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Zörgés, villámlás, leányhajvágás,
gyermekáldás
Július. Ősi magyar nevén az áldás hava, egy darabig a római naptárban Quintilis,
de ma már ne tessék így keresgélni, ezzel az elnevezéssel nem nagyon fogják
megtalálni júliust. Szent Jakab hónapjaként azonban már annál inkább – a spanyolul Santiago Matamoros, azaz mórölő névvel is illetett apostol hava tehát ez.
A naptári elnevezése egyébként Kr. e. 45-ből származik, Marcus Antonius javaslatára nevezték el Julius Caesarról.
De hogy mégis miért neveztem mégis az asszonyok havának e harmincegy napunkat? A hónap legelején (2-án) Sarlós Boldogasszony ünnepét mutatja a naptár. A katolikus egyház Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatására emlékezik e napon, a sarlós
jelző pedig az ekkor zajló aratásra utal. A női hegemóniát megtörve érkezik 20-án Illés
próféta, ám őseink nem voltak kibékülve emléknapjával. A mezőn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Gyakran fordult
elő ekkor jégeső, a viharok pedig könnyen szétszedték és felgyújtották a kazalokat.
A mennydörgéskor pedig azt mondták, hogy „zörög Illés szekere”. (A próféta tüzes
szekéren ment fel az égbe, írja a Királyok Könyve - „ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.”) 22-én Mária
Magdolna napja szépségvarázsoló nap, szokás volt a kislányok hajából egy kicsit levágni, hogy gyorsabban nőjőn. A bűnös életből megtért asszonyok napja is azonban,
ám rögzítendő, hogy a hölgy valós szerepe erősen kérdőjeles, hiszen egyes feltételezések szerint Jézus bizalmasaként megelőzte a tanítványokat is. Mások szerint meg
Jézus felesége és közös lányuk, Sára, anyja, csak utólag a „rossz” szerepét írták rá,
gyengítve ezzel valós(?) szerepét. 26-a Szent Anna napja, Szűz Mária édesanyjáé.
A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért. És végezetül emlékezzünk meg a déli harangszóról: ebben a hónapban, július 4. és 21. között zajlott 1456ban a nándorfehérvári csata, amelynek emlékére szól a mai napig délben a harang
III. Kallixtusz pápa felhívására.
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 2013 júniusában megtartott
üléseinek napirendjei, döntései
A képviselő-testület
Június 6-ai rendkívüli ülésén
1. Módosította egy korábbi pályázati határozatát: az óvodai konyha helyett a Sportközpont energiaellátására nyújt be LEADER-támogatásra pályázatot.
Június 13-ai rendes ülésén
2. Tárgyalta és elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Tatabányai Rendőrkapitányságának beszámolóját a 2012. évben végzett tevékenységről. A napirendnél Hufnágel Ákos őrnagy képviselte a kapitányságot.
3. Döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatáról, és Törökné Pátrovics
Erikát újabb 5 évre megbízta az intézmény vezetésével.
4. a) Módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát annak érdekében,
hogy az intézménybe beíratott valamennyi gyermek felvehető legyen, és
b) engedélyezte a következő nevelési évre, hogy a székhely-intézmény 3 csoportjában az intézményvezető +20 százalékos mértékig eltérjen a maximálisan
felvehető gyermeklétszámtól.
5. A településrendezési eszközökhöz tartozó szerkezeti terv módosítását fogadta el,
ami a Múzeum, a Múzeum utca, a Kánya utca és a Sólyom utca főúti csatlakozási
területét érinti.
6. A helyi alapítású elismerések közül
a) Krupánszki Jánosné részére a „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetés,
b) Törökné Pátrovics Erika részére a „Vértesszőlős Díszpolgára” cím
adományozásáról döntött.
7. Elfogadta a 2013. évi II. félévi belső ellenőrzési tervet, amely kiterjed az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az óvodára.
8. Úgy döntött, hogy Dr. Farkas Noémi ügyvéd távozását követően Dr. Ocskay Zoltán
egyéni ügyvéddel köt megállapodást az önkormányzat jogi feladatainak ellátására.
9. A településrendezési eszközök egységesítésére, felülvizsgálatára érkező ajánlatok
közül kiválasztott 2 tervezőirodát, és felhatalmazta Dr. Nagy Sándor polgármestert,
hogy mindkettővel folytasson tárgyalásokat és véglegesítsék a részleteket, majd a
minden szempontból kedvezőbb ajánlatot adó tervezőirodával kössön szerződést.
10. Forráshiány miatt nem támogatta egy komárom-esztergom megyei és egy fejér
megyei egyesület támogatási kérelmét.
11. Működési támogatás odaítéléséről döntött a következők szerint
a) VSE Labdarúgó Szakosztály 700 000 forint,
b) Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 100 000 forint összegű támogatást kap az
idei évben.
12. Meghallgatta és elfogadta a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2012. évi működésről szóló beszámolót.
13. Meghatározta az idei búcsú idejére vonatkozó közterület-használatot és a mutatványosok által a közönség részére kötelezően biztosítandó kedvezmény mértékét.
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14. Elvi döntést hozott, hogy a Múzeum utcában „Előember-emlékhely” létesüljön, és
ehhez térítésmentesen biztosít területet.
15. Kiválasztotta az ajánlatot adók közül a csapadékvíz-elvezetés felújítása kapcsán
induló közbeszerzési eljárás bonyolítóját: Konzulens 9000 Szolgáltató Kft. A bonyolító díja: 550 000 forint + Áfa.
16. Elfogadta a temetőüzemeltető TÁMASZ Kft. 2012. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását.
Június 17-ei rendkívüli ülésén
17. Vis maior esemény (június 11-én lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz) kapcsán támogatási kérelem benyújtásáról döntött.
Június 25-ei rendkívüli ülésén
18. Elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását, mely a társulás átalakulásához szükséges.
Dics Mária aljegyző

Megváltozott számlaszámok
Értesítem a tisztelt lakosságot Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntéséről, mely szerint 2013. július 1. napjától az önkormányzat minden számláját
a Környe-Bokod Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetteti. Ez egyben azt is jelenti,
hogy megváltoznak a számlaszámok is. Kérek minden érintettet, hogy korábban a polgármesteri hivataltól kapott készpénz-átutalási megbízásokat (sárga csekk) ne használja, a
befizetés előtt mindenképpen érdeklődjön – akár telefonon is – a polgármesteri hivatalban.
Az önkormányzat bármely számlájára történő befizetés helyben, a Környe-Bokod Takarékszövetkezet helyi fiókjában (2837 Vértesszőlős, Valusek u. 53.) teljesíthető.
Dics Mária aljegyző

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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Épül az Által-ért menti kerékpárút
A mintegy másfél évtizede tervezett
Tatát Tatabányával összekötő kerékpárút sokévi előkészítés és problémák
után végre kivitelezési szakaszba érkezett.
A munkát a közbeszerzési eljárás során
szerencsére egy helyi konzorcium nyerte
el, melynek tagjai az FTK Kft., a Geotech
Kft. és a Vértes Út Kft. A teljes 6,8 kilométer hosszúságú szakaszt a cégek
egyenlő költségarányban felosztották
egymás között, a vértesszőlősi szakaszt
a Geotech Kft. építi. A vasúti megállóig
vezető bekötőág építése előrehaladott
állapotban van, mindössze néhány napos munka szükséges még a teljes befejezésig. Június 21-én egy látványos
munkarész valósult meg: az Által-ér feletti fahíd beemelése.
A híd 2 darab ragasztott tartón nyugvó,
teljes egészében fa szerkezet. A keresztezési szög 90 fok, szabad nyílástávolsága mintegy 16 méter, belső szélessége
3,15 méter. A híd vasbeton tartóit vértesszőlősi cég, az IMV Kft. készítette,
valamint szintén egy másik helyi cég, a

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Bizonyára már olvasták, vagy hallották, hogy a Vértesszőlősi és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen
pályázott LEADER forrásból a településünkről szóló ismeretterjesztő kiadvány és film elkészítésére, melyek
még idén el fognak készülni.

Tomasik Kft. is alvállalkozóként dolgozik
még a kerékpárút kivitelezésén.
A beruházás befejezését nehezíti és
lassítja a töltésen épülő jelentős hoszszúságú szakasz korlátozott teherbíró
képessége, mely miatt a pályaszerkezet
megerősítése szükséges. Ez jelentős
többletköltséget igényel, amely szerencsére az elnyert támogatásból rendelkezésre áll. A szükséges engedélyek és
szerződésmódosítás után e munkára
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Várhatóan ezek után hamarosan teljesen elkészül a kerékpárút.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A forgatási helyszínek csinosítása elkezdődött. A templomnál, a Takarékszövetkezetnél és az Országzászló térnél
található parkok, virágágyások gazolása, virágosítása lelkes segítőkkel megtörtént. A forgatások több részletben
zajlanak. Szlovák hagyományunk a tollfosztás, már rögzítve lett. A többi felvétel látnivalóinkról, településünkről szép
napos időben várható, majd a szüreti
felvonulás következik szeptember 28-án,
melyre minél többen jöjjenek el, lehetőség szerint népviseletben.
Kérjük a tisztelt lakókat, segítsék munkánkat! Szíveskedjenek a házuk előtti
zöldfelületet rendben tartani, locsolni,
a füvet lenyírni, lakókörnyezetüket fokozottan tisztán és rendezetten tartani,
hiszen az elkészült film, hosszú ideig fogja

településünket, történelmünket bemutatni
a hozzánk érkező vendégeknek, turistáknak, vagy a honlapunkra látogatóknak.
Törökné Pátrovics Erika VSZNÖ elnök
Zoltánfi Zsuzsanna VKÖ alpolgármester

Köszönet a maroknyi, de annál lelkesebb csapatnak, akik a virágosításban részt vettek!

Boda Ferencné
Borbélyné Paxy Erika
Bottyán Vera
Csanálosi László
Gombás Ferencné
Kovács István
Kovács Lajosné
Kutenics Mária
Magyar Márta
Szabó Ákos
Szabóné Molnár Judit
Törökné Pátrovics Erika
Zachara Norbert
Zoltánfi Zsuzsanna
Zsigó Lászlóné

Vértesszőlősön az ügysegéd
a polgármesteri hivatalban segíti
a lakosság és a járási hivatal közötti kommunikációt.

Az ügységéd neve: Ekési Kata.
Az ügyfélfogadás időpontja:
minden héten kedden 8.30-tól 10.00 óráig.
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Jutalomkirándulás a Balatonnál
Az idei tanévben iskolánk 20 tanulója
harmadiktól nyolcadikig ingyenes jutalomkiránduláson vehetett részt az
Erzsébet-program keretében.
Skrován Joci bácsi szervezőmunkájának köszönhető, hogy június 3-án vele
és Szabó Marika nénivel elindulhattunk
Fonyódligetre. Vonattal utaztunk, egy
nagy faházban kaptunk szállást, ahol
négyágyas szobák voltak. Többen közülünk még sosem táboroztak, nem aludtak emeletes ágyon. Hatalmas ebédlőben étkeztünk, hiszen több, mint ezer
gyerek volt a táborban. Sokat álltunk
sorban itt, de megérte, mert finoman
főztek. Az időjárás nem volt kegyes hoz-
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zánk, többször esett az eső és nagy szél
fújt. Ennek ellenére gyalogtúrákat tettünk Fonyódra, áthajóztunk Badacsonyba, számháborúztunk, esténként jókat
beszélgettünk. Köszönjük iskolánknak,
hogy ezt a három napot emlékezetessé
tették számunkra!
Csizmadia Lili, Batta Krisztina, Gebauer Adél
6. osztályos tanulók

(Megjegyzés: A tábor pályázat útján valósult meg, e nélkül 390 000 forintba került
volna. Az iskola Gyermekszem alapítványa az utazást tette ingyenessé azzal,
hogy mintegy 100 000 forint támogatást
adott.)

„A hősök köztünk járnak…”
Vendégünk volt Csernoviczki Éva
olimpiai bronzérmes cselgáncsozónő,
aki élménybeszámolót tartott az érdeklődő gyerekeknek, tanároknak és
szülőknek.
Szép számban gyűltünk össze, és „bemelegítésként” közösen megnéztük az
olimpiai bronzmeccs videofelvételét.
Közben Éva a szabályokkal és a pontozás alapvető szempontjaival ismertetett
meg bennünket. Az előre összegyűjtött kérdésekre kiadós válaszokat kaptunk. Elmesélte, hogy gyerekkorában
sokat cukkolták alacsony termete és
kicsi súlya miatt, ezért egyszer jól helyben hagyta egyiküket, onnantól fogva
tisztelték társai. Kezdetben fiúk között
versenyzett, de ma már csak edzőpartnernek választ inkább fiúkat, a nők 48
kilogrammos súlycsoportjában szerepel.
Legutóbb a budapesti EB-n láthatta őt a
közönség, ahol nagy dicsőségre az első
helyet szerezte meg. Megtudtuk, hogy
a magánéletben ugyan olyan fiatal lány,
mint a többiek, és nem bánta meg, hogy

édesapja edzéseire kezdett el kislánykorában járni. Megszerette ezt a sportágat
és szülei támogatásával sikerült egy
nagy álmot megvalósítania, az első női
olimpiai érmet szerezte meg a sportágnak. További céljai közt a Riói olimpia is
szerepel, melyre már most készül. Rendszeres sportolásra és kitartásra buzdította tanulóinkat, s jó tanácsokkal látta el a
szülőket. A helyszínen is lehetőség volt
kérdéseket feltenni neki, melyekre kimerítően válaszolt.
Kellemes egy órát tölthettünk vele és
talán kicsit közelebb került hozzánk az
élsport és annak minden valósága. Köszönjük Éva, hogy itt voltál velünk!
Mátyási Piroska

Ezen a napon még egy program zajlott
iskolánkban: este csillagászati előadást tartottak a mintegy ötven érdeklődőnek. Sajnos felhős volt az ég, így
a távcsöves megfigyelést a következő
tanév elejére halasztottuk.
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Gyermekszínházi előadás

Író-olvasó találkozó
Az ünnepi könyvhét alkalmából 2013.
június 10-én 11 órától a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár és a Községi Könyvtár közös szervezésében
került sor Víg Balázs: A rettegő fogorvos című könyvének bemutatására a
Közösségi Házban.

Minden tavasszal megrendezi a Környei
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
az iskolai napokat. Ennek keretein belül
az osztályok valamit bemutatnak a tanórákhoz szorosan nem kötődő „tudományukból” is. Ez év tavaszán a 3.a osztály
„Az utolsó kincs” című színdarabbal készült, amit hosszú hónapok fáradságos
munkájával tanultak be a gyerekek. Az
előadáshoz a gyerekeken kívül a szülők
is jelentősen hozzájárultak (díszletek,
jelmezek, stb.). A gyerekek az előadásokon – valamint a gyakorlás perceiben
is – kitartóan, fegyelmezetten és nagy
élvezettel vettek részt. A felkészítők szeretnék elérni azt, hogy a produkció ne
vesszen el, mások is ismerjék meg, azaz
szeretnének örömet okozni a kis ovis
nézőknek, közönségnek. Ezért keresték
meg a környeiek óvodánkat, iskolánkat.
Az előadásra a Közösségi Házban került
sor június 5-én. Az óvodás és kisiskolás
korú gyermekek nagy érdeklődéssel tekintették meg a hozzájuk hasonló korú
gyermekek előadását.
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Az író az első és második osztályos gyermekek számára írt könyvét úgy próbálta
a tanulók számára érdekessé tenni, hogy
fogorvosnak öltözött és a nézőközönség
bevonásával néhány fejezetet eljátszott
a történetből. A gyerekek megismerkedhettek a doktor bácsi mellett a két testvérrel is, akik a történet további szereplői.
A találkozó végén az író megmutatta másik könyvét is. A három bajusz gazdát keres című ifjúsági regény a 9-10 éves korosztály számára íródott. A rendezvény
végén az ajánlott két könyvet megvásároltuk, a könyvtárból mindenki számára
kikölcsönözhető.

Az egyesület titkára azzal a kéréssel
fordult a Községi Könyvtárhoz, hogy
tudnánk-e segítséget nyújtani „hazai
kóstolóval”, mellyel megköszönhetik a
sok kedvességet és odafigyelést, amit
a látogatás során kapnak. Természetesen, mi segítettünk… A Hegyközség
tagjai közül Jung János, Szilágyvári
Kálmán és Jenei Zoltán 1-1 palackozott
bort ajánlott fel. A Közösségi Házban
működő Ügyes kezek szakkör tagjai közül Rózsás Tiborné, Dávid Jánosné és
Hörömpöli Tiborné decoupage technikával díszített tányért készített, melyre
Kutenics Marika, Skrovánné Márika néni
és Törökné Pátrovics Erika a jellegzetes
szlovák süteményt, a hraplát sütötte.
Az egyesület elnöke Kristófné Szabó
Szerafina polgármester úrnak levélben
köszönte meg a Vértesszőlősiek segítségét és arról is tájékoztatott bennünket,
hogy a borokat Gúta és Szímő városvezetése kapta, a három tányér süteményt
a Gútai Városi Könyvtár vezetőjének, az
érsekújvári könyvtárigazgatónak illetve
a Martosi tájház gondnokának adták át.
Köszönet a segítőknek!

Amennyiben jelentkezni szeretnének
erre a szép eseményre, akkor kérem, hogy a Hírmondó kézhezvétel
után jelezzék részvételi szándékukat
a 06 30 640 8934-es telefonszámon
vagy e-mailben a muvelodesi.haz@
vertesszolos.hu címen!
A kiállításra szánt tárgyakat augusztus 5-9-ig lehet leadni a Közösségi Házban hétfőn és szerdán
11.00-17.00, kedden, csütörtökön
és pénteken 17.00-19.00 között.

Nyári szabadság

A Közösségi Ház

A Közösségi Ház és Könyvtár

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

A csókos asszony
– klasszikus operett

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom- Esztergom Megyei Szervezete
2013. június 10-én szlovák szakmai
kapcsolataiknak felelevenítése céljából
felvidéki tapasztalatcserére indult.

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk és várjuk azokat az ügyes kezű
vértesszőlősi lakosokat, akik kiállítóként szeretnének részt venni az
immár XXI. alkalommal megrendezésre kerülő VÉRTESSZŐLŐSI
MESTERKEZEK KIÁLLÍTÁS-on.

Őszi színházlátogatás
2013. október 12-én (szombaton)

Felvidéki tapasztalatcsere

Mesterkezek
kiállítás

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.

2013. július 1- augusztus 2-ig
ZÁRVA TART.
Az intézmények 2013. augusztus 5-től
ismét teljes nyitva tartással várják a
kedves szőlősi lakosokat.
A nyár folyamán mindenkinek kellemes
időtöltést és jó pihenést kívánok!
Hörömpöli Tiborné
kulturális munkatárs
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„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Mielőtt bármit is mesélnék, muszáj
tisztázni egy tényt. Az emberfejlődés folyamata, ha nem is teljesen, de
véget ért. Felegyenesedtünk, megtanultunk vadászni, halászni és gyűjtögetni. Megtanultunk tüzet használni és olyan szerkezeteket építeni,
melyek megkönnyítették munkánkat,
s szebbé tették világunkat. Ilyeneket
egy értelmes, gondolkodó ember
tud csak véghez vinni.
Ezeket azért volt fontos leszögezni,
mert úgy tűnik, vannak még, akik a
barlanglakó, vadászgató létformán túlra képtelenek voltak fejlődni. Ajánlatos
lenne egy emberfejlődési vizsgálatot
végezni Vértesszőlős községben, hogy
megbizonyosodjunk, a település lakói
közül ki hol akadt el az evolúció során.
Szóval egy békés nyári napon felsétáltam a vértesszőlősi múzeumba.
10.00-kor kinyitottunk és kellett hozzá némi idő, míg feltűnt, hogy valami
hiányzik. Ez a valami egy háromszög
alakú tábla volt, mely a bejárat közelében kőomlás veszélyére hívta fel a
látogatók figyelmét. Most már nem hív
fel semmire, mert nincs ott. Ismeretlen
emberszabásúak eltulajdonították.
Sokat gondolkodtam azon, hogy mikor hallottam utoljára, hogy az embert
embernek nevezték. Nagyon régen.
Általában az „állat”, a „barom”, és a
„marha” szóval találkoztam a legtöbbször. Nem hiszem, hogy mindez ok
nélkül történt így. Ugyanis 2013. június
16-án hajnalban Samu egykori, általa
kissé lenézett haverjai visszatértek. És
mivel sosem jöttek ki jól egymással,
mert Samu sem a füves, sem a sima cigarettát, sem az alkoholt nem szerette,
10

Kedves Vértesszőlősiek! Kicsik és nagyok!
Az alábbi programokat kínáljunk mi, vértesszőlősi reformátusok:
Július 10–13. várunk benneteket Gárdonyba családos táborba.
Július 15–19. a napközis táborunkban kínálunk tartalmas programokat
egész nap! Hogy mindezt hol? A Gagarin utca 10. alatt minden nap nyolctól négyig!
Július 23–27. Csillagpont országos református ifjúsági találkozóra utazunk
Mezőtúrra!
Augusztus 5–10. pedig gyermektáborunkat tartjuk Sikondán egy erdei iskolában!
Ha valamelyik lehetőség bővebben érdekel, információ és jelentkezés
Vass Edit Szeréna lelkipásztornál vagy Bottyán Vera gondnoknál!
Elérhetőség: 06 30 528-7339

úgy gondolták, bemocskolják emlékét
és ezáltal megsértik emberré válásunk
történetét.
De álljunk meg egy kicsit! Lehet,
rossz oldalról közelítettem meg a
problémát. Az is elképzelhető, hogy
az ismeretlen barmok csupán tiszteletüket akarták a lopással kifejezni.
Nincsen kizárva, hogy szabadidejükben Rousseaut olvasnak és erélyesen
harsogják, némileg állatiasan eltorzított hangon: „Vissza a természetbe!”
Hajrá a világnak legnagyobb marhái!
Én nem állom utatokat! Egyedül a rend
őrei fogják ezt másként gondolni.
... Hát mégis csak ember lenne az
ember? Azt hiszem, igen. Még nincs
minden remény veszve!
Köszönjük a község nevében, hogy
visszakerült a múzeum tulajdonába az
eltulajdonított tábla!
Turi Dávid
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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

dr. Keleti Zoltán magán-állatorvos (eng.szám: 2314)
az állategészségügyi igazgatási és járványtan szakállatorvosa
kisállatgyógyász szakállatorvos

A természet erejének köszönhetően az
Ilcsi napozó krémei kiszűrik a Nap káros sugarait,
védenek a leégés ellen, likopin, karotinoid tartalmuknál
fogva elősegítik a gyönyörű barna bőr elérését!
A napozás mellett bőrünk ápolásra,
vízpótlásra, kényeztetésre szorul.
Nyári hidratáló, tápláló kezelések kövirózsával,
aloéval, valamint pigment,- és májfoltok megelőzése
és enyhítése a torma és a petrezselyem erejével!
T ábbi iinformációkért
További
f
á ióké t é
érdeklődjön
d klődjö személyesen
él
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ szakoktató kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Köszönetnyilvánítás
Ez úton is szeretném megköszöni, hogy
az árvíz idején közzé tett felhívásomra és
kérésemre akadtak segítő szándékú emberek és adományukkal hozzá járultak a
gátakon dolgozók élelmezéséhez.

Köszönet a
Rapid Marketnek,
a Kata boltnak
és Szabó Marikának.
Ispán Mónika
Vöröskereszt titkára

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata

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.

• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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SZÁRAZ SUZUKI
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
Alkotmány u. 58.

06 34 510 733
14

15

T-Partner - Vértes Center Tatabánya

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

ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT és SZERVIZ

