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Negyvennapos böjt
negyvenhat napon át

Az utóbbi bő két évtizedben sorra törtek maguknak utat a különböző egészséges étrendek és tisztítókúrák: komolyabb dietetikai kibickedés nélkül megállapíthatjuk, hogy az egyik legrégebbi „táplálkozási tanács” is hasonló alapokra
épül. Negyven nap testi-lelki tisztulás: a böjt.
A farsangi eszem-iszom után érkezik a negyvennapos böjti időszak: a hamvazószerdától húsvétig tartó negyvennapos időszak ez. Illetve ha valaki veszi a fáradtságot és végignyálazza a naptárat, láthatja, nem is negyven nap ez a negyven
nap, hanem negyvenhat. Már a negyedik században szinte teljesen általános volt a
„quadragesima”, azaz a negyven napos böjt, ez akkor a mai első böjti vasárnappal
kezdődött. Lévén azonban, hogy a katolikusok vasárnap nem böjtölnek, ezért tulajdonképpen csak harminchat napon át tartott. A források szerint éppen ezért Nagy
Szent Gergely pápa csatolta a szerdától vasárnapig tartó négy napot, hogy teljes
legyen a negyven nap, hiszen Jézus is ennyi napig böjtölt. (A Bibliában gyakorta
jelenik meg ez a szám: Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt is ennyi
napot töltött a pusztában, eddig tartott az özönvíz, Mózes is ennyi ideig várt a Sínaihegyen.)
Korábban a keresztények minden állati eredetű ételtől tartózkodtak, mára azonban enyhült a szigor. A XIX. században még elterjedt volt a negyvenölés, azaz a
hívő a nagyböjt negyven napján csak egyszer vett magához táplálékot. Nagypéntek
volt a legszigorúbb. Természetesen számos népszokás is köthető az időszakhoz:
Hamvazószerdán hamulúggal kisúrolták az összes főzőedényt, nehogy állati eredetű zsiradék maradjon bennük! Sok helyütt a még megmaradt fánkot felfűzték, a
padlásra vitték, hogy csak a böjt után fogyasszák el. Virágvasárnap kivitték a falun
kívülre a böjtöt, betegséget, halált jelképező kiszebabát, és elégették vagy a folyóba dobták. A levesek mellett öntött tésztákat, babot, lencsét, aszalt gyümölcsöket
fogyasztottak nagyobb mennyiségben. Ami amellett, hogy egészséges, a testi felkészülést is segíti a húsvétra…
dr. Pataki Gábor

2014 – a választások éve (2. rész)

Évtizedek óta felmerült az igény a település teljes szakaszán a vasút és a
Valusek utcai ingatlanok között zajvédő fal építésére. Az itt található lakóépületek zajterhelése jelentős mindkét
irányból, nemcsak a vasúttól, hanem a
nagy forgalmú 1. sz. főút felől is.

2014. február 7. napját követően a
Nemzeti Választási Iroda valamennyi
választópolgár lakcímére megküldte
az értesítőt (korábbi elnevezése kopogtató volt), ami a szavazás időpontját és helyét tartalmazza, továbbá azt,
hogy milyen személyazonosító okmányokra lesz szükség a szavazáshoz.
• Aki esetleg nem kapott értesítőt a lakóhelyén, az haladéktalanul jelezze a
polgármesteri hivatalban, azaz a Helyi
Választási Irodánál (továbbiakban: HVI).
• Azok a választópolgárok, akik a
szavazás napján valamilyen okból kifolyólag (pl. kórházi gyógykezelés,
szanatóriumi ellátás, családlátogatás,
munkavégzés, belföldi üdülés, stb.)
nem a bejelentett lakóhelyük szerinti
településen tartózkodnak, átjelentkezéssel szavazhatnak a tényleges tartózkodási helyük szerinti településen.
Átjelentkezés iránti kérelmet kitölteni
és a HVI-nál leadni 2014. április 4-én
16.00 óráig lehet.
• A választás napján külföldön tartózkodó választópolgároknak lehetőségük van a külképviseleti névjegyzékbe bekerülni. Ehhez kérelmet kell
kitölteni és a HVI-hoz eljuttatni, legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig.
• Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt vagy akadályozott, kérheti,
hogy a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe kerüljön. Ehhez
is külön kérelmet kell kitölteni és a
HVI-hoz eljuttatni legkésőbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig. Fontos tudni,
hogy a mozgóurna igénybevételére
vonatkozó kérelmet nem lehet visszavonni!
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Zajvédő fal épül a vasút mellett

• 2014. február 15. napján megkezdődött a kampányidőszak, ami egészen a
szavazás napján 19.00 óráig tart.
• A választáson indulni kívánó szervezetek és jelöltek megkezdték az ajánlóíveken (korábban: ajánlószelvény) az
aláírások gyűjtését. Az ajánlóív tartalmazza a jelöltként indulni kívánó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét
vagy a független jelölés tényét, és a
választókerület megjelölését. Az ajánlóívek sorszámmal ellátott és bélyegzőlenyomattal hitelesített nyomtatványok,
melyen az ajánlást gyűjtő személy neve
és aláírása is szerepel. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Ha a választópolgár ugyanazon jelöltnek több
ajánlást is adott, csak 1 ajánlása lesz
érvényes, az összes többi érvénytelen.
Az ajánláshoz szükséges adatok: az
ajánló neve, személyi azonosítója, magyarországi lakcíme, anyja neve. FIGYELEM! Az ajánlás nem vonható vissza!
Valamennyi kérelem-nyomtatvány
letölthető a Nemzeti Választási Iroda
honlapjáról (www.valasztas.hu) vagy
kérhető a HVI-nál is. Választással kapcsolatos kérdéseiket akár személyesen (Vértesszőlős, Tanács utca 59.),
akár telefonon (06-34/379-091), akár
e-mailben (polg.hivatal@vertesszolos.
hu) is feltehetik.
Dics Mária aljegyző

Lakossági kezdeményezésre a rendszerváltás óta polgármestereink többször is
megkeresték a MÁV-ot ez ügyben, sajnos konkrét ígéretet nem kaptunk. Legutóbbi válaszában a vasút hangsúlyozta,
hogy a korszerű személyvonatok rendkívül csendesek. A problémát már nem is
ez jelenti, hanem a tehervonatok, melyek továbbra is zajosak és ráadásul
főleg éjszaka közlekednek.

A NIF Zrt. megbízásából jelenleg folyik
a Tata-Biatorbágy szakasz korszerűsítésének tervezése. Ezek között szerepel
Vértesszőlősön is a vasúti megállóhely
felújítása. Ennek keretében új, fedett peronok épülnek majd, ezen kívül 40 férőhelyes, kivilágított parkoló, fedett kerékpár tároló és az akadálymentesítéshez két lift is.
E munkákhoz kapcsolódik az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az
előzetes hatásvizsgálatok alapján előírt
teljes belterületi szakaszon zajvédő fal
építése is 1429 méter hosszan. E munkálatok a tervek szerint a 2014-20 programozási időszakban, EU forrásokból
fognak elkészülni.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Interaktív címerkiállítás a WestEnd City Centerben
Országos címerkiállítás nyílt a
WestEnd City Centerben (Budapest,
1062 Budapest, Váci út 1-3.) ahol az
összes magyar megyét képviselhetik
a települések címereikkel.
Vértesszőlős is csatlakozott a kiállításhoz. A címerek mellé kihelyezett QR
kódokkal, az okostelefonok segítségével
leolvasható a címerek, települések történelme, turisztikai látványosságai és éves
programjai.
E mellett sok érdekes, színes programmal várják az érdeklődőket. A települések címerei egy éven át lesznek láthatók
a bevásárlóközpontban.
A kiállítás védnökei: Demján Sándor a
TriGranit Zrt. elnöke, Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA korábbi elnöke, jelenleg a
Magyarország Barátai alapítvány elnöke
valamint Dr. Gémesi György, a Magyar

Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő város polgármestere. Vértesszőlős címere 11 más Komárom megyei
településsel együtt frekventált helyre, a
főbejárat közelébe, a mozi alá került.
A kiállítás ünnepi megnyitójára népzenei és néptáncos műsorral február 20-án
került sor, melyet az MTVA is közvetített.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Nyertes pályázat kisbusz beszerzésére
Ismét egy sikeres pályázatról számolhatunk be a Hírmondó olvasóinak. Az elmúlt években többször is
felmerült már az önkormányzat személyszállítási feladataihoz egy kisbusz beszerzésének igénye. Sajnos
ehhez nem volt megfelelő kiírás, illetve pályázati forrás az önkormányzat számára.
Azonban 2013. év végén EMVA forrásból
lehetőség nyílt települési önkormányzatok számára kisbusz beszerzésre pályázni. E pályázaton önkormányzatunk
10 millió forint támogatást nyert egy
Volkswagen T5 Kombi HT típusú 9 személyes mikrobusz beszerzésére. Ez
100 százalékos nettó támogatást jelent,
az önkormányzat számára az ÁFA és néhány kiegészítő felszereltség finanszírozása szükséges.
A kisbusz feladata elsősorban az intézményi személyszállítás segítése lesz
(óvoda, polgármesteri hivatal, önkor-

mányzat, ÖNO stb.). Igény szerint a civil
szervezetek is igényelhetik majd alkalmanként.
A gépkocsi át tudja majd venni a selejtezendő Skoda pickup-tól az óvodai
konyhából az iskolába és az óvodai Süni
csoportba történő ételszállítást is. Igény
szerint az ÖNO tagjainak szállítását is el
tudja majd végezni.
A hosszított kisbusz a 8+1 ülőhelyen
kívül jelentős méretű csomagtartóval is
rendelkezik. A pályázatban finanszírozott
kötelező felszereltség többek között 3 db
ülés magasító, hólánc, oldalsó, elektromosan működtetett fellépő és téli gumi
garnitúra is. A Porsche Hungária Kft. előfinanszírozza a vételárat a pályázati kifizetésig, valamint az ÁFA finanszírozását
is vállalja. Az ár tartalmaz egy éves CASCO biztosítást. A gépjárműre 4 év vagy
200 000 kilométer garancia érvényes.
Remélhetően a kisbusz sokáig hasznos segítője lesz önkormányzatunknak.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Csapadékvíz elvezetési rendszerek felújítása
Az utóbbi hónapokban a Hírmondóban
többször is említésre került a KDOP
4.1.1. pályázati forrásból finanszírozott, a vértesszőlősi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására irányuló
projekt végrehajtása.
Az enyhe télnek köszönhetően a kivitelező jól halad a munkálatokkal. Január
1-jére az Erdősor u. 82 százalék, a Rákóczi u. 97 százalék, a Sólyom u. 80 százalék, a Sport u. 98 százalék és a Tanács u.
11 százalék készültségi állapotba került.
Több lakos is jelezte, hogy még bizonyos
munkálatok elvégzése szükséges. A fenti
készültségi szintekből látható, hogy né4

hány kiegészítő munkára még mindegyik
helyszínen szükség van. Ezek főleg a tereprendezés, humuszolás, füvesítés,
padkatömörítés, javítások, aszfaltozás, melyek csak a tavasz beköszöntével, melegebb és szárazabb időjárás mellett végezhetők el. Nyilvánvaló,
hogy e munkák minőségi kivitelezése a
jelenlegi talajállapotok mellett még nem
lehetséges. Mivel a teljes projekt befejezési határideje április 30, van még idő
ezen feladatok megfelelő minőségben
történő elvégzésére. Addig az érintett lakosok szíves türelmét kérjük!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülése, napirendjei, döntései
A képviselő-testület 2014. február 13-án tartott munkaterv szerinti ülésén
1. … második fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetését és elfogadta
a beterjesztett rendelet-tervezetet.
2. … módosította a köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet.
3. … az idei évben esedékes választásokhoz kapcsolódóan megválasztotta a település
szavazatszámláló bizottságainak tagjait és póttagjait.
4. … úgy döntött, hogy felmondja a Dr. Ocskay Zoltánnal kötött átalánydíjas ügyvédi szerződést.
5. … úgy döntött, hogy 2014. évre nem kívánja sem csökkenti, sem megszüntetni a képviselői
tiszteletdíjakat.
6. … elfogadta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.
7. … előzetesen döntött arról, hogy az önkormányzat víziközmű-vagyonát (szennyvízhálózat)
térítés ellenében a Magyar Állam tulajdonába adja.
8. … elfogadta azt a szerződést, amely a településen áthaladó vasúti pálya nyomvonalának
korrekciójával kapcsolatos feladatokat és teendőket, továbbá a zajvédő-fal létesítésének
igényét tartalmazza.
9. … elfogadta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., a víziközmű-vagyon üzemeltetőjének a 2013.
évi munkákról szóló beszámolóját és jóváhagyta az amortizációs költségekkel történő elszámolást.
10. … úgy döntött, hogy felhívást tesz közzé egy kerékpár-tároló létesítésére a hamarosan
megépülő kerékpáros pihenőhely területéhez kapcsolódóan (a vasúti megállóhelynél).
11. … 3 év futamidejű, 9,6 millió Ft összegű MFB refinanszírozott, kedvező kamatozású
forint hitel (kamat: 4,3%) felvételéről döntött, amely hitel összegéből kommunális traktor
vételárát kívánja kiegyenlíteni.

Márciusi programok
Március 5.
Horváth Judit pszichológus előadása: Mindig a gyerekkel van a baj?
Samufalvi Óvoda ás Bölcsőde 16.30–17.30 óra
Március 5. Vállalkozói Fórum Közösségi Ház, 17.00 óra
Március 7. Magyar Vöröskereszt (Mozgással az egészségért)
Közösségi Ház, 10.00–18.00 óra
Március 14. Iskolai március 15-ei műsor, Közösségi Ház, 12.00 óra;
Megemlékezés, emlékoszlop koszorúzás (Református gyülekezet),
Vértes László park, 16.30 óra
Március 22. Őszirózsa Nyugdíjas Klub nőnapi rendezvénye, Közösségi Ház, 17.00 óra
Március 29. Borverseny-bál, Közösségi Ház, 17.00 óra
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Felhívás
Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 8/2006. (VI. 9.)
számú önkormányzati rendelete azt a
szabályozást tartalmazza, hogy minden
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
1. Az ingatlana előtti járdaszakasz (járda
hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület).
2. A járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a megjelölt területen
a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás,
gyommentesítés).
A szórakozó-, vendéglátó- és árusító
helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a kereskedelmi egység üzemeltetője, működtetője köteles tisztán, rendben tartani.

A Közösségi Házban
farsangolt az Idősek Klubja!

Kérek mindenkit, hogy lakókörnyezetünk rendbetételére és tisztántartására fordítson fokozottabban figyelmet!
A virágok ültetésével és növények telepítésével esztétikusabbá tett lakókörnyezet is folyamatos gondozást, ápolást
igényel. Kérem, hogy ez se kerülje el figyelmüket!
Ajánlom valamennyi helyi ingatlantulajdonos szíves figyelmébe, hogy a szabálysértési jogszabály jelentősen megváltozott, és szigorodtak a környezet-,
természetvédelmi jogszabályok. A jogszabályi előírások nem teljesítése büntetéseket, bírságolásokat vonhat maga
után, de bízom benne, hogy erre nem
kerül sor.
Megértésüket, az élhető környezet kialakításában való aktív közreműködésüket megköszönöm.

A Tatabánya Ujvárosi és a Vértesszőlősi segítő szolgálat klubtagjainak közös farsangi bálja fergeteges
hangulatban telt el. A meghívott
vendégek és a klubtagok a jelmezes
felvonulás után, rövid humoros színdarabon derülhettek. A klubtagok
ezt követően vidám tánccal búcsúztatták a telet.

Dics Mária aljegyző

Hirdetmény!

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni, észrevételt,
bejelentést tenni a temető
üzemeltetőjénél lehet személyesen, vagy telefonon.
TÁMASZ Szervező és Temetkezési Szolgáltató Bt. 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 118.
Állandóan hívható Mózer Ferenc: 06 34 337-101 és 06-20
943 2074.
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Fotók: Tóth Magdolna

Vértesszőlős Község Önkormányzata a település temetőjének észak-nyugati
részében (a kápolna alatt, a képen fehér vonallal jelölve) kegyeleti parkot
alakít ki, ezért az érintett
temetőrészt lezárja (5-ös B
parcella rész).
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Nyilvános pályázat Vértesszőlős település
faluközpontjában kialakítandó közparkban
elhelyezendő kerékpártároló tervezésére
A pályázati felhívás
tárgya, információk

A pályázat menete, időzítés
1. A pályázati részvétel feltételei

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános tervezési pályázatot hirdet a falu központjában lévő, újonnan kialakítandó téren
elhelyezendő kerékpártárolóra, mely
egyben a településen megépült két új
kerékpárút közös találkozási pontja is.
A kerékpártároló legyen olyan, amely
5-10 kerékpár biztonságos tárolását
teszi lehetővé, ezenkívül figyelemfelhívásként utaljon a település látványosságára, az itt feltárt egyedülálló
őskori leleteket bemutató múzeumra.
Kihasználva a területnek az adottságát, központi szerepét a település
közúti, vasúti és gyalogos forgalmában, nemcsak a kerékpárút, a kerékpározás, hanem a múzeumunkra való
figyelemfelhívásnak, reklámozásnak
lehetőségét, létrehozható egy jól elhelyezett, több közlekedési eszközről is
jól látható, látványos köztéri alkotás.
A „kreatív-kerékpártároló” kiemelkedik környezetéből, megállásra késztet,
jelképezi az innen induló, ide érkező
kerékpárutakat, mindenképpen jelentős figyelemfelhívó szereppel rendelkezik, köztéri „szoborként” is funkcionál,
de alapvetően hétköznapi használati
tárgyként működő alkotás.
Cél, hogy a praktikus szempontokon
túl megállásra, az alkotás által kifejezett mondanivaló továbbgondolására,
megtekintésére is sarkalljon.
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A pályázatra elsősorban képző- és
iparművészeti felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók indulását várjuk,
de a pályázók köre kiterjed minden hazai felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatóra.
2. Időbeli ütemezés
A pályázat kiírása:
2014. február 13.
A pályázati anyag benyújtása:
2014. március 31.
Elbírálás: 2014. április 10.
Megvalósítás: 2014. május 31-ig.
3. Díjazás
A nyertes pályázó 100 000 forint
díjazásban részesül a projekt végére
kidolgozott terv teljes körű fel-használásáért. A díj tartalmazza a tervezői és
a szerzői jogdíjat.
A pályázat tényleges megvalósítására szánt összeg: 500 000 forint, amely
összegről részletes és reális, kivitelezhető tényleges költségvetést kell készítenie a pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva.
4. A beadandó anyag tartalma
• Tervek • költségvetés • részletes
időzítés a pályázati kiírás alapján.

5. A pályázat beadása
A pályázati anyagot elektronikus
formátumban várjuk a
polg.hivatal@vertesszolos.hu
e-mail címre,
2014. március 31-én 24 óráig.
A beadási határidőt követően, a beérkezett pályázatok alapján Vértesszőlős
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja a jogot, hogy a pályázókat a pályázati anyagok prezentációjára személyesen is meghallgatásra hívja
be 2014. április 7-10 között. A személyes
meghallgatás alkalmával zártkörű prezentációra kerül sor, melynek pontos
időpontjáról és helyszínéről az önkormányzat e-mail-ben értesíti a pályázót.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy több pályázó esetén csak a
legjobbnak ítélt pályázatok benyújtóját
hallgassa meg személyesen. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el,
az írásban leadott anyag és az esetleges személyes prezentáció alapján,
legkésőbb 2014. április 10. napjáig.
Az önkormányzat a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül
e-mailban közli valamennyi pályázóval.
Érvényes és eredményes pályázat
esetén, az elbírálási határidőt követően
5 napon belül kerül sor a szerződéskötésre.
6. Jogorvoslat
A pályázati eljárással kapcsolatosan,
illetőleg a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Vértesszőlős
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mindennemű jogorvoslati
lehetőséget kizár.

7. A pályázat érvényességének
feltételei
Érvényes a beadott pályázat, amen�nyiben a pályázó:
• A jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázói kör feltételeinek
megfelel.
• A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül
nyújtotta be.
• A pályázatot a pályázati felhívás 4.
pontjában meghatározott melléklettel
nyújtotta be.
Eredménytelen a pályázat, amennyiben:
• A pályázati felhívásban meghatározott beadási határidőn túl érkezett.
• A beadott pályázati anyag egyik
melléklete sem felelt meg a pályázati
felhívásban foglalt feltételeknek.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy:
• A nyertes pályázó visszalépése
esetén, vagy ha a szerződéskötés a
nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő
helyezettjével kössön szerződést.
• A pályázati eljárást indoklás nélkül
érvénytelennek, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.
• A pályázati felhívást a pályázat
benyújtási határidejének lejárta előtt
visszavonja, amiről a pályázati felhívás
közzétételének helyein, a benyújtási
határidő lejárta előtt hirdetményt tesz
közzé.
• Bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók meg-felelő értesítése
mellett módosítson. Megfelelő értesítésnek minősül az e-mail-en, faxon,
ajánlott postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése.
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TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0084
A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0084 azonosítószámú projekten belül sok közös
programot, szolgáltatást kínálunk a
családoknak.
Az idei évben az első családi rendezvényünk a farsang volt, amely a Közösségi
Házban került megrendezésre. Ide vártuk
a szülőket, gyermekeket egy jelmezes, vidám farsangi mulatságra. A programot a
jelmezesek közös tánca után az intézmény
dolgozóinak country tánca nyitotta. A
tánc vidám hangulatot teremtett és megalapozta a további hangulatot.
Vendégünk volt Mikola Péter előadóművész, aki dalaival, a közös játékkal igazi színfoltja volt a farsangi mulatságnak.
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Együtt táncolt, énekelt vele kicsi és nagy,
a karneváli hangulat mindenkit magával
ragadott. Műsora után az óvodapedagógusok és a szülők táncoltatták meg a jelmezes apróságokat, több közös játékkal is
megszakítva a zenét. Az enni és innivalóról a Szülői Közösség képviselői gondoskodtak, hiszen a sok mozgástól ugyancsak
megszomjazott és megéhezett a gyermeksereg.
Köszönjük a sok-sok finom szendvicset,
az édesanyák és nagymamák által sütött
farsangi süteményt, kalácsot.
A program végén elégettük a télbanyát,
közben vidám népi rigmusokat kiabáltak
a gyermekek. A farsangi mulatság zárásának méltó módja volt a tűzgyújtás, a

sok-sok csillogó szemű kisgyermek sokáig
figyelte az égő bábút a kellemes estében.
Köszönjük minden segítőnek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez: Kutenics
Kingának a Közösségi Ház terembérletét,
dekorálását, Skrován Józsefnek a hangosítást és a videó felvételeket, Vörös Péternek a fényképeket,Ispán Mónikának a
takarítást, az Idősek Klubjának az öltözködési lehetőség biztosítását a termükben, és nem utolsó sorban a Polgárőröknek
az útlezárást, a rendezvény biztosítását.
Köszönjük az önkormányzat karbantartó brigádjának a kisze báb készítéséhez
nyújtott segítségét.
Köszönjük a Szülői Közösségnek a rendezvény szervezéséhez nyújtott sok segítséget, a résztvevő szülőknek-gyermekeknek a közös farsangi élményt, hangulatot.

Ezen a napon minden résztvevő megtapasztalhatta az összefogás, a közösség
erejét,azt a hangulatot, élményt, amit
csak így, együtt élhettünk át. Több mint
200 résztvevő volt a farsangi mulatságon és reméljük, hogy még sokáig fog
emlékezni erre a télbúcsúztató, vidám
farsangi mulatságra.
A projekt keretében szervezünk még a
szülőknek szóló előadást, családi sportnapot, valamint az óvodapedagógusok és
a dajkák is továbbképzésen vesznek részt.
Aktuális programjainkról, híreinkről
folyamatos tájékoztatást nyújtunk az intézmény web lapján, a Hírmondóban, valamint a kihelyezett plakátokon is.
Törökné Pátrovics Erika
projektmenedzser
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A Közösségi Ház hírei
2014. február 6-án csütörtökön régiós
LEADER Fórum került megrendezésre a Közösségi Házban. A program fő
szervezője a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, amelynek Vértesszőlős is tagja. Az érdeklődők – önkormányzatok, civil szervezetek képviselői
– elsősorban a pályázati elszámolásokkal kapcsolatban kaptak tájékoztatást. A LEADER források 2007-13
közötti utolsó pályázati fordulóján Vértesszőlős mindhárom projektje támogatásban részesült: • Sportcsarnok:
9 972 000 forint megújuló villamos
energia napelemekkel. • Kerékpáros
pihenő a vasúti megállónál: 4 000 000
forint. • Közösségi Ház színpad-felújítás: 1 800 000 forint.
Február 7-én, pénteken az iskola
farsangolt, lelkes apukák már napokkal az esemény előtt szállították a díszleteket – alsósok díszítettek, felsősök
palotást jártak, rengeteg ötletes jelmez
a színpadon, pazar büfé a vendégseregnek - a szülői munkaközösség ismét remek munkát végzett.
Szintén ezen a napon az Agórába
kaptunk meghívást Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármesterrel a Tatabányai
Múzeum Rómaiak a Dunakanyarban
című kiállítására, melynek apropóján
egyeztettük Vértesszőlős bekapcsolódását a múzeumpedagógiai programba – a partneri szerződés e héten
megköttetik.
Február 13-án második alkalommal találkoztak a Vértes Agorájában Tatabánya térségének kulturális
szakemberei. Partnerszemlélet és
összefogás jellemezte az eseményt.
A térség települései több mint tizenhat, elsősorban a közösségfejlesz12

tést és szórakozást szolgáló lehetőség közül választhatnak, amelyek
beépíthetők iskolai rendezvények,
falunapok programjába – ezeket egy
TÁMOP-os programnak köszönhetően az Agora térítésmentesen hozza
el nekünk! Köszönjük! Igyekszünk
egész évben élni vele!
14-én pénteken az óvoda évek óta
nagy sikerrel megrendezett Télbúcsúztató Farsangi Vígassága zajlott – 200
vendégnél hagytuk abba a regisztrációt.
19-én szerdán az Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal színházlátogatást szerveztünk – egy vérbő olasz komédiát
láthattak az érdeklődők.
20-án csütörtökön az Idősek Klubja
tartotta farsangi rendezvényét rengeteg tatabányai vendéggel és még több
fánkkal.
21-én pénteken az Szent Ágota Alapítvány rendezett lakásotthonos gyermekeinek szuperhősös, muffin sütős
jelmezbált. Csak úgy mint a Mártonnapi Libabálon, most is odaadás, figyelem és önzetlen szeretet jellemezte
a nevelők munkáját.
22-én, szombaton Hastánc Gálát
szervezett a Szatmári Míra által összefogott kis csapat – 9 fellépő csoport
kápráztatta el a közönséget.
Előttünk áll még 27-én csütörtökön
a Hegyközség évi rendes Közgyűlése,
majd a hónap utolsó napján 28-án,
pénteken a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat várja tardosi, bánhidai és
oroszlányi vendégeit régiós Tollfosztójára.
Minden rendezvényről képriport látható
a Közösségi Ház Facebook oldalán!

Könyvtári hírek
Ajándékokat kaptunk:
A tavalyi év végén megérkezett a várva-várt
„ajándék” – Dr. Voit Pál a József Attila Megyei
Könyvtár igazgatója személyesen hozta el a
több mint 300 kötetet tartalmazó csomagot,
melyben gyermekkönyv, ifjúsági irodalom,
skandináv krimi, kortárs magyar irodalom is található és persze rengeteg romantika. Szeremley
Géza két tucat angol nyelvű szakácskönyvet
hozott, amelyek ajándékként elvihetőek! DinesKeresztes Viktóriának köszönhetően lecserélhettük az egyik régi, elavult olvasói monitort.
Csiki György és felesége saját gyűjteményét, a
Körkép eddig megjelent köteteit ajánlotta fel a
Könyvtár javára. A Magvető által kiadott teljes
sorozat (1964-2012 ) olvasható, kölcsönözhető
– ezzel kezünkben van végre a magyar kortárs
kispróza esszenciája. Köszönjük!
Elkészült, még decemberben a hangulatos
Gyerekkuckó: egy szőnyeg, két babzsák és a
Foltvarró Klubtól kapott gyönyörű patchwork
képek – melyet a gyerekek azóta is örömmel
használnak. Januárban kis folyóirat olvasót
alakítottunk ki, mert folyamatosan érkeznek a
havilapok és hetente a Nők Lapja.
Olvasóklub
2014. március 20-án, csütörtökön 16 órától
Olvasóklubba várom mindazokat, akik havonta egy alkalommal szívesen böngésznék
az aktuális Könyvkínálatot, s részt vennének
a vásárlási lista összeállításában – legyen a
Könyvtárunkban minél színesebb a választék.
A kölcsönzés, a könyvtárközi kölcsönzés és
az internet-használat továbbra is ingyenes.
Mindenkit szertettel várunk!
A Magyar Nemzeti Levéltár K-E. Megyei
Levéltárának hírei
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának keretében Vértesszőlős község 1753 és 1949 közötti
iratainak restaurálása az Országos Széchenyi

Könyvtár Soros Könyvrestaurátor műhelyében
megtörtént. Aki teheti, nézze meg! (Esztergom
Deák Ferenc utca 2.)
Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére
A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2014 szeptemberében
önálló kiállítás megrendezésével készül az első
világháború kitörésének 100. évfordulójára.
A levéltári anyag gazdagítása miatt és
azért, hogy a kiállítás látványos, személyes
élményt nyújtó legyen minden korosztály
számára, a családok birtokában lévő tárgyi
és írásos emléket is szeretnénk felhasználni.
Ehhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik
rendelkeznek az első világháború idejéből
származó családi fényképekkel, a keleti és
a déli frontokon harcoló családtagok által
hazaküldött levelekkel, háborús relikviákkal, illetve a hadifogság idejéből származó
emlékekkel, vagy az otthon maradottak által
megőrzött felhívásokkal, plakátokkal, élelmiszerjegyekkel stb., jelentkezzenek a Magyar
Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei
Levéltárának Esztergom, Vörösmarty utca
7. szám alatti épületében. Telefonszám: (33)
500-405; E-mail: info@kemarchiv.hu.
A gyűjtés 2014. február 3–május 31. között
munkanapokon 8-tól 16 óráig történik a Levéltárban. A fényképeket és a dokumentumokat
természetesen csak kölcsönkérjük, a digitalizálást (szkennelést) követően azokat rögtön vis�szaadjuk a tulajdonosaiknak. A Levéltár tervezi,
hogy a tulajdonosok a számukra kedves és
fontos dokumentumaikról, illetve tárgyaikról,
és az azokhoz fűződő személyes, vagy családi
emlékeikről a kiállítás megnyitóján megosszák
gondolataikat a közönséggel.
Szíves segítségüket és közreműködésüket
előre is köszönjük! Csombor Erzsébet igazgató
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
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Iskolai hírek
Farsangi bál az iskolában
A Vértesszőlősi Általános Iskola
farsangi bálja 2014. február 7-én került megrendezésre. Már a bál előtti
napokban lázas készülődés folyt,
hiszen a támogatók, a szülők, a
szülői munkaközösség tagjai sorra
hozták felajánlásaikat a szendvicsalapanyagok, tombolatárgyak formájában.
A rendezvényt az alsó tagozatosok
jelmezes felvonulása nyitotta meg.
Nagyon ötletes, kreatív jelmezeket
láthattunk, a zsűrinek idén is nehéz
dolga volt. Az első helyen a 2. osztályosok bennszülött tánca végzett,
másodikon az elsősök Madagaszkár
betétdalra előadott tánca. A harmadik helyen a harmadikosok végeztek

Jamboree Oroszlányban!

a Természet születése című előadással, melyben pompás jelmezeket láthattunk.
A gyerekeket a bál ideje alatt büfé
várta, zsákbamacskát, tombolát vásárolhattak. A tombolahúzás nagy izgalmak közepette zajlott, melynek fődíja
egy torta volt. Az alsó tagozatosok
bálját a nyolcadik osztály által előadott
Palotás zárta, és egyben megnyitotta
a felső tagozatosokét. Az est további
részében a felsősök foglalták el a Közösségi Ház színpadát és a parkettet.
A hatodikosok nyertek egy internetparódiával, 2. helyen az 5. osztály télűző tánca, harmadikon a hetedikesek
szamba bemutatója végzett.
Estébe nyúlóan tartott a mulatság,
mindenki jól érezte magát.
Kutenics Szilvia
DÖK segítő tanár

Iskolánkban tavaly szeptember óta a
délutáni sportfoglalkozások közt a kosárlabda is szerepel.
E lehetőséget a Magyar Kosárlabda Szövetség „Dobd a kosárba!” elnevezésű
utánpótlás-nevelési programja biztosítja
számunkra. Húsz főt is meghaladó csoportunkban az elsőtől a negyedik évfolyamig heti kétszer egy órában edzhetnek a gyerekek.
E program keretein belül jutottunk el
2014. február 8-án Oroszlányba, a „Dobd
a kosárba!” kosárlabda Jamboree-ra,
mely a tavasszal megrendezésre kerülő országos verseny megyei selejtezője
volt. Csapatunkkal 6. helyezést értünk el.
A segítségnyújtó szülőknek ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani!

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!

Dombai-Kulcsár Nóra
testnevelőtanár

védőnő
és a gondozónők

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Szeretnénk köszönetet mondani azért a példamutató összefogásért, amit a napokban tanúsítottak egy
késő délutáni órákban eltűnt tanítványunk érdekében. Mind Stavarsz Kornél körzeti megbízottunk, mind
a polgárőrség, mind a falu lakói egy emberként fogtak össze, hogy tanítványunk épen és egészségesen
előkerüljön. Külön köszönet Tamás Mónika szülőnek, aki jelentős információval járult hozzá, hogy a
gyermek nyomára bukkanjanak a keresők. Ez az eset is rámutat arra, hogy rohanó, elembertelenedett
világunkban is létezik még összefogás egy ilyen kistelepülésen is, mint Vértesszőlős.
Iskolavezetés

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
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„TÉGY EGGYÉ URUNK”

Iskolaotthonos oktatás
a Vértesszőlősi Általános Iskolában!

Ahol nyugodt körülmények között valósul meg a gyermek egyénre szabott
tehetséggondozása, felzárkóztatása.
Amit kínálunk:
- Könnyebb iskolatáska (csak hétvégi házi feladat).
- Egész napos felügyelet kéttanítós rendszerben.
- Több lehetőség a beszélgetésekre, problémák meghallgatására.
- Szabadidő változatos kihasználása/kreatív foglalkozások.
- Mindennapos mozgás.
- Napi háromszori étkezés.
A pozitív eredmények megjelenéséhez egy év folyamatos
együttműködésre van szükség (gyerek, pedagógus, szülő).
A program csak 100%-os szülői támogatással tud indulni.

munkára

Kapcsolódó programok:
Szülői értekezlet:
2014. február 27-én, csütörtökön 17.00 órakor a Vértesszőlősi Általános Iskola új
épületének emeleti termében.
2014. március 4-én 16 óra: A hitoktatásban választható egyházak bemutatkozása.
Hívogat az iskola előadás:
2014. március 18. (kedd) 17.00 óra
Az óvoda-iskola átmenet a pszichológus szemszögéből.
Előadó: Dr. Rónáné Falus Júlia pszichológus
Bemutató órák óvodásoknak az általános iskola régi épületében:
2014. március 25-én, kedden
1. óra matematika 1. osztály
2. óra szlovák 1. osztály
3. óra magyar 4. osztály

8.00 – 8.45 Iványi Beáta
8.55 – 9.40 Krajczárné Száraz Erzsébet
9.55 – 10.40 Gombásné Bartal Zsuzsanna

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐKET!
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és

Az országos ökumenikus héttel egy
időben, közös szentmise keretében
találkoztak falunk református és katolikus gyülekezetei.
Első alkalommal 2014 január 22-én a
katolikus templomban hívtuk meg református testvéreinket. Vass Edit Szeréna
református lelkész példabeszédében
többek között szólt a keresztény egységről, arról,hogy Krisztus oszthatatlansága
alapján legyünk mi is, – különböző felekezetűek – egyek, közelítsünk egymáshoz.
2014 január 26-án a református imaházban találkoztunk ismét. József atya,
katolikus lelkészünk prédikációjában
szólt a Tékozló fiú történetéről, majd gon-

dolatokban elemezte az emberek közötti
függőséget, több szempontból megközelítve. Állást foglalt arról,hogy legyünk
egymással szemben segítőkészek, alázatosak, megértőek, mert egymásra vagyunk utalva.
A két gyülekezet hagyományteremtő
szándékkal megegyezett abban, hogy
minden évben legalább háromszor (március 15-én, augusztus 20-án, Halottak
napján) megismétli az ökumenikus találkozót közös szentmisével. Mindkét találkozó szeretet-asztallal zárult, kölcsönösen süteménnyel, teával, finom szőlősi
borral kedveskedtünk egymásnak.
A vértesszőlősi katolikusok
és reformátusok nevében: Szabó Anka

Március 15-ei megemlékezés
A Vértesszőlősi Missziói Református Egyházközség tisztelettel és szeretettel

meghívja Önt és kedves családját március 15-ei ünnepségére,
melyet a Vértes László parkban felállított emlékoszlopnál tartunk
március 14-én 16.30 órakor.
Vass Edit Szeréna lelkipásztor
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Gallybegyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat leterheltsége miatt,
idén nem lesz gallybegyűjtés.
Kérjük a kertjükben összegyűjtött fásszárú kerti hulladékokat szíveskedjenek komposztálni, vagy Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.
(III.9.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladékok égetéséről alapján szíveskedjenek eljárni:
„4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék helyi komposztálására vagy közszolgáltatás
keretében végzett elszállítására nincs lehetőség, a kerti hulladék nyílt téri égetése
minden évben kizárólag március 1. és április 30., továbbá október 1. és november
30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között,
szombati napokon 8 és 12 óra között lehetséges.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.”
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. március 13-án 16.00 órától közmeghallgatást tart a
Közösségi Házban.
Napirendek:

1. Tájékoztatás a 2014. évi beruházásokról.
2. Csapadékvíz elvezetés felújítása a Rákóczi utcában.
3. Egyebek.

Lapzárta után érkezett

• A Vöröskereszt véradást szervez a Közösségi Házban
2014. április 3-án, csütörtökön 15.00-18.00 között

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:

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

• Madarak-Fák Napja
Játszóház és író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel
május 8-án csütörtökön 10.00 órakor a Közösségi Házban
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• 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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Gondoskodjon

a jövőjéről!
Szeretné a nyugdíjas
éveit az állami
ellátástól függetlenül
élvezni?

Ha a kérdésre igennel válaszolt, akkor válasszon
a személyre szabott megoldások közül és biztosítsa jövőjét!

Szakszerű tanácsadással állok rendelkezésére:
Ódor József – 06 30 247 8438
E-mail: jozsef.odor55@gmail.com
Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
20

Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.

• 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

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus, szakoktató

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

TAVASZVÁRÓ

bőrfelkészítő kezelések

10% kedvezménnyel*:
Pigmentfolt halványító,
megelőző kezelés
Gyümölcssavas (AHA)
hámlasztó kezelés

További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!
*Az akció március 31-ig érvényes!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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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

