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Regnum Marianum, azaz Mária országa
Augusztus 15-e egy olyan nap, amely sokat elárul a Kárpát-medencében letelepült magyarságról: kereszténységről, államalapításról, szentekről és az első
királyunkról. Íme, Nagyboldogasszony!
Augusztus 15-e a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, Jézus édesanyja, Szűz
Mária halálának és egyben mennybevételének napja. Ezen a napon jutott Mária a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennybe – igaz, erről a Biblia nem ír, ezt
az 1950-ben XII. Pius pápa által kihirdetett dogmából tudhatjuk. (Ez volt napjainkig az
utolsó katolikus egyházi dogma, azaz „olyan tétel, amelyet az egyházi tanítóhivatal
mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot közöl és hirdet”, és amelynek elutasításával a
hívő önmagát zárja ki az egyházból.)
A Nagyboldogasszony elnevezés egyébként magyar sajátosság, más nyelveken a
mennybevétel jelenik meg az ünnep nevében (németül Mariä Aufnahme in den Himmel
vagy Himmelfahrt, franciául Assomption de Marie, olaszul Assunzione di Maria, angolul Assumption of Mary – utóbbiakban erősen érződik a latin Assumptio elnevezés).
Uralkodása idején I. István avatta ünneppé e napot, ekkorra hívta össze Fehérvárra a
királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Magyarország első királya halálos ágyán ezen a
napon ajánlotta az országot Szűz Mária oltalmába, hiszen fia, Imre herceg halála miatt
nem volt trónörököse. Innen az elnevezés: Regnum Marianum, azaz Mária országa.
Első királyunk végül ugyancsak augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Az ünnephez kapcsolódóan a nép körében terjedő legendák és történetek is tápláltak a szokásokat, így a Mária-virrasztást, a virágokból összeállított Mária-koporsó
készítését vagy a virágszentelést. A megszentelt illatos füveket és virágokat később a
halott koporsójába tették, hogy Máriához hasonlóan ő is dicsőségre jusson, de volt,
ahol beépítették az épülő ház alapjába, másutt a csecsemő bölcsőjébe vagy az új pár
ágyába helyezték.
Augusztus 20-án pedig Szent István király ün nepét tartjuk: őt 1083-ban (Imre herceggel és Gellért püspökkel egyetemben) e napon avatták szentté, amiben bizony jelentős szerepet játszott a kereszténység a Kárpát-medencében való meghonosítása
és a Mária-kultusz elterjesztése.
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. július 18-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. EMVA pályázati támogatások elnyerése miatt módosította a 2013. évi Közbeszerzési Tervet.
2. Megbízta a Konzulens 9000 Szolgáltató Kft-t a Falumegújítás és fejlesztés, valamint a
Vidéki örökség megőrzése c. pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolításával.
3. Felhatalmazta a polgármestert hogy a „Csapadékvíz-elvezetés felújítása Vértesszőlős
község területén” c. beruházáshoz szükséges önerő biztosításához a minden szempontból
legkedvezőbb hitelkondíciókat kínáló pénzintézetnél a kölcsön iránti kérelmet benyújtsa.
4. Jankó Endre Bence vértesszőlősi lakos, sportoló 2013. évre tervezett versenyeit – forráshiány miatt – nem tudta támogatta.
5. Elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.
6. A vis maior káreseménnyel összefüggő nyilatkozatát (szőlőhegyi út) kiegészítette.
7. A polgármesteri hivatal működésére vonatkozóan igazgatási szünetet rendelt el.
Augusztus 21–24. között (4 munkanap), 2013. december 21–31. között (3 munkanap).
8. Nem támogatta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának pályázati
szándékát, a KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. kiírásra benyújtandó projektet.
9. A Közösségi Ház szakfeladaton 80 000 Ft dologi kiadást csoportosított át a személyi
kiadások szakfeladatra.
10. Megbízta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi, a Kulturális és Oktatási, valamint
a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy Települési Értéktár Bizottság létrehozását
készítse elő.

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, döntései
A képviselő-testület
1. Megbízta a polgármestert, hogy a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0019. pályázati konstrukció
keretében megvalósuló „Csapadékvíz-elvezetés felújítása Vértesszőlős község területén”
tárgyú építési beruházáshoz szükséges, hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítsa meg.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

2013. augusztus 21–2013. augusztus 24. között

igazgatási szünetet tart, a hivatal zárva lesz.
Az igazgatási szünet ideje alatt a halotti anyakönyvezést
Muk Istvánné anyakönyvvezető végzi.
Munkaidőben hívható telefonszám kizárólag halotti anyakönyvezési ügyben:
06 30 369 4349
Kérjük a lakosság megértését!

Támogatást nyertek EMVA pályázataink
2012 novemberében az önkormányzatok részére utoljára volt lehetőség
2007-13. között az EU által társfinanszírozott EMVA pályázatokra támogatási igényt benyújtani. A Képviselőtestület döntése alapján két projekt
került benyújtásra, ahogy ezt már a
Hírmondó januári számában is olvashatták.
Az egyik az EMVA Falumegújítás és -fejlesztési területre benyújtott pályázatunk,
mely több mint 14 millió forint támogatást nyert. A fejlesztések kivitelezésére
a közbeszerzési eljárás hamarosan indul. 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. A legnagyobb beavatkozás a múzeumi bemutatóhely előtt és
mellett, a Szarvas utcával szembeni területen történik majd, ahol a bozót irtása
tavalyelőtt megtörtént. Tereprendezés
után közpark és sétány lesz itt, egy kilátó-pihenő hellyel. Ezzel az évtizedek
óta elhanyagolt állami tulajdonú terület
a Múzeum mellett a helyhez méltó mó-

don 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 projektre (a Vidéki örökség
megőrzése és korszerűsítése) közel 16
millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A tervezett beruházások
a támogatás elnyerése esetén: 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.
Terveink szerint a kivitelezés mindegyik
helyszínen már idén az év végén megindulhat, a befejezés 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
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A következő időszak programjai
Augusztus 15. 17 óra
a Mesterkezek kiállítás megnyitója a Közösségi Házban
Augusztus 16–19.
Hatvanfős delegáció részvétele a németországi Muhr am See-ben az ott
megrendezendő jubileumi emléktábla avatón és a hozzá kapcsolódó
programokon. (egykori és jelenlegi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi
önkormányzat, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Hegyközösségi Egyesület,
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a református egyház küldöttei, a polgármesteri
hivatal dolgozói, a VSE képviselői és mazsorett csoportja)

Megváltozott számlaszámok
Ismételten tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának számlaszámai 2013. július 1. napjától megváltoztak. A számlavezető pénzintézet a Környe-Bokod Takarékszövetkezet lett. Korábban a polgármesteri hivataltól kapott készpénz-átutalási megbízások (sárga csekk) nem
használhatók! Bármilyen befizetés előtt tanácsos érdeklődni – akár telefonon
is – a polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat számláira történő befizetés
helyben, a Környe-Bokod Takarékszövetkezet helyi fiókjában (2837 Vértesszőlős, Valusek u. 53.) teljesíthető. Kérjük, hogy a korszerű, kényelmes és költségtakarékos fizetési módokat: a csoportos beszedési megbízást és a banki utalást részesítsék előnyben.
Dics Mária aljegyző

Augusztus 20. Falunap
Szeptember 28.
Szüreti felvonulás és bál (bővebb információk következő lapszámunkban)
Október 3–5.
A németországi testvértelepülés küldöttségének részvétele
a Vértesszőlősön elhelyezendő jubileumi emléktábla avatásán

Gázló építése a baji vízfolyáson
Több vértesszőlősi lakos rendelkezik
zártkerttel a baji szőlőhelyen, melyeket
évtizedeken át a két települést összekötő földúton közelítettek meg, amely
a Sólyom u. mögött indul. Sajnos mintegy két évtizede a kárpótlás során érthetetlen módon a korábbi baji önkormányzati (tanácsi) tulajdonú közút
is a kárpótlási földek közé került és a
tulajdonjogot egy baji magánszemély
szerezte meg, aki szarvasmarhákat tart
az út melletti legelőin.
A földtulajdonos az ingatlana és állatai
védelmében az utat idén lezárta, amely
problémássá tette a baji szőlőhegy megközelítését. A lezárt út és a környező magánterületekre történő behatolás a lege4

lő, kiszámíthatatlan viselkedésű állatok
miatt balesetveszélyes.
A helyzet megoldására az önkormányzat magánszemélyekkel és a Komáromi Vízitársulattal összefogva gázlót
épít a baji vízfolyáson (Potocska) a Sólyom u. alatt. A jelenleg is működő, de
csak traktorral vagy terepjáró járművel
használható gázló mintegy 5 méter hos�szan 600-as betoncsövekkel elfedésre
kerül majd, mely így személygépkocsival is járhatóvá válik. A kivitelezés még a
nyár során meg fog történni.
E megoldással, némi kerülő úton – a
Szent András tó megkerülésével – az átjárás Baj felé ismét biztosított lesz.
Dr. Nagy Sándor polgármester

Számlatípus neve

Pénzforgalmi számla
száma

Vértesszőlős Község Önkormányzata költségvetési számla

63300037-11071321

Iparűzési-adó beszedési számla

63300037-11071369

Gépjármű-adó beszedési számla

63300037-11071390

Építményadó beszedési számla

63300037-11071424

Telekadó beszedési számla

63300037-11071431

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla

63300037-11071455

Egyéb bevételek beszedési számla

63300037-11071462

Bírságbeszedési számla

63300037-11071479

Pótlékbeszedési számla

63300037-11071486

Talajterhelési díj beszedési számla

63300037-11071493

Illetékbeszedési számla

63300037-11071503

Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

63300037-11071352

Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

63300037-11071345
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Gazdinka a Szlovák Nagykövetségen

Kirándulás

Idén is képviseltette magát a helyi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
egy érdekes budapesti rendezvényen, a „Gazdasszonykán”.
Minden év nyár elején Peter Weiss, budapesti nagykövet nyitja meg a programot, melynek célja, hogy a hazánkban
élő szlovákok képviselőit ünnepségre
hívja rezidenciájára, ahol egy álló fogadás keretében találkozhatnak az ország
minden részéből jött küldöttségek.
Az esemény fővédnöke, a szlovák államelnök felesége, Silvia Gasparovicová
meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki amiatt, hogy
ismét itt lehet körünkben.
Ilyenkor minden település magával
hoz valami finomságot, amit őseitől tanult sütni, főzni, vagy jellemző az adott
tájegységre. Gyönyörű volt a süteményektől roskadozó asztal látványa, ahová mi is elhelyeztük Kutenics Máriával a
Skrován Józsefné, Márika által sütött
finom réteseket. Amíg a zsűri elvonult,
hogy az ételek közül kiválassza a legfinomabbakat, a másik teremben egy
néptánc- és népzenész csoport szó-

rakoztatta a résztvevőket, fergeteges
hangulatot teremtve. Az eredményhirdetéskor nagyon megörültünk, mikor
meghallottuk, hogy Márika mákos rétesét különdíjjal jutalmazták! A díjat
Silvia Gasparovicová és Peter Weiss
adták át, szívből gratuláltak, és értékes ajándékot adtak át. A nagykövet
sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy
a zsűrizés során nem sok maradt a
vendégeknek a „díjnyertesből”, mert a
zsűri nagyon biztos akart lenni döntése
helyességében…
Ezúton is gratulálunk Skrován
Márikának a díjhoz, és külön is köszöntjük 70. születésnapján! Azt kívánjuk, hogy erőben, egészségben
még sok finom rétessel, ízletes lepénnyel, habkönnyű fánkkal és egyéb
finomsággal örvendeztesse meg családját és a közösséget, melyért mindig
tenni kész!

A Idősek Klubja immár hatodik éve szervez kirándulást Földesre, a Debrecentől 32 kilométerre található termálvizes fürdőbe, ahol a Hajdúszoboszlói
vízhez hasonló gyógyvíz található. Idén júliusban négy napos kiránduláson
vettünk részt. A fürdő területén hatszemélyes faházakban aludtunk, melyek
nagyon szépen felszereltek. A finom reggeli, ebéd és egész napos fürdőzés
után, esténként szalonnasütéssel, tánccal, nótázással töltöttük az időt. Mindenkinek felejthetetlen emlék maradt. Az önkormányzatnak köszönjük, hogy
anyagilag segítették a kirándulásunkat.
Klub dolgozói

Szabó Mária
a helyi SZNÖ tagja

6

7

Napközis tábor Vértesszőlősön
Július 15–19-ig (hétfőtől péntekig)
vártuk az óvodásokat és a kisiskolásokat is a Református Közösségi
Házban (Gagarin u. 10.) megrendezett napközis táborunkba.
Reggelenként sokat énekeltünk Ákos
bácsival hangszerekkel, játékosan megtanultuk az újabb és újabb énekeket.
A délelőtti csoportos foglalkozások alkalmával megismerhettünk gyermekalakokat a Szentírásból, és a példájuk
alapján sokszor megfogalmazódott
bennünk, hogy nekünk is hasonlóképpen lehetne cselekedni. A délutáni szabadidős programok igen változatosak
voltak: szöszmötöltünk, sportoltunk,
filmet néztünk, vetélkedtünk, és mi
mindent próbáltunk még ki. Nem csak
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az aktív programokra volt lehetőség,
hanem volt csendes pihenő is, ahol
délben pihenhettek a kisebbek és nagyobbak is. És persze ki ne felejtsem
a beszámolóból a sok finomságot, ami
mindig maradék nélkül elfogyott.
Már tavaly is tartottunk napközis tábort, de azzal a különbséggel, hogy
nem volt ennyi segítőnk. Ez évben voltak gyülekezeti tagok, akik a főzésben,
voltak, akik a foglalkozásokban segítettek, ugyanakkor ne feledkezzünk
meg azokról a szülőkről, nagyszülőkről
sem, akik minden segítséget megadtak ahhoz, hogy gyermekeik, unokáik
is jól érezhessék magukat. Igazi csoda
volt ez mindannyiunk számára. Köszönte és hála érte!
Búcsúzóul mindenki egy csoportképet kapott, amit hazavihetett magával,
hogyha bármikor is rápillant, eszébe
juthassanak a tábor komolyabb és vic-

cesebb helyzetei, történései. Nehéz
volt öt nap után elszakadnunk egymástól. A legnehezebb az volt, amikor
nyakamba borult egy tábori résztvevő
és csak sírni tudott, és persze nem tudtam semmi biztatót mondani, csupán
azt, hogy még nincs vége a nyárnak,
még előttünk van több tábor is, azokban is szívesen látjuk.
És végül hadd idézzek egy levélből,
amit még a tábor közvetlen befejezése
után kaptam egyik anyukától:
„Köszönjük szépen ezt a csodálatos hetet, amit a fiainknak adtatok! Le
a kalappal az egész gyülekezet előtt!
Két élményekkel teli boldog gyerek jött
minden nap haza és ennél nagyobb
ajándékot nem is kaphattunk volna soha
senkitől! Köszönjük, mindenki munkáját! Légy szíves, add át a köszönetünket
a többieknek is! Áldás, békesség!”
			

Vass Edit Szeréna
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Polgármesteri hivatal
Ügyfélfogadás:

Szeretettel meghívjuk a

XXI. Szőlősi Mesterkezek kiállítás
ünnepélyes megnyitójára.

Időpont: 2013. augusztus 15. 17.00 óra
Helyszín: Közösségi Ház, Tanács u. 79.
A kiállítás megtekinthető:
augusztus 15–30-ig,
a Közösségi Ház nyitva tartása szerinti időpontokban.
Hörömpöli Tiborné
kulturális munkatárs

Őszi színházlátogatás
A Közösségi Ház

2013. október 12-én (szombaton)

az esti 19 órai előadásra színházlátogatást szervez a budapesti Operettszínházba.
A darab címe:

A csókos asszony – klasszikus operett
Főbb szerepekben:
Huszti Péter, Bordás Barbara, Dancs Annamari, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt,
Peller Károly, Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Peller Anna, Faragó András, Jantyik Csaba.
Rendező: Böhm György.

Jegyek ára: 3600 Ft + útiköltség
Érdeklődni: Hörömpöliné Ildikónál vagy a 30 640 8934-es telefonszámon.
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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 – polg.hivatal@vertesszolos.hu

írmondóban!
Hirdessen a Ha 100
0 példányban,
A Hírmondó havont
lősi háztartásba.
ingyenes jut el minden vértessző

2010. július 1-jétől a Hírmondó hirdetési díjai
a következők:

A/5 egész oldal: 6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal: 3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal: 2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni kívánt hirdetésekre
50 százalékos felárat számolunk fel.
A hirdetések díját A Polgármesteri hivAtAl gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
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FRISS HÁZI TOJÁS ELADÓ!
Érdeklődni:

30 Fmtér/edtűb)

06 30 749 0676

(„L”

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*

Mobil (ügyelet): 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu

*HELYETTESÍTÉS

Vértesszőlős belterületén
ingyen házhoz szállítást is vállalunk.

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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Állategészségház, Bánhida
2800 Tatabánya-Bánhida,
Kossuth utca 54.
Telefon: +36 34 952 631
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 9–11*
Kedd, csütörtök: 16–18

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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• 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 szakoktató kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Köszönetnyilvánítás

Száraz Suzuki
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
alkotmány u. 58.

06 34 510 733

A teljesség igénye nélkül, köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik
a IV. paprikáskrumpli főzőverseny sikeres lebonyolításához bármilyen módon hozzájárultak:

Legyen egészségesen barna,
bársonyos és hidratált
a bőre egész nyáron!
Az Ilcsi paradicsomos napozói
kiszűrik a Nap káros sugarait,
tökéletes védelmet nyújtanak a leégés ellen
és értékes vitaminjai, karotinoidjai, likopin,
bioflavon tartalmuknál fogva segítik
a csodás aranybarna szín kialakulását!
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
• Gödri család
• Pászti család
• Jenei Kávéház
• PÁTRIA
• Nábob Kft.
• Németh László
• Burger King
• Hegevill Kft.
• Cargo Plaza
• Sport Labdarúgó SzK
• Dobi Csaba
• Nagy Anasztázia cs.
• Kertgazda Kertészeti Kft.
• Kuzma Norbert

• 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

West-Sport Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárló Központ

Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Szerviz

