnak is helyt adnak.

Eredményhirdetés:
2014. június 4.
A nyerteseket levélben értesítjük.
A pályázat nyertesei a TÁMOP 5.6.1-C
támogatással futó Provictim áldozatvédelmi projekt jóvoltából vagyonvédelmi
eszközöket nyernek, illetve valamennyi
pályázó a program logójával ellátott matricákat kap, melyeket a házak bejáratánál fel lehet ragasztani.
Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály
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Iskolai hírek
Nemzeti ünnepünk, március 15.

Köszönet

Régóta hagyomány iskolánkban,
hogy a mindenkori 4. osztály adja
elő a március 15-ei műsort.

Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, gyerekeknek, akik az idei tavaszi papírgyűjtésen 5 tonna papírt
gyűjtöttek! A bevételt az eddigiekhez
hasonlóan iskolai programok támogatására, a gyerekek jutalmazására
fordítjuk.

Már januárban kiosztottam a szerepeket, verseket. Nagyon hamar megtanulták a gyerekek, bőven maradt időnk
a műsor csiszolgatására, begyakorlására. Igazi csapatmunka volt a készülődés, nagyon kreatív, eredeti ötletekkel segítették a gyerekek a munkámat.
Az ünnepség napján már nagyon izgultunk, de ez az érzés mindenkiből a legjobbat hozta ki. A hallgatóság fegyelmezetten nézte végig a műsorunkat,
még a legkisebbek is csendben figyelték az előadást. A műsor után jólestek
a dicsérő szavak. Úgy gondolom, sikerült az ünnep hangulatát visszaadni a
gyerekek, felnőttek számára egyaránt.
Gombásné Bartal Zsuzsanna tanító

Külön köszönet illeti falunk lakóit azért,
hogy az elmúlt héten rekordmennyiségű elektromos hulladékot szállítottak
iskolánkba! Az anyagi támogatáson
túl ezt környezetvédelmi szempontból
rendkívül fontosnak értékeljük. Ezek a
veszélyes hulladékok jó kezekben vannak így, nem kerültek „lomisok” kezébe, akik a felhasználható alkatrészek
kiszerelése után a szeméttárolóba,
rosszabb esetben az erő szélére dobták volna. Köszönjük!
Iskolavezetés

Kortárs
Versmondó Találkozó
Április 11-én, a költészet napján rendezte iskolánk hagyományos Kortárs Versmondó Találkozóját.
Idén már 8. alkalommal gyűltek össze a
környék versszerető gyerekei. A helyieken kívül Tatabányáról, Vértessomlóról,
Bajról, Tarjánból, Héregről érkeztek versenyzők, akiknek kötelezőként Szilvási
Csaba Tatabányán élő költő egy versét,
ill. szabadon választottként egy kortárs
költő versét kellett elmondaniuk.
Megtisztelte a versenyt részvételével a költő is, aki a zsűri munkájában
is részt vett. Az eredményhirdetéskor
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magas színvonalúnak értékelte a versenyt.
A vértesszőlősi iskolások jól szerepeltek: az 1-2. osztályosok között
Torma Arnold 1., Juvancic Attila Ármin
2. lett. A 3-4. osztályosok között Tóth
Fanni, míg az 5-6. osztályosoknál Vida
Stella ért el 3. helyet.
A díjak kiosztása után egy rövid
író-olvasó találkozó kerekedett, ahol
mindenki nagy figyelemmel hallgatta
Szilvási Csaba értékes gondolatait irodalomról, költészetről, versmondásról.
Végül elmondta A vöcsök és a tücsök
című versét, mely nagyon tetszett a
hallgatóknak.
Wünsch Lajos
magyartanár
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A Közösségi Ház hírei
Véget ért egy program
2014 április 30-án a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált, központi
Költségvetési keretből finanszírozott
Kulturális Közfoglalkoztatási program
első üteme sajnos véget ért. A programnak köszönhetően Vértesszőlős
az NMI partnerszervezetként 2 új munkatárssal gazdagodott.

Könyvtári hírek

Én magam sokszor tudtam segítségükkel egyszerre két helyen lenni. Reméljük
a program folytatódik és újra sorainkban
köszönthetjük őket.
Köszönjük M&Ms! Hiányozni fogtok!
Kutenics Kinga

A Közösségi Házban látható
Tomasik István Öngyújtó kiállítása.
A különleges gyűjtemény hétköznapokon 8.00–15.00 óra között
megtekinthető 2014. május 9-ig.

2014. április 30-i határidőre megküldtük a Megyei Könyvtár felé dokumentum igényünket – ezzel megtörtént az
idei állománygyarapítás első üteme,
közel 200 000 Ft értékű könyvcsomag
érkezik még a nyár előtt.
A beszerzendő könyvek listájának ös�szeállításában nagy segítségemre voltak
a Könyvklubtagok, akikkel kéthetente
csütörtökönként közösen böngésszük az
aktuális kínálatot – Nagy Zoltánné Marika
a szépirodalom és az útleírások, Weiner
László pedig a történelem terepén mozog
otthonosan – köszönöm segítségüket!

2014. május 8-án délelőtt 10 órától Telegdi Ágnes írónő tart
játszóházzal összekötött író-olvasótalálkozót.
Komlósy Marianna és Juhász Máté november óta dolgoztak az önkormányzatnál. Részt vettek rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Marianna
folyamatosan segítette az adminisztrációs munkákat, Máté menet közben végig
fotózta a falut, az épületeket, a terepen
zajló projekteket és a rendezvényeket.
Februárban részt vettek az NMI által
szervezett kötelező 40 órás tanfolyamon. A program 5 hónapja alatt folyamatosan részt vettek a Közösségi Ház
rendezvényeinek lebonyolításában, sütöttek a Sütiházban, átrendezték velem
a Könyvtárat, megkönnyítették Skrován
Márika néninek a nyitást a Faluházban,
töltötték a Közösségi Ház és a Könyvtár Facebook oldalát, valamint a temető
adatbázisának digitalizálásával segítették a hivatali munkát. Ha ők nincsenek,
nincs Luca nap, nem sikerül ilyen ötletesre a Magyar Kultúra Napja, nem lett volna
ilyen színes a Egészségnap, nem indul el
a Vértesszőlősi Bringa klub.
12

Telegdi Ágnes Ó, azok a csodálatos állatok című sorozatában meseszerűen mutatja be a körülöttünk élő állatvilágot, könyveit saját fotóival illusztrálja – könyvei idén
2. helyen szerepeltek a Bookline internetes könyváruház eladási sorrendjében és felkerültek a Tankönyvlistára is.

Májusi naptárunk
Május 8.
Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel
Május 9. Nemzetiségi gála
Május 9.
Színházlátogatás Budapestre
Május 25. Gyermeknap
Május 30.
Színpad felújítás
LEADER-pályázat projektzáró
Május 31.
Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
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„Teremts bennem tiszta szívet, Ó Uram,
S az erős lelket újíts meg bennem”

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves
vértesszőlősi családot

2014. május 25-én, vasárnap délután
14.00-18.00 között
a

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Tájház Közben tartandó

A húsvétvárás testünk, lelkünk felkészítésével járó bűnbánati és ugyanakkor önvizsgálati, tépelődési időszak. Az eltemetett tél, a már messze
volt karácsony, farsang után következik a tavasz fogadása és Megváltónk feltámadásának ünnepe. Ezelőtt azonban új külsőt és bensőt
kell teremtenünk magunknak, hogy
az méltóképpen köszönthesse feltámadt Krisztusunkat.
Erre igyekeztünk felkészülni mi is
Vértesszőlősön, missziói gyülekezetünkben. Vasárnapi istentiszteleteinken minden egyes alkalommal
erről szólt az igehirdetés, a zsoltárok
éneklése, az ima és a könyörgés.

Gyermeknapunkra!
Program:
14.00
		

Orbán-napi körmenet indul a szőlőhegyi Orbán-szoborhoz,
a szőlősgazdák védőszentjéhez

15.00

Bányász Néptáncegyüttes műsora

15.30

Kecskebuka és hangszersimogató

		

népi játszóház, táncház és hangszerkészítés gyerekeknek

16.00

Gyermek mise a katolikus templomban – Nagy Lászlóval

16.30

Sárkovácsolás – fazekas játszóház

Délutáni programok folyamatosan:

Kirakodóvásár

– házilag készített portékák vására

Hagyományőrző népi fajátszótér
Vértesszőlős Község Önkormányzata, a Pátria Faluközösségi Egyesület,
a Katolikus Egyházközség és a Református Egyházközség
közös rendezvénye
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Nagyböjti készülődés
Vértesszőlősön...

Mi a böjt?
Tettük fel a kérdést mindannyiszor?
Kinek mit jelent lemondani valamiről,
felajánlani valamit a feloldozásért, az
isteni kegyelemért. Előadókat hívtunk meg böjti estéinkre, akik a saját
gondolataikat, tapasztalataikat, érzelmeiket osztották meg velünk. Szóba került a gyász megélése, a közeli
hozzátartozó elvesztése, a fájdalom
elviselése, vagy a másokon segítés
lelki, testi véghezvitele.
A nagyhéten immár másodszor
élte át a gyülekezet a Jézus korabeli
széderesti együtt vacsorázást, zsoltárok közös éneklését és az egykori

tanítványok helyzetét, akik a Mesterrel lehettek azon az emlékezetes
nagycsütörtökön. Másnap Máté evangéliumának 26, 27 fejezetét olvastuk
sorban a megjelentek, és hallgattuk
csendben Bach Sebastian Máté Passióját. Énekes könyvünkből minden
alkalommal a megfelelő zsoltárokat
énekeltük együtt.
Húsvét vasárnapján az ünnepi istentiszteleten a feltámadt Urat, Jézus
Krisztust köszöntötte a húsvéti evangélium, a zsoltár és az ezt követő úrvacsoraosztás is.
Gondolataink, érzéseink itt nem szakadnak meg. A minket megváltó Isten
Fia velünk marad, és mi igyekszünk az
Ő elvárásai, parancsai, élete példáján
folytatni földi utunkat, hogy elébe kerülve a számonkérés napján, ne kelljen
szégyenkeznünk. Ebben segítsen minket a Mindenható Isten és az Ő szent
Fia, Krisztusunk.
Kali Ildikó
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Sport hírek
Asztalitenisz Húsvét Kupa 2014
Rekord számú nevezés érkezett a vértesszőlősi Húsvét Kupára, mert előzetesen 71 versenyző jelezte indulását a
megyei I. és II. ligás versenyszámokra.
A megyén kívülről is érkeztek, voltak akik
Budapestről, Abdáról és Szárról is eljöttek egy jó kis hétvégi játék reményében.
A nagyszámú vendégsereget különben a
verseny ideje alatt önkiszolgáló büfé látta
el enni és inni valóval, a rendezők jóvoltából. Itt minden sportoló tetszése szerint
fogyaszthatott!

Eredmények:
Páros:

1. Szikora Bence-Szikora Márton
		 (Leányvár)
2. László Sándor-Németh Zsolt
		 (Vértesszőlős)
3. Pósfai Zsolt-Senkál Lajos (TAC)
3. Horváth Ákos-Makovics Tamás
		 (Esztergom)

a 2013.év során
az SZJA 1%-a formájában juttatott támogatást.
Egyúttal kérjük, hogy
a Vértesszőlősi Sportegyesület Szakosztályainak
(labdarúgás, karate, majorett, asztalitenisz, lovas, bowling)
2014. évi munkáját is támogassák a most benyújtandó
adóbevallásuk SZJA 1% -áról való rendelkezése során.

II. ligás egyes:
1.
2.
3.
3.

Dániel Veronika (TAC)
Molnár László (Pilismarót)
Ferencz Viktor (Vértesszőlős)
Vincze Attila (TAC)

Adószámunk: VSE

18606773-1-11

I. ligás egyes:
1.
2.
3.
3.

Ulrich Gábor (Ács)
László Sándor (Vértesszőlős)
Horváth Ákos (Esztergom)
Szikora Bence (Leányvár)
Forrás: Takács Jenő versenybíró
(http://www.kem-atsz.hu)

Kedves Vértesszőlősi Lakosok!
A Karate Szakosztály szeretettel vár minden 6–99 éves korú embert,
hétfőn és szerdán 17.30-tól 19.00-ig tartandó shotokan karate edzésünkre.
Legyél gyerek, férfi vagy nő, ha szeretnél ennek a jó hangulatú csapatnak a tagja lenni látogass
el hozzánk a Vértesszőlősi sportcsarnokba. Edzéseinken jó erőnlétre, kikapcsolódásra lelsz.
Csapatunk a gyermekeknek segít a fizikai, szellemi felkészítésben. E sport segítségével nő az
akaraterő, a szorgalom, a koncentráció, csiszolja a jellemet, tiszteletre
tanít. Gyertek el hozzánk akár
egyedül vagy családostul garanElérhetőségek: Munczer István
táljuk, hogy jól érzitek majd maTel: 06 20 925 3551
gatokat.
Emil: szabo.aliz6@gmail.com
Havi tagdíj: 2500 Ft
Honlap: www.vse-karate.webnode.hu
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A Vértesszőlősi Sportegyesület
ezúttal köszöni meg támogatóinak

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

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:
(Márciusban a foglalkozások
szünetelnek.)

május 13. és május 29.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők
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„Kössük össze a várost”
Az Idősek Klubja szerdánként működő kötőklubja bekerült a Vértes Agorája által meghirdetett „Kössük össze a várost” sálkötő verseny első 10
helyezettje közé. Ocskay Erzsi néni csapata jutalmul meghívást kapott
az Agóra Szülinapi rendezvénysorozatának egyik fénypontjára – Bangó
Margit műsorára. Gratulálunk!

Akik kötöttek:

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel.
A 2012-ben befolyt összegből az általános iskolát, a Majálisban
rendezett gyermeknapot támogattuk, a Vértes László park zászlóit
pótoltuk, valamint további közösségi célokra használtunk fel az összegből.

Kérjük aki teheti, a jövőben is támogassa egyesületünket, hiszen a befolyó
összeget továbbra is a falu közösségi életének segítésére fordítjuk.

Slezák Ferencné, Kukuda Jánosné, Ocskai Józsefné, Stern Józsefné, Németh
Ferencné, Szeidler Józsefné, Szerencse Józsefné, Muk Ferencné.

Adószámunk: 19144067-1-11

Véradás

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
2013. évben 189 660 Ft-ot utalt az Adóhatóság

2014. április 3-án a Közösségi Házban véradás volt. Ismét sokan jöttek
el, hogy segítsenek beteg embertársaikon. Ez úton is szeretnénk megköszönni önzetlenségüket!

Ők a következők:
Szűcs Ibolya, Shmölcz Krisztina,
Vendégh Zoltán, Vécsey Tamás,
Török Csaba, Dr. Hajba Tamás,
Gombás Lajosné, Hörömpöli Tibor, Ispán Mónika, László Mária,
Tölgyesi Péter Barnabás, Kiss
Csaba, Tóthné Szűcs Ágnes,
Pintér Ildikó, Scsibrán János, Dr.
Nagy Sándor, Egri Zoltán, Simon
Alexandra, Barassó Zita Tünde,
Gyenei Szabolcs, Kutenics Kinga, Pőrh Zsolt, Kovács Enikő,
Takács Brigitta (első véradó),
Czelvikker Zita, Magyar Józsefné, Popovics József, Jurásek
Dániel.
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Miért is van szükség véradókra?
� Mert a vér semmivel sem
pótolható.
� Mert évente 400 ezer vérre,
vérkészítményre szoruló
ember van.
� Mert a vörösvérsejt
koncentrátum legfeljebb
35 napig tárolható.
� Mert a folyamatos és
kiegyensúlyozott vérellátást
a véradók biztosítják.
� Mert a 4 millió lehetséges
véradóból csupán 250 ezer
rendszeres donor van.

Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

Adószámunk: 19147606-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13000189

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.
Köszönettel: Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület

A SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetet mond a valamennyi segítő támogatónak,
akik az alapítvány részére segítséget nyújtottak.
Az SZJA 1 %-ból 2013. évben 139 599 Ft-ot utalt az adóhatóság.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult céljaink megvalósításához
és kérjük hogy az 1 % felajánlásával továbbra is segítsék alapítványunkat,
hogy a templom felújításához segítséget nyújthassunk.

Adószámunk: 18608490-1-11
Takarékszövetkezeti számlaszámunk: 63300037-13005995
Nagy Tibor a Kuratórium elnöke

Zoltánfi Zsuzsanna MVHA elnök
Ispán Mónika MVHA titkár

• 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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Megérkezett a 2014-es
!
ga
sá
termékcsalád újdon

Anti-ageing
& Hyaluron
Ránckezelés,
belső ráncfeltöltés,
feszesítés,
regenerálás,
tartós hidratálás
egy lépésben!

Azonnal érezhető és
látható eredmény!
További információkért
érdeklődjön személyesen a szalonban,
telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V ÉRTESSZŐLŐS
Á RPÁD U . 10.

I DŐPONT

EGYEZTETÉS :

06 20 80 283 08

E- MAIL :

• 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

KALIDERMA @ KALIDERMA . HU

W W W

.

K A L I D E R M A

.

H U

Vanília Patina

• Női-férfi-gyermek fodrászat • Kéz- és lábápolás
• Lakberendezés vintage és shabby stílusban
Májusi akció!

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

egész hónapban
a hirdetés felmutatásával!

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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya

