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Karácsony Európában

A karácsony Jézus születésének napja: a béke, a szeretet, a család ünnepe.
Ellenben a Mikulás jobban teszi, ha világkörüli útjának csak az utolsó állomása
Írország. Dániában meg figyelnünk kell, hogy ne fejeljük le az adventi koszorút –
az ugyanis a mennyezetről lóg le.
Angliában a mi szokásainktól eltérően az angol gyerekek nem Szenteste (Christmas Eve),
hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Télapó
a kéményen keresztül érkezik és a kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy hos�szú, vastag zokniba rejti el. A fenyőállítás tradíciója Németországból érkezett, a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát azonban hagyományosan Norvégiából hozzák.
Svédországban Szenteste a Jultomten, vagyis egy manó hozza az ajándékot, míg
Olaszországban és Spanyolországban nem is Szenteste, hanem Vízkereszt napja a
csomagbontás napja, sőt, Itália több vidékén La Befana hozza az ajándékokat. Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A karácsonyfát saját készítésű
díszekkel ékesítik: dán zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az ünnepi
vacsora hat órakor kezdődik, a tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy szerencsemalacot kap ajándékba. A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Franciaországban az ünnepi vacsora az éjféli mise után következik,
melyen libamájat, halat, gesztenyés libát és szarvasgombát fogyasztanak.
Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig tart. December 13-tól egészen karácsony
reggeléig tart az első rész, a „Little Christmas”. Írországban mielőtt misére indulnának, érdekes szokásuk, hogy a Télapónak sört vagy whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. (Aztán akár érkezik a
Mikulás, akár nem, a whiskey azért gondolom, elfogy...) December 25-én bontják ki
az ajándékokat, 26-án pedig az emberek többsége lóversenyre megy.
Izlandon a gyerekek a cipőiket az ablakba teszik és aki rossz volt, az csak krumplit
kap. Amiből meg egyébként alkoholt is lehet főzni – a rosszaságért kapott ajándék a
következő évben így Írországban hasznosítható. Praktikusabb, mint a virgács…
Boldog karácsonyt kívánok!
Pataki Gábor
ministráns, a Vértesszőlősi Egyházközség megbízásából

Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének ülése, napirendjei, döntései
A képviselő-testület november 14-én tartott munkaterv szerinti ülést, amelyen
1. …döntött a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde elnevezésének jogszabályi előírás
miatti kiigazításáról (az új név: Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Vértesszőlős), decemberi
ünnepek közötti zárva tartásáról.
2. …megtárgyalta az idei évi adóbevételi terv időarányos teljesítését.
3. …elfogadta a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.
4. …döntött egy évek óta nem működő igazgatási (honvédelmi) társulás megszüntetéséről.
5. …döntött az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
6. …megtárgyalta az önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítését.
7. …elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó koncepciót.
8. …engedélyezett Dr. Nagy Sándor polgármester részére 5 nap fizetés nélküli szabadságot.
9. …elfogadta a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó önkormányzati rendeletet.
A 11/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelet olvasható az önkormányzat honlapján (www.
vertesszolos.hu).
10. …döntött az önkormányzat jelenlegi vagyonbiztosításának felmondásáról és új, aktualizált
biztosítási szerződés kötéséről.
11. …előre meghatározta a következő – munkaterven kívüli – testületi ülés időpontját
(november 27.) és egyes napirendjeit.

ÉRTESÍTÉS
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy

2013. december 12-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart
1. Tájékoztatás a 2013. évi önkormányzati beruházásokról
2. A 2014. évre vonatkozó önkormányzati tervek ismertetése
3. A temetőnél tervezett változtatások ismertetése
4. Egyebek

Helye: Közösségi Ház
(Vértesszőlős, Tanács u. 79.)
A KÖZMEGHALLGATÁSRA
tisztelettel meghívok minden érdeklődőt.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása
2011-ben az önkormányzat a KDOP4.1.1/E-11-2011-0019 azonosítószámú
projektjével 127 953 720 Ft EU támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című felhívásra benyújtott
pályázatával.
Sajnos az igényelt támogatás (150 millió
forint) jelentős mértékben csökkentésre
került. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, melyet közel fél év után bírált el
a közreműködő szervezet és ismételten
elutasította. Az indokokkal a mai napig
nem értünk egyet. A projekt fő célja a
hegyről lefutó fő vízelvezetők felújítása,
áteresztő képességük növelése volt a
befogadóig (Által-ér), illetve néhány kritikus utca (Erdősor, Rákóczi) rendezése,
ahol a csapadékvíz elvezetés problémái
már régóta nyilvánvalóvá váltak.
A 90 százalékos támogatottságú, 142
170 467 forint összköltségű beruházás
keretében 5 fő vízelvezető egység felújítása, illetve fejlesztése valósul meg az
Erdősor, a Rákóczi Ferenc, a Sólyom,
a Sport és a Tanács utcákban (a Tanács utca felett új övárok is épül a múzeumi bemutató terület határától) a 2014.
április 30-ig terjedő időszakig.
A projekt eredményeként az önkormányzat számításai szerint várhatóan
1100 fő otthona válik közvetlenül vagy
közvetve védetté a fejlesztés hatására.
Összesen 3775 folyóméter épített illetve felújított vízelvezető árok és csatorna
jön létre, valamint összesen 11 áteresz
cseréjére kerül sor. A védetté váló terület
nagysága közel 25 hektár lesz.
A beruházás összhangban van a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program 2007-2013 című dokumentumban

írottakkal, és illeszkedik a tatai Öreg-tó
és az Által-ér vízgyűjtő komplex rehabilitációjának koncepciójához.
Az állami tulajdonú területeket érintő
rendkívül lassú és bürokratikus ügyintézés és a lassú vízjogi engedélyezési
eljárás miatt a projekt további egy évet
csúszott. Szeptember végén került sor a
közbeszerzési eljárás eredményeként a
kivitelező megbízására. A nyertes ajánlatot a tatai Vértes Út Kft. adta.
A kivitelezési munkálatok a Rákóczi és
a Sport utcákban már megkezdődtek.
Illetve egy árok a vasút és az Által-ér között kiásásra, egy pedig tisztításra került.
A Tanács, Sólyom és Erdősor utcák folyamatosan, télen és kora tavasszal fognak sorra kerülni.
Kérjük az érintett lakosokat, hogy a kivitelező munkáját segítsék és egyúttal a
várható kellemetlenségekért türelmüket
kérjük.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Fás szárú növények telepítési szabályai
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november
14-i ülésén megalkotta a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó 11/2013. (XI. 18.) önkormányzati
rendeletet.
Ebben a témakörben a szabályozási
igény már jóval korábban is felmerült.
Több bizottsági egyeztetés és megbeszélés után alakult ki a rendelet végleges szövege, amely
az önkormányzat honlapján
(www.vertesszolos.hu) teljes
terjedelemben olvasható.

Hogy miért volt szükség
erre a rendeletre?
Azt nem kell magyarázni és bizonygatni, hogy a zöld felületek, a zöld
növények hogyan járulnak hozzá a
tisztább levegőhöz, hogy növénytelepítéssel hogyan előzhetők meg a különféle környezeti ártalmak. Az szintén tény, hogy az egyes ingatlanok
egymás mellettiségéből eredően
számos (birtok)vita, birtokvédelmi
vagy kártérítési ügy keletkezett. Azt is
fontos tudni, hogy egy adott közösségre vonatkozó szabályokat soha nem a
békés egymás mellett élésre kell alkotni, hanem azokra az esetekre, amikor
valaki szándékosan nem tanúsít jog- és
normakövető magatartást, amikor valaki nincs tekintettel a mások helyzetére,
igényére, jogaira.
Ez a mostani önkormányzati rendelet megpróbálja mindezeket figyelembe
venni, és egy viszonylagos rendezett állapot elérésére törekszik. Cél, hogy ne
alakuljanak ki közlekedést, szomszédot, ingatlanhasználatot, bármi egyebet zavaró, akadályozó állapotok, és
ne lehetőleg ne történjen károkozás.
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Ha valaki végigolvassa az önkormányzati rendeletet, minden bizonnyal észreveszi,
hogy sok mindenre nem tér ki, úgymond
hiányos. Ez azért van, mert az önkormányzatok csak azokat a helyi viszonyokat szabályozhatják, amelyeket más jogszabályok
(törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek) általánosságban nem szabályoztak. Tehát az önkormányzati rendelet, mint
jogszabály mellett, azzal együtt
kell alkalmazni és értelmezni
a Polgári Törvénykönyvet, a
fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.
30.) Kormányrendeletet és a
11/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet.
Amit – nem csak e rendelet
kapcsán – fontosnak tartok még kiemelni, az az, hogy szinte semmiféle közigazgatási hatósági eljárásban nem működik
az ún. „szokásjog”, és erre hivatkozni
sem lehet. Például, hogy egyes ingatlanok esetében hol van a telekhatár, azt
nem a kerítés vonala határozza meg,
(de a szerencsés esetekben a kettő
egybe esik).
Ezt az önkormányzati rendeletet
2013. november 18-a után ültetett fás
szárú növények telepítési távolságánál
kell alkalmazni, a korábban ültetett növényeket nem kell, nem szabad kivágni,
átültetni. Amit viszont nem, hogy szabad, de egyenesen kötelező: minden fás
szárú növényt úgy kell gondozni, ápolni,
ahogy azt a fentebb jelölt különböző jogszabályok előírják számunkra.
Minden jogszabály annyit ér, amennyit
be lehet tartani, tartatni belőle – ezért
kérem a tisztelt Ingatlantulajdonosokat,
hogy törekedjenek ennek a rendeletnek
az alkalmazására, és segítsék elő annak
mind nagyobb jogszabályi értékét.
Dics Mária aljegyző

Hozzászólás

A fás szárú növények telekhatártól
való ültetésének szabályozásához
A fenti rendelet előkészítését végző
bizottsági ülésen javasoltam azt, hogy
a tervezetben az 1 § (1)/b -ben: az 1,5
méter távolság helyett 2 m ültetési távolság legyen. A tervezet többi részét
elfogadhatónak tartottam.

Indoklás:
Az alacsony törzsű fák koronája majdnem akkora, mint a magasabb törzsű
fáké, kb 2 méter sugarú (lemértem), míg
a magasabbra növő, de kb ugyanilyen
átmérőjű fáknál ez 3 méter. Az 1,5 méterre ültetett fa ágai hozzáérnek az épület
falához, vagy a kerítéshez. A fa tulajdonosa az alacsony ágak alatt nem tudja a
kertjét művelni a telekhatárnál fűnyíróval
vagy kapáló géppel.
Az 1,5 méterre ültetett fa ágai átnyúlnak
a szomszéd telekre. Bár a jelen rendelet
előírja, hogy a fa tulajdonosa levágja
a túlnyúló ágakat, de ha ezt nem teszi,
az önkormányzatnak kicsi a lehetősége
ennek a betartatására, miközben egy
magasabb jogszabály – Polgári Törvény-

kötelezi a szomszédot, hogy beengedje összeszedni a lehullott gyümölcsöt.
A szomszéd az átnyúló ágakat nem vághatja le. A viták elkerülésére már a fa
ültetésnél gondolni kell, megkövetelni a
helyes telepítést.
A Ptk 5:25.

A szomszédos telek igénybevétele
1.) „ …. Az áthajló ágak gyümölcsének
összegyüjtése, ágak és gyökerek eltávolítása céljából …..a tulajdonos kártalanítás
ellenében köteles a földjére való belépést
engedélyezni.”
Ki szeretné azt, hogy a „kedves”
szomszéd állandóan átjárjon a toccsos
körtét vagy barackot összeszedni?
Javaslatomat a bizottság szó nélkül
hagyta, vitára nem bocsájtották, antidemokratikusan szavazásra nem került.
Vértesszőlős. 2013. 11. 26.
Dr. Tatár Sándor
agrármérnök

Átjáró épült a baji vízfolyáson
A Hírmondó júliusi számában értesítettük
a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a baji
vízfolyáson (Potocska) átjárót fogunk létesíteni a Vértesszőlős-Baj összeköttetés
biztosítására.
Az átjáró némi késéssel a Sólyom utca
alatt november közepén elkészült. Az
érintett szakaszon az árok mintegy 7,5
méter hosszan 600-as betoncsövekkel

elfedésre került, zúzottkő került rá, mely
így személygépkocsival is járhatóvá vált.
A továbbiakban még beton (ún. Sárközi
lapok) is rá fog kerülni a teherbírás további növelése céljából. E megoldással,
némi kerülő úton – a Szent András tó
alsó megkerülésével – az átjárás Baj felé
ismét biztosított lett.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Vértesszőlős Község Önkormányzata
Cím: 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
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6
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Kivitelezési szakaszba kerültek
az EMVA pályázataink
A Hírmondó júliusi kiadásában olvashatták, hogy önkormányzatunk összesen közel 30 millió forint támogatást
nyert el két EMVA pályázatra. Nyár végén lezajlott a szükséges közbeszerzési eljárás, melyre a nyertes ajánlatot
a tatai Vértes Út Kft. adta.
Az EMVA Falumegújítás és -fejlesztési
területre benyújtott pályázatunk keretei
között a következő beruházások fognak
megvalósulni: a temetővel szemben, a
játszótér mellett, a Múzeum utcában
térkő burkolatú parkolók létesülnek,
melyeket a járda felé támfal fog határolni.
Szintén a temető mellett, az Ady u. elején további térkő burkolatú parkolók
is létesülnek majd. Az utóbbi előkészítő
munkálatai már megkezdődtek.
A legnagyobb beavatkozás a múzeumi
bemutatóhely előtt és mellett, a Szarvas utcával szembeni területen történik, ahol már
a tereprendezés elvégzésre került. Közpark és sétány lesz itt, egy kilátó-pihenő
hellyel. Ezzel az évtizedek óta elhanyagolt
állami tulajdonú terület a Múzeum mellett

a helyhez méltó módon lesz rendezve.
Valamint a múzeumi főbejárat előtti tér
burkolásra kerül, új padok és térbútorok
kerülnek kihelyezésre, a kapcsolódó zöldterületek füvesítése és fásítása történik
meg. A térkő burkolat sétányként a zúzott
köves parkoló mellett folytatódik majd a
Múzeum u. végén található csomópontig.
A másik projekt (a Vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése) a temetőben a
kápolna környezetének felújítása (térkő burkolat, támfal, padok, kandeláberek
telepítése), a kápolna alatti, a bozóttól
tavaly megtisztított terület rendezése, a
főbejárati kapu és kerítés felújítása, térkő
burkolatú sétány kialakítása a ravatalozó
és a Rákóczi utcai kapu között. A sétány
építése már megkezdődött.
A fent említett munkálatok befejezése
2014 tavaszán lesz. E fejlesztésekkel a
temető, a Múzeum u. és a múzeum környéke az eddigieknél rendezettebb és
könnyebben fenntartható lesz, valamint
a településkép is lényegesen javul majd.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Josef Barta 80 éves
Josef Barta, a sokak által ismert Seppi
Bácsi 2013. november 9-én ünnepelte
80. születésnapját. Életének ezt a fontos eseményét a németországi születésnapi ünneplés után magyar barátaival is szerette volna megünnepelni,
ezért november 16-án Vértessomlón,
a Szent Domokos vendéglőben látta
őket vendégül.
Az önkormányzatot Dr. Nagy Sándor és
Szabó Mária képviselték. Minden meghívott ajándékkal kedveskedett az ünnepeltnek, többek között egy hal formájú
tortát is kapott, utalva kedves hobbijára,
a horgászatra. Az este folyamán felelevenítésre került Muhr am See és Vértesszőlős község partnerkapcsolatának
kialakulása, „Seppi bácsi” sok-sok szép
településünkhöz kapcsolódó élménye.
Ezúton kívánunk neki születésnapja
alkalmából jó egészséget és további
boldog életet!

Bedei Sarolta
Dr. Nagy Sándor

Átadásra került az Által-ér menti kerékpárút
A mintegy másfél évtizede tervezett
Tatát Tatabányával összekötő kerékpárút sokévi előkészítés és problémák
után végre megépült az idei év őszén.
A munkát a közbeszerzési eljárás során
helyi konzorcium nyerte el, melynek tagjai az FTK Kft., a Geotech Kft. és a Vértes
Út Kft. Alvállalkozóként két vértesszőlősi cég is részt vett a munkálatokban:
a fahíd beton pilléreit az IMV Kft. készítette, valamint a Tomasik Kft. az útpálya
(szegélyek) építésében vett részt.
A vértesszőlősi kétlyukú híd környéke megújult, esztétikus környezet került
kialakításra, sőt a vasúti megállóhelyig
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A rendszerváltás előtt néhány évvel Josef Barta segített Szabó Lászlónak német
partnert találni egy barátságos futballmérkőzés megszervezéséhez és ezzel egy
németországi kapcsolat kialakításában.
Ez a sportkapcsolat vezetett évek, évtizedek után Muhr am See és Vértesszőlős
testvérkapcsolatának és barátságának kialakulásához, melynek egyik fő
szervezője volt folyamatosan Seppi Bácsi, illetve az utóbbi években a Muhr am
See – Vértesszőlős Baráti Kör elnökeként
meghatározó segítséget nyújtott.
80 évesen Seppi Bácsi szerencsére
még jó egészségnek örvend, a 730 kilométeres távolságot is egyedül, saját autóval tette meg Magyarországra.
Jó egészséget kívánunk Seppi Bácsinak és további szép és tartalmas éveket
a Muhr-Vértesszőlős barátság ápolásához!

vezető önkormányzati földút is rendezésre és parkosításra került, ezzel a régóta
elhanyagolt környezet is méltó része lesz
Vértesszőlős tájképének.
Az ünnepélyes átadásra november
29-én Tatán a kerékpárút Fáklya utcai
végpontjánál került sor. Sajnos az időjárás miatt komolyabb kerékpáros rendezvényt már nem lehetett szervezni,
azonban a három település szándéka
szerint tavasszal lesz az „igazi” kerékpáros átadás, melyre a tatai, vértesszőlősi
és tatabányai iskolások és kerékpáros
szervezetek is meghívást fognak kapni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Vértesszőlős múltja és jelene
Tisztelt Olvasók!

Bűnmegelőzési lakossági tájékoztató
lesz a Közösségi Házban!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy elkészült a LEADER
pályázati forrásból 100 százalékos intenzitással finanszírozott hiánypótló ismeretterjesztő kiadványunk, mely
bemutatja településünk történelmét az őskortól napjainkig, környezeti, természeti
kincseit, néprajzi-, kultúrtörténeti értékeit, hagyományos
rendezvényeit, fejlesztéseit,
intézményeit.

Közelednek az ünnepek, mindenki
örömteljes várakozással, izgalommal
és lázas bevásárlással készül a karácsonyra. Az örömbe azonban üröm is
vegyülhet, ha az ajándékokra, ünnepi
étkekre szánt pénzt, vagy a már megvásárolt ajándékokat ismeretlen tolvajok szerzik meg.

A Hírmondó újság novemberi számával együtt minden háztartásba eljuttatunk egy példányt a Vértesszőlős múltja és jelene c. kiadványból, melyhez olyan szakemberek is
segítséget nyújtottak, akik szakmailag és emberileg is kötődnek községünkhöz. E kiadványunkban reméljük mindenki talál magának sok érdekes és hasznos információt.
Ez úton is szeretném minden közreműködőnek megköszönni a munkáját, segítségét!

November 8-án, szép időben került
megrendezésre az idei Márton nap.

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Márton nap

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Meghívó a falukarácsonyra!
Ideje: 2013. december 21., szombat 16 óra
Helye: az általános iskola udvara és osztálytermei
Fellép az óvodások néptánccsoportja,
az iskolások betlehemes műsort adnak elő
Az estét a Zimozeleny Asszonykórus
karácsonyi dalcsokra zárja
Tea, forralt bor, káposztás lángos, sült gesztenye,
sült kolbász, virsli várja a vendégeket!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
10

Tisztelettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt a Közösségi Házba
december 12-én 16 órai kezdettel, ahol
bűnmegelőzési tájékoztatót tart Stavarsz
Kornél Körzeti Megbízott rendőr. A tájékoztatón részt vesz az újjáalakult Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület vezetősége is.

Az iskolások a Közösségi Háztól indultak lámpásaikkal az óvodába, ahol az
óvó nénik pereccel kínálták a kompániát. Mi is ajándékkal kedveskedtünk
az ovisoknak: a Szülői Munkaközösség
tagjai által sütött libás süteményeket
adtuk át a kicsiknek. Innen együtt ment
tovább a menet, kis kerülővel, az iskolába. Ott már várták őket az elsősök,
akik hangulatos műsort adtak elő Már-

ton püspök életéről, jócselekedeteiről.
A kicsik szépen megtanulták szerepeiket, dallal színesítették előadásukat. Köszönjük tanítóiknak, Szabó Máriának és
Iványi Beátának a színvonalas programot és a felkészítést! A műsor után Paxy
Éva igazgató megtörte a kemencében
sült cipót, és szétosztotta a résztvevők
között. E szokás alapja, amit a műsorban is hallhattunk: „A szeretet az egyetlen, amit ha szétosztunk, annál több
lesz belőle, minél többet adunk.”
Köszönet Scsibránné Zsuzsának és
Töltési Nórának a kenyérsütésért, a szülőknek pedig a
finom zsíros kenyérért és meleg teáért.
Nagyon sokan jöttek el a
rendezvényre, jó hangulatú este volt. Mindenkit szeretettel várunk következő
rendezvényünkre, az önkormányzattal együtt szervezett
falukarácsonyra december
21-én 16 órától!
Kornéli Ilona
ig. h.

11

Óvodai hírek

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012- 0084
„Óvodafejlesztés Vértesszőlős településen”
pályázat keretén belelül

„Mikulás Party”
2013. december 7. Szombat, 16 óra
a vértesszőlősi sportcsarnokban
Az „Óvodafejlesztés Vértesszőlős Településen” pályázat
keretén belül megvalósuló programunkra nagyon sok
szeretettel várjuk a gyermekekeket és a velük érkező
kedves szülőket, testvéreket, érdeklődőket!
Gyermekeknek meglepetés műsor!
Természetesen ellátogat hozzánk a Mikulás is!
Majd a kézműves asztaloknál a télhez és az
ünnepekhez kapcsolódóan lehet különböző technikákkal
díszeket, ajándékokat barkácsolni.

Intézményünk a 2013/2014 nevelési
évben 94 óvodás és 14 bölcsődés kisgyermek nevelése, gondozása folyik
vegyes korcsoportú csoportokban.
A magas gyermeklétszám és az épület
adottsága miatt a mindennapi élet megszervezése különös figyelmet igényel.
Pedagógusaink és az intézmény minden
dolgozója nagy odafigyeléssel törekszik
arra, hogy a gyermekek biztonságban,
nyugodt körülmények között nevelkedjenek.
A szeptemberben még félénk, az óvodába feszengve érkező gyermekek mára
már sokat ügyesedtek, bátorodtak. A
kompetencia alapú óvodai program alapján sok érdekes tevékenység, felfedezni
való dolog, esemény követte egymást
mindennapjainkban. A szüreti felvonu-

láson az egész intézmény képviseltette
magát népviseletben a legkisebbektől a
nagyobb gyermekekig egyaránt.
Az iskolával közösen megrendezett Mihály napi vásáron vehettük át a Megyei
Baleset megelőzési Osztálytól a mobil
KRESZ parkot, amit örömmel birtokukba
is vettek gyermekeink.
A Márton napi lámpás felvonulás szintén az őszi programok egyik kedves színfoltja volt. Az iskolás gyermekek jöttek
értünk az óvodába lámpákkal, énekszóval, majd együtt vonultunk az iskolába az
ünnepi műsor megtekintésére.
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
önkormányzat műsorral kedveskedett
gyermekeinknek. Az előadó Szlovákiából, Udvard községből érkezett közénk.
A gyermekek nagy szeretettel fogadták
a testvértelepülésünkről érkező előadót.

Óvoda
dolgozói
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Az Idősek Klubjának kötő szakköre az
idén is szép ajándékkal kedveskedett
az intézmény gyermekeinek. köszönjük,
hogy időt és fáradtságot nem kímélve
kötöttek, horgoltak azért, hogy minden
kisgyermek meleg ruhában várja a telet.
A TŰZ témakörben gyermekeink már
hagyományosan almát sütöttek és kóstoltak a Vértes László parkban.
Decemberben a következő programokat kínáljuk gyermekeinknek és
családjuknak egyaránt: December 6.
Mikulás ünnepség a Közösségi Házban
9.30 órai kezdéssel. Samufalvi Mikulás Színház és Horváth Sándor várja a
gyermekeket a Mikulással együtt. December 7. Mikulás Party a Sportcsarnokban: családi program 16 órai kezdettel.
December 10. Baba-Mama zenés klubfoglalkozás – a kicsikhez is érkezik a
Mikulás. December 18. Karácsonyi ünnepség az óvodai és a bölcsődei cso14

portokban. December 19. Idősek Klubja lakóinak köszöntése az óvodások
műsorával. December 21. Részvétel
a Falukarácsony ünnepségén a családokkal együtt. December 23-tól január
5-ig az intézmény nem üzemel.
2014. január 1-jétől az intézményi étkezési térítési díjak befizetésére többféle formát kínálunk: • Banki átutalás (netbank).
• Környe-Bokod Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén való befizetés. • Intézményben való befizetés a meghirdetett
időpontokban. A befizetések határideje
tárgyhó 15-e lesz. Az esetleges lemondott étkezéseket a következő havi díjban
fogjuk jóváírni.
A közelgő ünnepekre a falu minden
lakójának békés, áldott ünnepeket kívánunk!

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB
KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

december 10., január 7.
és január 21.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

Az intézmény dolgozói
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Iskolai hírek
Az elsősök őszi programjai

Október elején autóbuszos kirándulást
tettünk a budakeszi vadasparkba. A
gyerekek nagyon élvezték a kirándulást,
sok állattal ismerkedhettek meg az üregi
nyúltól kezdve a madarakon át a medvékig, farkasokig. A kilátóból gyönyörű
táj képe tárult a szemünk elé, izgalmas
volt megmászni a sok lépcsőt. Az állatsimogatóban bátran etették a zergéket,
kecskéket. Az őzek, szarvasok látványa
is magával ragadó volt, de a legjobban
a medvék hancúrozása, lubickolása tetszett mindenkinek.

Tardoson jártunk

Októbert a Márton napi szereplésre való
készülődés jellemezte, örülünk, hogy a
gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek.
Jutalmul az őszi utolsó napsütéses napot kihasználva Tatán tettünk rövid kirándulást. Megtekintettük az ásványkiállítást
a művelődési házban, majd az Öregtónál
etettük meg a vadkacsákat, sirályokat.
A Cseke-tónál vidáman mászták meg a
gyerekek a romokat, majd a szabadtéri
színpadon maguktól fogtak bele a Márton napi műsor előadásába, megihlethette őket a hely szelleme…

November 20-án a második színházi
előadásra látogattunk el a tatabányai Jászai Mari színházba, ahol a nagyteremben a Mirr Murr című darabot tekintették
meg.
Iványi Beáta, Szabó Mária tanítók

Tatán jártunk
a Kuny Domokos Múzeumban
Október 22-én a 2. osztály kirándulást tett Tatára a Kuny Domokos Múzeumba. A választásunk azért esett erre a
múzeumra, mert sok gyerekprogramot,
érdekességet kínál. Lehet, hogy a gyerekek a várat kívülről sokszor látták, sokat sétáltak a tóparton, de fontos, hogy
16

2013. november 6-án, megyei szlovák
szavalóversenyen vettünk részt, Erzsi
néni és Szilvi néni kíséretében.

a vár belső elrendezését, történelmét
is megismerjék, természetesen a saját
koruknak megfelelően. A tárlatvezető
rövid történelmi áttekintést adott, majd
dramatikus játékkal próbált Zsigmond és
Mátyás király életének rövid szeletével
megismertetni.

Iskolánkat Torma Arnold és Sipos Dániel 2. osztályos, Tóth Fanni és Széplábi
Rebeka 3. osztályos, Egervári Hanna és
Skrován Lilla 4. osztályos tanulók képviselték. A versenyt Tardos polgármestere
nyitotta meg, ezt követően pedig rajtunk
volt a sor! A megmérettetésen a környező települések – Tatabánya, Piliscsév,
Tardos, Kesztölc – szlovák nyelvet tanuló
diákjai vettek részt. A nagy izgalom ellenére ügyesen, hibátlanul mondtuk el
a megtanult verseket, meséket. Amíg a
zsűri döntött, addig színvonalas vendéglátásban volt részünk. A helyi kultúrházban kézműves foglalkozáson vehettünk
részt, ahol karácsonyi angyalokat, kulcstartót készítettünk.
Minden résztvevő kapott ajándékot,
nagyon jól éreztük magunkat. Jövőre is
szeretnénk iskolánkat képviselni ezen a
versenyen!
Egervári Hanna, Skrován Lilla
4. osztályos tanulók

Babilon Center
A tárlatvezetés végén a gyerekek korabeli rajzokat színezhettek. Hasznosan és
kellemesen telt el az idő. Bízom benne,
hogy felkeltették érdeklődésüket a látottak, s a később más várba, múzeumba
is szívesen fognak elmenni. Külön köszönet a szülőknek, akik a Mihály napi vásáron összegyűjtött pénzösszegből finanszírozták a belépőket, valamint azoknak
a szülőknek, akik saját kocsival utaztattak bennünket Tatára!

November 15-én tanítás után Budapestre utazott 35 gyermek és 15 felnőtt a
3-4. osztályból, szülőkkel, tanítóikkal a
Babilon Center nevű tudományos és kulturális központba. Itt a gyerekek játékos
módon, interaktív eszközök segítségével
tapasztalhatják meg a természettudomány törvényeit, jelenségeit. Érdekes
előadást hallhattunk a fáraók életéről, titkairól. Hazafelé megcsodálhattuk Budapest nevezetességeit az esti fényekben.

Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító

Gombásné Bartal Zsuzsa
és Szalczinger Józsefné tanítók
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A Közösségi Ház hírei
Novemberünk első fele Szent-Márton ünnepe köré szerveződött, a
második fele pedig már az Ádventi
készülődés jegyében zajlik.

Hétfőn, 18-án megalakult a Megyei
Agrárkamara tatai tagozatához tartozó
vértesszőlősi bizottság.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 19-én,
kedden délután tartotta vezetőségi értekezletét, amelyen sorra vették az idei
év hátralevő programjait – kiemelve a
december 14-ei Karácsonyi ünnepséggel kapcsolatos teendőket.
20-án, szerdán a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatásán
vehettek részt az érdeklődők.
27-én szerdán pedig megnyitott az
Ádventi Sütiház – a Közösségi Ház és
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
közös Ádventi programja.

Decemberi naptár
December 6.
Ovi-Mikulás
December 6.
Mazsorett: Szülinapi Party
December 7.
Iskolások: Filmvetítés
December 11.
Ádventi Sütiház a Faluházban
December 12.
Rendőrségi Bűnmegelőzési
Tájékoztató,
utána Közmeghallgatás
December 13.
Luca-napi Játszóház

November 8-án, pénteken zajlott a
hagyományos Márton-napi felvonulás
– az iskola és az óvoda közös programján szívet melengető műsorral és
vendéglátással várták a Közösségi Ház
elől indulókat. Szombaton a felnőtteké
volt a főszerep, a Pátria Egyesület várta
tagjait zenés vacsorára kemencében
sült finomságokkal, hegyközségi borkóstolóval. December 14-én a Názáret
Szociális Szolgáltató rendezett gyermekeinek Márton-napi délutánt nálunk
és a Sportcsarnokban.

December 14.
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Karácsonyi rendezvénye

November első hetében az Óvoda népes Katica csoportja érkezett Mártonnapi délelőttre.
Kovács Ingrid a bánhidai Forgórózsából
várta a gyerekeket citerával libás-játszóházba. Sokan voltunk mégis elfértünk s
köszönhetően az óvó nénik ügyességének mindenki elkészült a választott libájával. Kis ismerkedésre, böngészésre is
jutott idő, azóta többen visszajáró vendégek a csoportból.
A beiratkozók száma már novemberben
meghaladta a sokévi átlagot és végre sikerült átlépnünk a bűvös, magát sokáig
tartó 113-as számot: Szelőczei Anna a 114.
olvasónk – és még nincs vége az évnek!
December 20-án a Falukarácsonyhoz
kapcsolódva Karácsonyi készülődés címmel Telegdi Ágnes írónő tart játszóházas
író-olvasó találkozót a Közösségi Házban
– meseszép mackós sorozata és a tankönyvlistára is felkerült állatos könyvei is
kaphatóak lesznek.

December 17.
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Karácsonya
December 18.
Ádventi Sütiház a Faluházban
December 18.
Ünnepi Testületi Ülés
December 19.
ÖNO- Idősek Klubja Karácsonya
Karácsonyig minden szerdán hagyományos, vértesszőlősi karácsonyi
süteményeket készítünk a Faluházban.
Hetente vendégül látunk egy-egy óvodai és iskolai csoportot valamint kóstolót készítünk a falu összes Karácsonyi
rendezvényére. Lesz bőven!
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Könyvtári hírek

December 20.
Karácsonyi Készülődés
– Ádventi Játszóház
December 21.
Falukarácsony

Könyves Karácsonyunk december 23-án
hétfő délelőtt lesz, az új Gyerekkuckóban teával, süteménnyel, apró ajándékkal várom a kis olvasókat!

Csokor Józsefné Marcella hatalmas
könyvcsomagot hozott ajándékba,
széppé tette ezzel az ünnepet, köszönjük szépen!
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Dr. Nagy Sándor polgármester, Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester és Muk
Istvánné szociális főelőadó, 90. születésnapján virágcsokorral köszöntötték
otthonában Márika nénit, aki meghatottan vette át Orbán Viktor miniszterelnök és a polgármester által aláírt emléklapokat.
Lánya, Marina gondoskodik Marika néniről, akit szerető népes család vesz körül.
Négy unokával és 6 dédunokával büszkélkedhet. A közös családi ünneplés komoly szervezést igényel, mivel a szűk család is legalább 19 főt számlál.
Márika néninek ez úton is további jó egészséget és boldog éveket kívánunk!

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel” (Teréz anya)

Szociális Munka ünnepe az Agorában
Idén az ESZI, a hagyományoktól eltérve a Szociális Munka napján, a Vértes
Agora színháztermében tartotta ünnepségét, ahol Schmidt Csaba polgármester is üdvözölte a megjelenteket.
Elsőként Mecsei Ilona az ESZI vezetője köszöntötte az intézmény dolgozóit,
majd a teljesség igénye nélkül sorolta fel
az idei évben elért sikereket. Elmondta,
hogy november 15-től megváltozott az
intézmény elnevezése, mely az Egyesített
Szociális Intézmények helyett, Tatabányai
Járási Egyesített Szociális Intézmények
néven működik tovább. Átadásra kerültek az igazgatói dicséretek, valamint a
25, 30, 40 éve ott dolgozó, kollégák is
jutalomban részesültek. A Vértesszőlősi
Segítő Szolgálat kollektívája, Huzl Jánosné, Kutenics Miklósné, Tóth Antalné is

(Fotó: Zoltánfi Zsuzsa)

Isten éltesse Galgán lajosné
Slezák Marika nénit!

igazgatói dicséretben részesültek, melyet az ESZI Vezetői Tanácsa nevében az
Igazgató Asszony adott át. Gratulálunk,
további sikereket és szeretetteljes munkát
kívánunk mindannyiuknak!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Ajándékozás
A Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
Idősek Klubjának jótékonysági kötő
szakköre és az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub tagjai közösen a kisgyermekes
családok részére szép, különleges
mintás kocsi takarókat, kiságytakarókat, kocsi kabátot sapkával,
kismellényeket, sapkákat sállal kötöttek, amelyet Gillichné Federics
Évának a község védőnőjének személyesen adtak át október 30-án.
November 13-án pedig Törökné
Pátrovics Erika a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetője vehette át a kötött kardigánokat, kismellényeket a szorgos kezű asszonyoktól. Ezúton köszönjük a sok áldozatos
munkát, melyet mindig szeretettel végeznek.
A klub dolgozói
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Pátria kirándulás Erdélyben
A Pátria Faluközösségi Egyesület
idei hagyományos autóbuszos kirándulását Erdélybe szerveztük
Mátyás trónra lépésének 555. évfordulóján, végigkövetve a király
életében fontos településeket.

lomban majd ezt követően némi szabadidőt nyerve ki-ki rácsodálkozhatott a saját
kedve szerint a városra. A kevésbé fáradtak
eljutottak még a Házsongárdi temetőbe is!
Az utolsó napon koszorút helyeztünk
el Hunyadi János síremlékénél, a teljesen
felújított Gyulafehérvári várban található
katolikus templomban. Utolsó állomásunk
Vajdahunyad vára volt. A Hunyadi család

ősi fészke szinte teljes épségében – szépségében áll, utolsó koszorúnkkal itt tisztelegtünk az egyik legnagyobb királyunkat
adó család emléke előtt.
A kiváló időben, jó hangulatban lezajló
kirándulás tovább erősítette ennek a hagyományosan évről-évre megrendezendő
programnak a szükségességét egyesületünk tagsága számára.

A 3 napos kirándulás első napján

részt vehettünk a Feketetói vásár
színes forgatagában. Aki még nem
látta, annak nem tudom elmesélni,
milyen is ez a hosszú múltra vis�szatekintő vásár. A régiségektől
kezdődően a kézműves portékákon
keresztül a tucat bóvliig mindent
meg lehet itt találni! Maga a vásár
négy napos, bár az utolsó már csak
állatvásári nap, de biztony mondom,
hogy szükség is van rá, ha az ember
tüzetesen végig akarja vizsgálni az egészet.
Nekünk alig több mint 3 óránk volt csak, de
azért rendesen gyűltek a csomagok a busz
mellett induláskor.
Utunkat továbbfolytattuk Kalotaszegen,
ahol Kalotaszentkirályon tekintettük meg
a műemléktemplomot, majd látogatást
tettünk egy kalotaszegi portán, ahol gyönyörködhettünk a színpompás kalotaszegi
viselettel. A nap végén már csak éjszakai
szállásunk elfoglalása volt hátra: Csoportunkat falusi vendégházaknál szállásolták
el Magyarlónán, ebben a Kolozsvár melletti
községben. Vendéglátóinknál kellemes 2
éjszakát töltöttünk: a gazdagon terített asz-
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Református tábori találkozó
Noha már jócskán itt az advent, és egyre
hidegebbek a napok, jó felidézni azokat
a napokat és heteket, amikor a legnagyobb hőség volt az igazi kihívás mindannyiunk számára.

Aztán megörvendeztettek bennünket a
talnál finom meggy és szilvapálinka mellett
éjszakába nyúlóan folyt a beszélgetés.
Második napunkon – váratlan programként – a folyamatos jó idő okán látogatást
tettünk az őszi színekbe forduló Tordai hasadékban. A vidáman csobogó patak mentén sokáig gyalogoltunk egészségünkre
válóan a kiépített turistaúton. Kár lett volna
érte, ha kimarad!
Ezt követően Tordán az újonnan felújított
sóbánya volt az úti cél: A több tíz méteres
termekbe segítségként liftek közlekedtek,
de a sportosabbak – kikerülvén a felvonóra
váró tömeget, megpróbálkozhattak a fából
ácsolt lépcsőfokok százaival is. A kivájt
termek méretét mi sem jelzi jobban egy, a
mélyben felállított óriáskeréknél! Tovább
süllyedve bánya tavi csónakázásra nyílt lehetőség a gyönyörűen kivilágított csarnokba, melynek oldaláról több tíz méteres só
lerakódáson csordogáló vízesés látványa
kápráztatott.
Napi programunk utolsó pontjaként sétát tettünk Kolozsvár belvárosában, ahol
koszorút helyeztünk el Mátyás szobránál
a főtéren és a szülőházán is. Látogatást
tettünk a Farkas utcai Református temp-

kedves idős hölgyek (tudatosan nem bántom őket meg azzal, hogy „levénasszonyozom” őket) a sokáig velünk maradó melegükkel. De nagyon örültünk nekik is, meg
ennek a különleges ajándéknak, amely tartósan nemcsak a testünket, de a lelkünket
is felmelegítették. Az egyik ilyen nagyon
kedves napos októberi szombat délutánon
tartottuk meg a nyári táborozókkal és szüleikkel a találkozónkat.
Már jó volt újra látni egymást, odafigyelni
egymásra, és persze sokat játszottunk is.
Igazán emlékezetes maradt számunkra az
együtt eltöltött idő! Igaz, amikor kezdtünk
gyülekezni, egymástól kérdeztük, hol vannak a többiek, ki fogja megenni ezt a sok
finomságot, amit nagy gondossággal elkészítettünk? Kivel fogunk játszani? És mintha
meghallották volna sápadt kis kérdéseinket,
egyszerre csak többen és többen lettünk.
Sőt, több csoportra is tagozódtunk és a fél
települést bejárva, különböző állomásokon
különböző feladatokat kellett megoldanunk
közös erővel. Nemcsak kihívásként éltük
meg az elénk adott tennivalókat, hanem
pont ellenkezőleg, észre sem vettük, men�nyire összekovácsolódott a csapat és men�nyire együtt dolgoztunk, egyszerre lüktetett

a kicsi szívünk a feladatmegoldások hevében. Volt lehetőségünk akadályversenyre,
kirakós játékra, ügyességi játékokra, sőt
kipróbálhattuk magunkat „rókavadászaton”
is. Hamar elrepült az idő, és azt vettük észre, hogy lassan egymást sem látjuk, annyira
besötétedett. Nagyon sajnáltuk, hogy el kellett búcsúznunk egymástól, hiszen eljött a
hazaindulás ideje.
De egyben azért megállapodtunk: ebben
az újabb tanévben is találkozunk egymással minden héten, a hittanórákon az iskolában és az óvodában is! Ez mégis bátorított
minket. Igen! Jó lesz! Minden csütörtökön
délután találkozhatunk és sokat játszhatunk egymással.
A legközelebbi aktuális adventi szöszmötölőre hívunk minden gyermeket november 30-án délután három órától a Gagarin u. 10. alá (Református Gyülekezeti Ház),
ahol adventi ajándékokat készítünk, amiket
haza is lehet vinni.
Vass Edit Szeréna
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Hirdessen
!
a Hírmondóban

Termőföldet
vásárolnék
Vértesszőlősön!

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

Minimum 1 ha-os táblát,
vagy 0,5 ha táblarészt,
csak 1/1 tulajdonba.

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

Az ajánlatokat
a következő telefonon várom:

• 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
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Steril gyantázás
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ szakoktató kozmetikus

06 30 2726 224

Karácsony közeledtével minden Nő
szeretné gyönyörű bőrrel
köszönteni az ünnepeket!
Az ünnepi hangulatú kényeztető kezelés által azonnal újjászületik minden fáradt, megviselt arcbőr, köszönhetően a termékek
magas pektin, flavonoid és vitamin- tartalmának (sárgabarack,
spenót, zsurló, rózsaolaj).

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu
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A kényeztető kezeléshez ajándék kéz- és karmasszázs jár!

Karácsonyi ajándékötlet:
névre szóló, tetszőleges értékű kártyák!
További
á
info
információkért
f rmációké
á ióké
ké
értt érdek
é
érdeklődjön
lődjön
ő
sszemélyesen
zemélyesen
emé
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

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.

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.

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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A Pátria Faluközösségi Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át
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

TEGYÜNK EGYÜTT
TÖBBET KÖZSÉGÜNK
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT!
Az újjáalakult Vértesszőlős Polgárőr Egyesület várja tagjai sorába az új belépőket, valamint
azokat akik segíteni kívánnak a
község közbiztonságnak megőrzésében. Az érdeklődőket minden
kedden 16.00 –17.00 óráig várjuk a
polgármesteri hivatal épületében
levő közösségi helységünkben
ahol tájékoztatást és információt
adunk munkánkról.
Polgárőr egyesület elnöksége

• 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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T-Partner - Vértes Center Tatabánya

