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A színes rakott krumpli és a locsolópénz
Milyen színe van a rakott krumplinak? Piros! Piros? Persze, igaz, csak szezonálisan. Húsvét után legalábbis mindenképpen.
Jó-jó, szép dolog a húsvét vasárnapja is: a szerencsésebbeknek (kertes házban élő
család vagy falun lakó nagyszülők esetén) lehet keresgélni a fűben elrejtett, a nyuszi
tojta tojásokat, de az igazi azért mégiscsak a húsvéthétfő! Már persze csak akkor, ha
reggel a család hölgytagjainak szódásszifonnal történő megöntözése után indul a
szomszédság és rokonság nőtagjainak felkeresése.
Sötét nadrág, fehér ing, fekete csokornyakkendő, véletlenszerű illatú locsoló (a boltban történő választásnál csak az szempont, hogy legyen rányomtatva egy nyuszi az
üvegre, mert ettől lesz biztosan húsvéti az illat), és irány!
Amíg a fiatalember életkora egy számjeggyel leírható (illetve még talán a kisebb
típusú egyessel kezdődő kétjegyűekkel), addig persze a locsolás egy kimondott-kimondatlan közgazdasági akció: a hervadozó hölgyek egyéves garanciális megöntözése a mellényzsebbe bujtatott locsolópénzért cserébe.
De a közgazdaságtanra kevésbé fogékony, a fent leírt fiatalemberhez hasonló korú
fiatallányokkal egyébként ez a lehető legnagyobb kiszúrás! Főleg, ha van egy fiútesójuk. Mert a lánytesó otthon ül, sokféle véletlenszerű illatú nyuszis locsolóval megöntözve – három hajmosás a minimum! – és a sokadik „Zöld erdőben jártam” versike
meghallgatása mellett még csak véletlenül sem kap locsolópénzt. Erre hazajön a
tesó, aki aztán meglobogtat néhány papírpénzt, hangosan jelezve, hogy ezt Ő locsolta össze, tehát az ÖVÉ – ennyit a nemek harcáról: a fiúcska vidám arccal pénzt
gyűjtöget hétfőn, a lány pedig ingyen lesz émelyítő pacsuliszagú...
És persze ott vannak a tojások! Egyre kevesebben festenek tojást még a klasszikus módon (hozzáérek, két napig piros lesz az ujjam), pedig a tejbevonós celofános
tojások mellől hogy hiányzik! Mert a fiúcska hazafut a tojással, odaadja anyának (a
locsolópénz és a tojás gondos szétválasztásával), anya meg este már készítheti is a
rakott krumplit. Ami aztán persze kicsit piros (meg kék és zöld és sárga), mert a jó festék megfogta a fehérjét is. De ez is hozzátartozik a húsvéthoz: apa eheti a következő
három napban a rakott krumplit. Húsvéti munkamegosztás a családi béke érdekében.
dr. Pataki Gábor

Új vasúti megálló épülhet majd Vértesszőlősön
A 24 Óra napilap március 1-jei kiadásában és az országos televízió csatornák híradóiban is információt szerezhettek arról, hogy jelenleg folyik a
Biatorbágy-Tata vasútvonali szakasz
felújításának tervezése, mely a februári Hírmondóban is már említésre
került. E projektben az új tatabányai
vasútállomás építése mellett más
megállók, így a vértesszőlősi felújítása is szerepel.
A Vértesszőlősön tervezett beruházások a következők: 40 férőhelyes személygépkocsi parkoló térfigyelő kamerákkal és térvilágítással (ennek majdani
üzemeltetését önkormányzatunk vállalta), fedett peronok kétoldali felvonóval,
fedett kerékpár tároló és a teljes település mentén közel 1,5 kilométer hosszan
zajvédő fal.
A Tatabányán tartott sajtótájékoztatón
a tervek – főleg a városra koncentrálva
– részletesen is bemutatásra kerültek.
Sajnálatos módon a választási kampányt
idéző sajtótájékoztatóra a többi érintett
település nem kapott meghívást, csak
Tatabánya és Tata polgármesterei valamint Bencsik János és Dr. Völner Pál or-

szággyűlési képviselők/képviselőjelöltek
vettek részt.
A tervek megvalósítására csak akkor
kerülhet sor, ha az annak fedezetéül megpályázásra kerülő EU-s forrás
rendelkezésünkre fog állni. A kivitelezési tervek készítése során és a majdani
megvalósítás időszakában a látványtervektől akár eltérő módon is készülhetnek el az egyes létesítmények.
Remélhetően e beruházások 2020-ig
meg fognak valósulni és településünk, a
térség kényelmes és kulturált közlekedését fogják szolgálni!
Köszönjük a NIF Zrt.-nek a rendelkezésre bocsátott látványterveket!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülése, napirendjei, döntései
A Képviselő-testület 2014. március 13-án tartott munkaterv szerinti ülésén
1. …módosította a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2009. (IX. 11.)
önkormányzati rendeltét, ami azt tartalmazza, hogy az évenként hagyományosan megrendezésre kerülő búcsú idején a közterület használatáért nem kell díjat fizetni.
2. …elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének a bizottság 2013. évi munkájáról
szóló beszámolóját.
3. …a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
a) Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítását elfogadta,
b) következő nevelési évre vonatkozó beíratási időpontját meghatározta: 2014. április 28.
és április 29. (8.00–17.00 óra között).
4. …megállapította az önkormányzati fenntartású intézményekben a 2014. április 1. napjától
fizetendő térítési díjak mértékét.
5. …elfogadta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének a bizottság
2013. évi munkájáról szóló beszámolóját.
6. …elutasította egy vállalkozás kérelmét a közterületen történő, használt ruha gyűjtését
szolgáló tárolók, edényzet kihelyezésére vonatkozóan.
7. …úgy döntött, hogy teljesíti Jankó Endre Bence kérelmét, és a 2014. évi nemzetközi
erőemelő versenyeken való részvételhez történő hozzájárulásként 100 ezer forint összegű
támogatást ítélt meg.
8. …megbízta és felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzati szintű villamos
energia alacsonyabb áron történő beszerzése érdekében aukcióra vonatkozó megállapodást
kössön.
9. …úgy döntött, hogy a pályázaton elnyert kisbusz vételárához szükséges önrészt (3,6 millió
Ft) a szállító általi finanszírozással (36 hónap, 8,41 % kamat) biztosítja.
10. …döntött arról, hogy az MF 6445 traktorhoz pótkocsit vásárol, a beérkezett ajánlatok
alapján az AGRO 75 típusút bruttó 3,3 M Ft értékben.
11. …arról döntött, hogy a Baromállási dűlőben lévő 1579/1. hrsz-ú ingatlant ingyenes
tulajdonba vétellel megigényli a Magyar Államtól, és a Vértesszőlős Polgárőr Egyesületnek
használatra átadja.
12. …döntést hozott arról, hogy a jelenleg folyamatban lévő csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítéséhez (övárok) szükséges 414 m2 nagyságú területet (054/10 hrsz.) Krupánszki
Mihálytól megvásárolja.
13. …úgy döntött, hogy él a felkínált lehetőséggel és a helyi körzeti megbízottnak a Rendőrség
Napja alkalmával 150 ezer forint összegű forrást biztosít jutalmazás céljából.
14. …elfogadta a Baj Községi Sportegyesület és a Tatai Tömegsport Egyesület kérelmeit, és
a helyi sporttelepet – díjfizetés ellenében – bérbe adja a bajnoksági meccsek időszakára.
A képviselő-testület az ülést követően – a lakosság szerény érdeklődése mellett
– közmeghallgatást tartott a Közösségi Házban 16 órától.
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2014 – a választások éve (3.éve
rész)
2014 – a választások
(3. rész)
2014. április 6-án, vasárnap a szavazóhelyiségek reggel 6 órától 19 óráig várják a választópolgárokat. Településünkön 3 db szavazókör működik, mindegyik a Vértesszőlősi Általános Iskola
épületében (Vértesszőlős, Tanács u. 43.). A településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok és az átjelentkezéssel szavazók számára a 3. sz. szavazókör került kijelölésre.
A szavazókörökben az SZSZB tagok közül 3-3 rendes tagot és 2-2 póttagot a Képviselő-testület
választott meg. A megbízott tagokat a jelöltek, jelölő szervezetek bízzák meg.
Minden szavazókörben az elsőként szavazó választópolgár – személyazonosságának megfelelő
módon történő igazolását követően – a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjaival együtt
ellenőrzi, hogy minden urna valóban üres, és a mozgóurnában elhelyezik az ellenőrző lapot.
Minden választópolgár a szavazás megkezdése előtt köteles a személyazonosságát és a lakcímét, vagy személyi azonosítóját igazolni.
1. személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy
- régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány, vagy
- ideiglenes személyazonosító igazolvány, vagy
- vezetői engedély, vagy
- útlevél, vagy
- ideiglenes útlevél.
2. lakcím vagy személyi azonosító (régi elnevezéssel: személyi szám) igazolására alkalmas okmányok:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
- régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
- régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a személyi
azonosítót
- személyazonosító jel lap
Ezen okmányok esetében azt is kell vizsgálni, hogy az okmány érvényes-e, ugyanis a lejárt
érvényességű okmányt úgy kell tekinteni, mintha nem is létezne.
Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékébe kérte magát felvenni akár a Helyi Választási Irodánál,
akár a SZSZB-nál, az csak mozgóurnával szavazhat, a szavazókörben nem.
A szavazáshoz különféle szavazólapokat biztosít a SZSZB a névjegyzék alapján:
a) egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot, vagy
b) egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját, vagy
c) csak egy egyéni választókerületi szavazólapot.
Az SZSZB a szavazólapokat, azok bal felső sarkán, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, a
választópolgár jelenlétében lebélyegzi. FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi! A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét.
Az a választópolgár, aki nem hajlandó a névjegyzék aláírásával elismerni, hogy átvette a szavazólapokat, az nem szavazhat.
Szavazólap elrontása esetén csak 1 alkalommal van mód annak cseréjére.
A szavazókörök 19 órakor zárnak. Azok a választópolgárok, akik ebben az időpontban az épületben, a szavazóhelyiség előterében várakoznak, még leadhatják szavazatikat.
Választással kapcsolatos kérdéseiket személyesen (Vértesszőlős, Tanács utca 59.), telefonon (0634/379-091), vagy e-mailben (polg.hivatal@vertesszolos.hu) is feltehetik.
Dics Mária aljegyző
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Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete 2014. évre meghirdeti a „Tiszta udvar,
virágos ház” pályázatot. A kulturális bizottsággal együttműködve kerül kiírásra
a pályázat.
Ismét várjuk a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre, és
szeretnének benevezni a versenyre
A pályázat kiírása:
 Azon házakat, portákat fogja felkeresni a bíráló bizottság, akik benyújtották jelentkezésüket
a megadott határidőig.
 A pályázat során kategóriákat nem képzünk, mivel a pályázat kiírásában a ház virágosítása
és a környezet rendben tartása szerepel, amely független kell, hogy legyen az építés,
beköltözés évétől. A bíráló bizottság feladata, hogy az eltérő korokban épült házaknál
figyelembe vegye a környezet összhangját, az adott épület „értékeit”.
 A folyamatosságot kívánjuk elérni, és rendszeressé tenni azáltal, hogy nem csak egyszer
fogja a bíráló bizottság megtekinteni a jelentkezők portáját.
 A Bíráló bizottság legalább 2 alkalommal, tekinti meg az ingatlanokat, melyről előzetes
értesítést a pályázónak időben küld. A bírálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek, melyeket a
pályázók - saját ingatlanukról - külön kérésre megtekinthetnek
 A jelentkezési határidő: 2014. április 15.
 Nem hirdetünk sorrendet, nem lesz rangsorolás, aki a bírálati szempontoknak megfelel, az
előzetesen megállapított ponthatárt eléri egy kihelyezhető „Tiszta udvar, virágos ház”
feliratú, évszámmal ellátott kerámia táblát, és ajándékot kap.
A bírálat szempontjai:
- a ház karbantartottsága és a kert rendezettsége
- A kerítés, és az ingatlant határoló közterület gondozottsága
- Az udvar rendezettsége, tisztasága
- Növényzet, virágosítás
A pályázókat egy - a civil szervezetek által delegált és önkormányzati képviselőkből álló - bíráló
bizottság fogja előre egyeztetett időpontban a bírálat idejére felkeresni.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti
megoldások és a költségigényesség, hanem az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a
lelkesedés.
A pályázat eredménye a Falu TV-ben és a Vértesszőlősi Hírmondóban is ismertetésre kerül,
valamint a község honlapján is megtekinthető az eredmény, valamint a nyertes porták.
Eredményhirdetés: a díjazottak jutalmukat augusztus 20-án a Falunapon, kapják meg.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető
honlapunkról /www.Vertesszolos.hu /, illetve interneten is eljuttatható a jelentkezés.

A jelentkezési határidő: 2014. április 15.
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A tekintélyuralmi rendszerek és a modern demokráciák működéséről

Választás előtt
„Noam Chomsky (1928– ) amerikai
tudós, a Massachusetts Institute of
Technology (MIT) nyelvész professzora, a generatív nyelvtan elméletének
megalkotója, köztiszteletben álló filozófus, történész,a XX. század egyik
legjelentősebb szabad gondolkodója, - és egy felmérés szerint az egyik
legtöbbet idézett amerikai értelmiségi
- megírta a populista - demagóg diktatúrák tízparancsolatát
„1.) Az emberek agyát és figyelmét le
kell foglalni másod- és harmadrangú
problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi
ugyan, de érzelmileg erősen megérintik
őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra,
amely hű szolgánk lesz.
2.) A nép úgy kell tekintsen politikai
vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a
média segítségével) hamis riasztások
és nem létező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt
aggódni, később szorongani kezd. Ha a
szorongás elérte a kritikus szintet, lépj
közbe és oldd meg a (máskülönben
nem létező, illetve általad gerjesztett)
problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell
lennie arra, hogy valami rosszabb
következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét”
(azokat a sajtótermékeket, amelyek
csak részben állnak kormánybefolyás
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alatt), s a „feketét” (amelyekről senki
sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy
olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével
azon munkálkodik, hogy a jövő egét
beárnyékoló sötét fellegek legalább egy
részét elhessentsék a nemzet feje felől.
A kemény, megszorító intézkedéseket
fokozatosan kell bevezetni, mert így az
emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt:
örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy
minden rossz, ami aktuálisan történik,
az kizárólag azért van, hogy a szebb
jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem
a számára, akkor a gyermekei számára.
Az emberek reménytelenül idealisták és
hiszékenyek, akik ezt az érvet („majd a
következő generációknak sokkal jobb
lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”) évszázadokon keresztül hajlandó
benyelni és elfogadni.
5.) Az embereket le kell szoktatni a
gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati
kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid
mondatokban. A hallgatóság ily módon
megszokja a felületességet, naiv lesz és
hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az
emberek érzelmeire kell hatni, nem a
racionális gondolkodásukra. Bátorítani
kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal kön�nyebb manipulálni, mint a rációt.

7.) Az embereket a lehető legnagyobb
tudatlanságban és műveletlenségben
kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb
tervek megvalósításában. Butítsd le az
oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a
működésképtelenség küszöbére. Egy
ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív,
korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a
médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek
ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a
szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!)
alternatívaként ezzel szembe kell állítani
az igazodási, csatlakozási kényszert. Az
egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig
könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt
elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle
(ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni
kell arra, hogy jobban megismerjük az
egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát.
Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de
ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.”
Ha esetleg a fentiekkel bármi hasonlóság fedezhető fel a mai magyar politikai
közélet populista és demagóg megnyilvánulásaival és a jelenleg folyó választási kampánnyal, az csak a véletlen műve
lehet?
Forrás: democrat.blog.hu (Internet):
A demagóg, populista diktatúrák tízparancsolata
egy amerikai professzor szerint

Tisztelt Szőlősi Lakosok!

véradás

Beteg embertársaink nevében kérjük
Önöket, vegyenek részt

véradásunkon,
mely

2014. április 3-án csütörtökön
15.00–18.00 óra között lesz
a Közösségi Házban.
Kérjük minden, jó szándékú, segítőkész embertársunkat, vegyen részt akciónkon és gondoljon arra,
hogy soha sem lehet tudni Ön, vagy családtagja
mikor szorul segítségre.

Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.

Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök
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Csapadékvíz elvezetés felújítása
A Hírmondóban többször is olvashattak már a csapadékvíz elvezető rendszereink KDOP-4.1.1. pályázati forrásból történő felújítási munkálatairól.
Nemrég kaptunk tájékoztatást arról,
hogy önkormányzatunk számára az EU
Önerő Alapból a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár március 18-án mintegy
8,1 millió forint támogatásról döntött.
Ez a forrás nagyban segíti a beruházás
biztonságos elszámolását, illetve a felmerült egyéb költségekre és a 2014. évi
fejlesztési tartalék számára is több felhasználható forrást tesz lehetővé.
A Rákóczi utca Petőfi u. felé lejtő szakaszán az érintett lakosság kérésére a
nyílt árok helyett zárt csapadékvíz elvezetés (az útburkolat mellett K-szegéllyel
és víznyelő rácsokkal kerül kivitelezésre.
Ezzel az utca zöldfelülete növelhető.

A Vörösmarty utcában a korábban
helytelenül kialakított zárt csapadékvíz
elvezetés is felújításra kerül majd. A
kis teherbírású, ezért rendszeresen ös�szeroppanó beton fedlapok helyett műanyag cső kerül az út alá, illetve víznyelő
rácsok lesznek elhelyezve. Az érintett
sáv aszfalt burkolatot kap. Ezzel a szőlőhegyről érkező csapadékvíz lefolyása
továbbra is biztosított lesz a Sportközpont felé, viszont nem lesznek terhelhetőségi problémák, így az út fenntartása is
kisebb költséggel biztosítható lesz majd.
A munkálatok befejezési határideje április 30. A következő hetekben az egyes
utcákban a végső munkaműveletek kivitelezésére (padkarendezés, tömörítés,
humusz terítés, füvesítés, betonozás,
aszfaltozás stb.) kerül majd sor.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A Családsegítő Szolgálat hírei
Ruhagyűjtés

Személyi változás

A TJ ESZI Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ ruhagyűjtést
szervez. Szívesen várunk minden megunt, kinőtt, de jó minőségű csecsemő, gyermek és felnőtt ruhát, cipőt.
Az összegyűjtött ruhákat 2014. április
14–16. között leadhatja a polgármesteri hivatalban vagy az Idősek Klubjában. Amennyiben szükséges, a megadott időpontban, telefonos egyeztetés
(30/846-0066) után elszállítjuk házától.
Az összegyűlt adományokat ruhabörze
keretében osztjuk szét a rászorulóknak
Platán téri telephelyünkön.

A TJ ESZI Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ családgondozói körében személyi változás történt.
A megszokott nyitva tartási időben,
keddenként 13.30–15.30 között Kozma
Andrea és Nagyné Zombai Zsuzsanna családgondozók várják a hozzájuk
fordulókat a Vértesszőlős Tanács u.
79. szám alatti irodában. Kollégáinkat
anyagi, lakhatási, gyermeknevelési,
ügyintézési és egyéb problémákkal is
kereshetik.
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Nagyné Zombai Zsuzsanna
és Kozma Andrea családgondozók

LOMTALANÍTÁS
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött
települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján külön térítés nélkül idén is lehetőség van a nagyobb méretű és mennyiségű
lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat az ingatlanuk előtti

közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék,
lom (nagyobb berendezési tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési
törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya valamint az olyan
méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.), gumiabroncs.
Kérjük, hogy

2014. április 16-án (szerdán)
helyezzék ki a hulladékokat!
A szállítás időpontja: 2014. április 17. (csütörtök).
(Kérjük, hogy ezen a napon már NE helyezzenek ki hulladékot!)
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetőség a
díjmentes lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!

Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Környezettudatosság a mindennapokban

Elektromos- és elektronikai hulladék begyűjtést
szervezünk az iskolában április 14-15-ig
Ezeken a napokon iskolánkba várjuk a használaton kívüli, működésképtelen, lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s minden olyan
berendezést, ami valamikor árammal, elemmel működött. Az elektronikai hulladékot a
kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön, szelektíven kell gyűjteni. A hatékony
begyűjtésért iskolánk alapítványa bevételhez jut. Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy mikróval tudják támogatni az akciót, akkor is sokat segítettek, mellyel
védjük és óvjuk környezetünket. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően
gondoskodunk.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással támogassák iskolánkat!

Régiós tollfosztás
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat immáron harmadik alkalommal rendezte meg
hagyományápoló tollfosztó rendezvényét, mely az
idén régiós programmá nőtte ki magát.
A hétvégén nagyon sok vendég fogadta el a meghívást,
így a Tájház helyett, a Közösségi Ház adott otthont a
tollfosztásra. Bánhida, Oroszlány és Tardos Szlovák
Önkormányzatának képviselői és a népviseletbe öltözött vendéglátók népdalok közös éneklésével, harmonika szó mellett fogtak neki a tollfosztásnak. A vendégek
férfitagjai ez idő alatt, ahogy a régiek is tették bőséges
humorral,
viccelődéssel szórakoz tat ták
a lányokat,
asszonyokat. Így került elő a méz is, amitől
ragadtak a tollak kézhez, asztalhoz...
A hangulatos program után a kihagyhatatlan fánkok, tradicionális sütemények és
finom Szőlősi borok mellett kötetlen beszélgetéssel zárult a rendezvény.

A GYERMEKSZEM közhasznú ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2013. évben 209 970 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2013. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

Közösségi Ház – Köszönet nyilvánítás
Köszönet Dibusz Péter Pálnak,
az üvegtárlók és a bejárati ajtó zárjának megjavításáért!
10
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
A 2014/2015. TANÉVRE

Általános iskolai beíratás a 2014/2015. tanévre

Értesítés óvodai beíratásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2014. december 31-ig betölti a 3. életévét. Azon gyermekek, akik 2014. december 31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi
igényüket jelezhetik az intézményben, és előfel-vételesként kerülnek előjegyzésbe. Kötelező az
óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

2014. április 28 – 29 – 30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles (2008. augusztus 31-ig született) gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára
beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati
kérelmet elbírálni.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb május 12-ig tájékoztatja az érintett
szülőket.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
 A szülő személyi igazolványa.
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 A gyermek TAJ kártyája.
 Az óvodában kapott oktatási azonosítóról igazolás.
 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában).
 Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására (2014.03.15-től hatályos a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. XVIII fejezet alapján).
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez lehet:
o
óvodai szakvélemény,
o
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
o
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
 A diákigazolvány díja, 1.400 Ft.
 Az Okmányirodában kapott igazolás a diákigazolványhoz (16 karakterből álló NEK
azonosító). Időpont kérhető Tatabányán a 06-80-204064 vagy Tatán, a 06-34-586617-es
telefonszámon. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját kell
bemutatni. A törvényes képviselőnek kell a gyermeket elkísérni, aki vigye magával a
személyi igazolványát.
Felhívom a figyelmét, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is,
ha tanulmányait nem kezdi meg a 2014/15. tanévben akár szülői kérésre, akár az óvodai
szakvélemény alapján.
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A beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) és 2014. április 29. (kedd) 8.00 – 17.00 óra között
A beiratkozás helye: Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
Vértesszőlős, Múzeum utca 43. vezetői iroda

A beíratáshoz szükséges:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek egészségügyi kiskönyve,
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
• szülő személyi igazolványa vagy lakcímkártyája.
• Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására
(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján)

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az intézmény vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. A döntésről 2014. május 15-ig tájékoztatást kapnak az érintett szülők.

Bölcsődei beíratás
A bölcsődei férőhelyekre egész évben folyamatosan jegyezzük elő a gyermekeket a szülői igények alapján.
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik.

A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A felvételről a bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt.

Milyen okból kifolyólag kérhetik a bölcsődei ellátást?
-

A szülők munkavégzése.
A szülők betegsége.
Egyedülálló személy neveli, és időszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani.
A szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.
(Igazolást mellékelte)
- Az anya gyesen van, de mellette munkát vállal.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
- A családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az adott gyermek után más ellátást
(GYED, GYES) a család számára nem folyósítanak.

Kérem, hogy időben jegyeztessék elő férőhelyigényüket annak érdekében, hogy minden igényt
ki tudjunk elégíteni!
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető
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Egészségnap a Közösségi Házban
2014. március 7-ére Egészségnapot
hirdetett a Vöröskereszt helyi alapszervezete.
A tavasz közeledtével megpróbáltuk
mozgásra, egészséges táplálkozásra buzdítani a résztvevőket. Fazekas
Andreával jógázhattunk, Oláh Gábor
jóvoltából megismerkedhettünk egy különleges masszázstechnikával, a lélekringatással, bepillanthattunk az élsport
és az olimpia világába – Füsti Edinától
tanultunk gyalogolni. A legerősebbek
kipróbálhatták erejüket a tatabányai
Pulzus Fitnesz fekve-nyomópadján –
ezt a lehetőséget Jenei Csaba biztosította. Horváth Sándortól megtudtuk, mi

a mozgásterápia lóháton majd Virga
János haladó aikido edzésbemutatót
tartott nekünk – köszönjük a közreműködők önzetlen segítségét.
A nap zárásaként délután négykor
nyeregbe pattanhattunk, s Juhász Máté
vezetésével beindult a Vértesszőlősi
Bringa Klub.
A nap folyamán a Dobozban.hu
webáruház bio-büfével várta az érdeklődőket – nem győztük kóstolgatni a sok
finomságot – még a bringatúrások hátizsákjába is jutott bio csemege.
Reméljük rendezvényünk kedvcsináló
volt – folytatása következik!
Ispán Mónika
Kutenics Kinga

Tájékoztatás
a temetőben folyamatban
levő munkálatokról
A sírkert, mint tájérték megújítása pályázat keretében, a ravatalozótól a kápolna útelágazásáig a jelenlegi járda felbontásra kerül és helyette térkő lesz lerakva. A kápolna körül a bontás nem szükséges, ott
a meglevő burkolatra kerül majd a térkő
A munkálatok előre láthatóan április 1-jével kezdődnek.
Temetés esetén, természetesen a munka szünetelni fog.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését.

Polgárőr hírek
A Vértesszőlős Polgárőr Egyesület
tagjai márciusban továbbképzésen
vettek részt, amely a Komárom Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség
szervezésében történt. A továbbképzés befejeztével polgárőr alapismeretekből vizsgáztak.
Új típusú polgárőr igazolványt
kapnak a polgárőrök. Egyesületünkben a tagság
hetvenöt
százaléka
rendelkezik már az
új típusú igazolván�nyal, amely megfelel a parlament
által elfogadott új
polgárőr tör vényben meghatározott
jogszabályi követelményeknek. Folyamatban van a teljes állomány igazolványcseréje.
Egyesületünk a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség és a
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belügyminisztérium pályázatán elnyert
összegből, új típusú forma egyenruhát
valamint a szolgálat hatékonyabb ellátásához szükséges technikai eszközök
egy részét vásárolta meg. A még hiányzó – új típusú – polgárőr formaruhát és
technikai eszközöket is csak pályázati
összegek elnyerése után van lehetőségünk megvásárolni. Várjuk a községben működő vállalkozók és
segíteni akarók anyagi és
eszköztámogatását,
hogy munkánk eredményesebb, hatékonyabb legyen.
Üg y fé l fogadá s,
illetve érdeklődők
kérdéseit, látogatását várjuk minden kedden 16.00 és 17.00 óra között
a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal,
polgárőrség helyiségében.
Németh István
Polgárőr Egyesület alelnöke
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Shotokan karate verseny
Megyei szintű Shotokan karate verseny volt az Oroszlányi Sportcsarnokban
2014. március 1-jén.

A versenyzők az alábbi helyezéseket érték el:
Farkas Gabriella KATA 3. HELY, KUMITE 3. HELY (Női felnőtt korosztály)
Stern Roland: KUMITE 3. HELY (18-20 éves korosztály)
Tatár Tibor: KUMITE 3. HELY (Férfi felnőtt korosztály)
Katona László: KUMITE 1. HELY (Férfi felnőtt korosztály)
Katona Bence: KUMITE 3. HELY (11-12 éves korosztály)
Mozsár Márk: KUMITE 3. HELY (11-12 éves korosztály)
Jenei Ferenc: KUMITE 3. HELY (16-17 éves korosztály)
Vasadi Flóra: KATA 3. HELY, KUMITE 2. HELY (Női felnőtt korosztály)

A Vértesszőlősi Sportegyesület
ezúttal köszöni meg támogatóinak
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.

Adószámunk: VSE

18606773-1-11

Hagemann Márk KUMITE 3. HELY
A karate csapatnak ezúton is további sikeres versenyzést kívánunk!

Megemlékezés
A Vértesszőlősi Missziói Református
Egyházközség Március 15-én tartotta megemlékezését a Vértes László
parkban.

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDEJE:
(Márciusban a foglalkozások
szünetelnek.)

április 1., április 15.
és április 29.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A képen Vass Edit Szeréna lelkész
látható József Atyával.

16

védőnő
és a gondozónők
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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.

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

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

Adószámunk: 19147606-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:
Azt valjuk, hogy tudás és az erős helyi gazdaságok alapozhatják meg a felemelkedést!
A Lehet Más a Politika a társadalmi igazságosság pártján áll. Azt akarjuk, hogy
mindenkinek egyforma lehetősége legyen a közoktatásban elsajátított tudása és teljesítménye révén bejutni a felsőoktatásba, ezért el kell törölni a tandíjat, bárhogyan
is hívják azt!
A Lehet Más a Politika szerint a gazdasági fejlődés és munkahelybővülés egyik
legfőbb forrása a felsőoktatásból kikerülő fiatalok minőségi tudása, felkészültsége
és lendülete. Csak így állítható meg a fiatalok elvándorlása.
A Lehet Más a Politika meggyőződése, hogy nem a multinacionális cégekkel,
hanem a helyiekkel, a helyben lakó és dolgozó vállalkozókkal kell stratégiai partnerséget kötni. Mi hiszünk a helyi gazdaság erejében, a helyiek tudásában, elszántságában, tapasztalataiban és legjobb szándékaikban. Ha zöld utat biztosítunk az ő elkötelezettségüknek arra hogy vállalkozzanak és minél több embernek biztosítsanak
ezáltal munkalehetőséget a helyi adottságoknak megfelelően, akkor visszaadhatjuk
az embereknek a reményt arra, hogy nem kell az egész életüket kiszolgáltatottságban, rosszabb esetben munka nélkül, teljes kilátástalanságban tölteniük. Visszaadjuk
az embereknek a reményt a változásra, és ehhez megbízható politikusokra és tiszta politikára van szükség.

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

• 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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Akció az „Év vagyonbiztosítójánál”,
az Aegon Magyarország Biztosító ZRT-nél.
Több ezer forintot takaríthat meg, ha most köti meg lakásbiztosítását.

Ne a párna alatt tartsa megtakarított pénzét!
Kamatadó mentesen, jelenleg 9%-os
ﬁx hozammal kínáljuk befektetéseinket.
Keresse helyi képviselőnket:

Horváth Irén – 06 30 9791 552 • 06 34 379 229

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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Ú j n é v, ú j d e s ig n
sé g!
v á lt o z a tl a n m in ő
A tavasz beköszöntével bőrünk az elmúlt
változékony időjárású hónapok következtében fakó,
rugalmasságát vesztett, vitamin és tápanyaghiányos.

Ébressze fel bőrét áprilisban
vitamin pótló kényeztető kezelésekkel,
most 10% kedvezménnyel!*
További információkért érdeklődjön személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon! *Az akció április 31-ig érvényes!

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
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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

CSALÁDI+HD CSOMAGGAL
TÖKÉLETES AZ ÉLMÉNY

TÖBB MINT
69 TV-CSATORNA

4090 Ft
havi díjjal

Telekom TV Családi+HD csomagban
új előfizetőknek, Telekom otthoni internet
és otthoni telefon mellé 2 év hűségidővel

¦ HD minőségű népszerű ismeretterjesztő,
sport és film csatornák a Családi+HD csomagban.
¦ A hagyományosnál jobb képminőség, élethű színek!
¦ A telepítési díj 0 Ft.

CSAK
HD TV-VEL
LÁTHATODÉGBEN!
HD MINŐS

Ajánlatunk 2014. március 1-jétől visszavonásig, érvényes a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően. Eltérő
díjazással a TV-csomag 1 éves és határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehető. Az akciós ajánlat speciális és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze.
A HD csatornák vételéhez szükséged van egy erre alkalmas vevőkészülékre, amelyet szakembereink otthonodban díjmentesen telepítenek, illetve egy HD képes
TV-készülékre. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: üzleteink, 1412, www.telekom.hu.

Értékesítés – Szerviz – Ügyfélszolgálat
2800 Tatabánya, Győri út 7–9. Vértes Center Bevásárlóközpont
Nyitva: hétfő–vasárnap. Tel.: 06 34 510 676 • 06 30 696 6799

