Hírmondó
Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2013. május XIX. évfolyam 5. szám

Fogjunk össze a tiszta Vértesszőlősért!
Egyáltalán nem elképzelt párbeszéd valahol (bárhol...) Vértesszőlősön, miután a
cigicsikk, papírzacskó, műanyagflakon ívben repült a fű felé.
– Ne haragudj, elejtettél valamit…
– Mit? – ijed meg az illető, majd amikor meglátja, hogy a kinyújtott kéz az eldobott
cigicsikkre, papírzacskóra, műanyagflakonra mutat, megnyugodva és némi önérzettel
lezárja a beszélgetést. – Ja! Azt eldobtam…
– Hmm…
Ott sincs kolbászból a kerítés, tudjuk, de nálunk kulturáltabb országokban elképzelhetetlen, hogy valaki a kuka mellé tegye a szemetét, az út mellett csak úgy eldobja
azt, amire már nincs szüksége. És ez nem azért nem jut az emberek eszébe, mert
attól tartanak, hogy rájuk szól valaki, vagy jó nagy büntetést kapnak. Egyszerűen
tudják, hogy környezetünk megóvása közös érdek.
Vértesszőlős évek óta csatlakozik az országos TeSzedd! mozgalomhoz, idén azonban a május 10-i Madarak és fák napjának apropójából saját programot indított. Lakóhelyünket szeretnénk tisztának látni, hiszen itt élünk, itt kirándulunk, vagy éppen csak
itt kísérjük ki a buszhoz, vonathoz látogatóinkat. Szeretnénk, ha büszkék lehetnénk
falunkra, amelyet közösen óvunk és tartunk tisztán.
A TeNeDobdEl! program egész évben felhívja az itt lakók és az átutazók figyelmét
arra, hogy a kukában gyűjtjük a szemetet, nem pedig
Egész évben
mellette, és épp ezért kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. Nem a büntetés elkerülése, nem a
A tiszta
fenti párbeszéd elkerülése miatt – egyszerűen azért,
Vértesszőlősért
mert közös érdekünk a szép lakókörnyezet. Vértesszőlős kukáira pedig TeIdeDobdBe! táblák kerülnek:
nem erőszakkal, hanem példát mutatva fordulunk a tisztaDobd
Te
ság felé. Az egész éves akció jó alkalom lehet arra, hogy
mindenkiben tudatosuljon, a saját környezetünkért mi maFogjunk össze a tiszta
gunk vagyunk felelősek. A jó példa pedig reményeink szeVértesszőlősért!
rint valóban ragadós lesz.

TeNeDobd

El!

Ide
Be!

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. május 9-én megtartott ülésének napirendjei, döntései

Tatabányai járás

1. A Képviselő-testület a májusi ülésén a következő beszámolókat fogadta el:
a) Tatabányai ESZI beszámoló a szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, idősek
klubja működéséről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról és a családsegítői tevékenységről.
b) Szociális és Egészségügyi Bizottsági beszámoló a 2012. évi bizottsági munkáról.
c) Kistérségi Háziorvosi Ügyeleti beszámoló a 2012. évi munkáról.
d) Jegyzői gyámügyi és gyámhatósági beszámoló a 2012. évről.
e) Védőnői Szolgálat beszámolója a 2012. évi munkáról.
f) Háziorvosi Szolgálat beszámolója a 2012. évi működésről.
2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Dr. Farkas Noémi ügyvéd helyére – aki 2013. június
30-ig látja el még jelenlegi feladatit – átalánydíjas szerződéssel történő foglalkoztatásra új
ügyvédet keres.
3. A Képviselő-testület a jelenlegi K&H Bank helyett 2013. július 1-jétől a Környe-Bokod
Takarékszövetkezetet választotta az önkormányzat és a hivatal számlavezető pénzintézetének.
4. A Képviselő-testület a temetőüzemeltetői feladatok ellátásával a TÁMASZ Bt-t bízza meg
újabb 5 évre.
5. A Képviselő-testület elbírálta a helyi civil szervezetek, egyesületek 2013. évi támogatási
kérelmét, és a következő összegek odaítéléséről döntött:
a) VSE Asztalitenisz Szakosztály
100 E Ft
b) VSE Mazsorett Szakosztály
250 E Ft
c) VSE Karate Szakosztály
250 E Ft + 300 E Ft
d) Vöröskereszt Helyi Alapszervezet 80 E Ft
e) Pátria Faluközösségi Egyesület
200 E Ft
6. A Képviselő-testület döntött a különböző célú LEADER pályázatok benyújtásáról is, amelyeken az elnyerhető maximális összegek a következők:
a) A Közösségi Házban színpad, padló és függönyök cseréje, az udvar felújítása (csapadékvíz elvezetés, ivóvíz bevezetése, térkő burkolat) max. nettó 4 M Ft.
b) Kommunális traktor és eszközök beszerzése (traktor, hótoló-lap, sószóró, homlokrakodó, kanál, raklap-villa és pótkocsi) max. nettó 20 M Ft.
c) Kerékpáros pihenőhely kialakítása a vasúti megállónál (parkosítás, térkő-burkolat, kerékpár-támasz, ivókút) max. nettó 10 M Ft.
d) Megújuló villamosenergia-termelés – a Sportcsarnok energiaellátása (fotovoltaikus elemek
elhelyezése a tetőn a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére) max. nettó 10 M Ft.

A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013.
január 1-jével jöttek létre.

A Képviselő-testület minden tagja az ülést követően a Baromállás-dűlő lakosainak megszervezett rész-falugyűlésen vett részt.
Dics Mária aljegyző
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Változások az ügyintézésben

A Tatabányai Járási Hivatal a 2800 Tatabánya Fő tér 8. szám alatti, volt polgármesteri hivatal épületében kezdte meg
működését.
A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással
és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.
A járási hivatal hatáskörébe tartoznak
az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra
való jogosultság, ápolási, emelt összegű
ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok
(pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi
igazgatási, földrendezési és földkiadási
ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással,
valamint egyes távhő, villamos energia
és földgázellátással kapcsolatos ügyek.
Szabálysértési hatáskörben 2012.
április 15-étől már a kormányhivatal jár
el, január 1-jétől a járási hivatal.
A jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási
gyámhivatalhoz kerülnek.
A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal
kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői
felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének

engedélyezésével,
örökbefogadással,
családi jogállás rendezésével, gyámsági
és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban
egyes gyermekvédelmi támogatások
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás)
továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési
önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.
2013. január 2-től a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek,
a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok,
valamint az építésügyi hivatalok is járási
szinten végzik a feladataikat.
A tatabányai járásban, a lakosság a
2800 Tatabánya Fő tér 8. szám alatti
járási hivatalban intézhetik ügyeiket.
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 11.30 óráig.
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Rész-falugyűlés

Helyi adóügyek intézése

Vértesszőlős Község Önkormányzata
2013. április 11-én tartotta Baromállásdűlői rész-falugyűlését a Tatabányai
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában.
Annak ellenére, hogy a község honlapján is és szórólapokon is a dűlői lakosok
tudomására lett hozva a rész-falugyűlés időpontja, igen csekély számban
(12 fő) jelentek meg az érdeklődők.
Dr. Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket és elsőként bemutatta Dics Mária aljegyző asszonyt, majd
tájékoztatást adott az önkormányzat jelenlegi helyzetéről, a kitűzött tervekről,
a dűlő helyzetéről. A polgármester elmondta, hogy sajnálatos módon egyre
többen költöznek ki a városból életvitel
szerűen a dűlőbe, ellehetetlenült anyagi
helyzetük miatt, ami önkormányzatunkra
aránytalanul nagy terhet ró. Ezt leginkább
a dűlőben évente kifizetett szociális támogatások összege mutatja, ami alig
kevesebb, de néha több is mint Vértesszőlős belterületén. A dűlői lakosokra
fordított éves keret 8-9 millió forint.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
rendszeresen, havonta ülésezik, ahol a
támogatási kérelmek nyolcvan százalékát a külterületre bejelentkezettek kapják. Az önkormányzat a célja, hogy a
lakosság a belterületen telepedjen le,

Tájékoztatom településünk lakosait, hogy Bucskuné Virtás Klára adóügyi főmunkatárs, aki 1996. január 2. napjától dolgozója a Polgármester Hivatalnak, 2013. augusztus 1-jétől nyugdíjba vonul, ezt megelőzően kiveszi szabadságát, illetve június 1-jétől
a felmentési idejét tölti majd. Az adóügyek intézése azonban nem marad gazdátlan,
2013. április 1-jétől folyamatosan veszi át és intézi az ügyeket Szabó Gabriella új kolléganőnk, aki pályázat alapján került kiválasztásra a jelentkezők közül. Kérem, hogy
kérdéseikkel, ügyeikkel forduljanak hozzá bizalommal úgy, mint korábban Klárikához.
Klári kolléganőknek jó pihenést és tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk!
Dics Mária aljegyző

ahol sok évtized alatt kiépítésre kerültek
a szükséges közművek.
A Baromállási lakosok részéről érthetőek a kérdések, hogy miért nincs közvilágítás, miért nincs aszfaltos út, de mivel
külterület, ezeket a kéréseket nem tudja
az önkormányzat támogatni, de nem is
kötelező a közművek kiépítése. Ennek
ellenére a tavalyi költségvetésben 2.2
millió forint került felhasználásra a dűlőben. Összesen 35 teherautónyi zúzott
követ szállítottunk ki és terítettünk el a
dűlőben.
A szociális problémák mellett, az illegális szemétlerakás is nagyon gyakori jelenség a külterületeken, ami további anyagi
teher Vértesszőlősnek. A tavalyi évben
veszélyes hulladék elszállítására és lerakására került sor, ami közel 500 ezer forint volt. Sajnos jelenleg is legalább 5-600
köbméternyi hulladék van ismét a dűlőben, amit el kellene szállíttatni.
A polgármester tájékoztatását követően
lehetőség volt kérdéseket feltenni. Többeket érintő téma volt az eb összetereléses
oltások megszűnése, a kutyák kötelező
chippel történő ellátása és a zúzottkő
utak folyamatosan romló állapota. Dr.
Nagy Sándor elmondta, hogy sajnos az
önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy komolyabb
útfelújítások legyenek, de van még az idei
évre 700 ezer forint kerete a dűlőnek, ez
útjavításra lesz fordítva.
Z. Zs.
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Polgármesteri hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Szabó Gabriella) 104-es mellék – szabo.gabriella@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Aljegyző (Dics Mária) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu

Anyák napi köszöntő!
„Mindent ami vagyok,
vagy lenni szeretnék,
az Angyali Édesanyámnak
Köszönhetem”
(Abraham Lincoln)

Minden évben van egy kedves nap, amiről
sohasem feledkezhetünk meg. Május első
vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük.
Anyák napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete képviseletében,
Ispán Mónika egy szép szál rózsával köszöntötte az Idősek Napközi otthonában az édesKlub dolgozói
anyákat, nagymamákat.
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TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0084

ÓVODAFEJLESZTÉS
VÉRTESSZŐLŐS TELEPÜLÉSEN
A Süni csoport gyermekei a pályázati forrásból kialakított udvart végre birtokukba vehették.
A kicsik nagyon örültek az új udvari játékoknak, örömmel vették birtokba a hintákat, a csúszdát, mászókát és a homokozót is.
A játékeszközök minden szempontból megfelelnek a biztonsági előírásoknak, megfelelő esési terek lettek kialakítva a gyermekek
biztonságának érdekében.
A TÁMOP pályázat sok lehetőséget biztosít arra, hogy gyermekeink gazdag programkínálatban vehessenek részt. Májusban
Tatán a múzeumban múzeumpedagógiai
foglalkozáson vehettek részt óvodásaink.
Kisvonattal utaztunk, ami már magában
is élményt jelentett minden csoportnak.
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Tata és a Vár festői környezete esztétikai
élményt nyújtott mindenki számára, gyönyörködtünk a Tatai tó vizében, a várat körülölelő erdőben.
A múzeumban Pap Kinga restaurátor-múzeumpedagógus várta a gyermekeket. A ﬁúk
dárdákat, a lányok fátylat készítettek, amit
a helyszínen ki is próbálhattak. A várban
történt látogatás után napokig játszották az
átélt élményeket az óvodában.
Május hónapban egy közös gyermeknapi programra várjuk a családokat a pályázati támogatás felhasználásával.A gyermeknapon Gyuri bohóc várja a kicsiket.

lesz még légvár, arcfestés, lufihajtogatás.
A vállalkozó kedvű családok részt vehetnek
a közös versenyzésekben, együtt mozoghatnak, versenyezhetnek gyermekeikkel.
A program végén Mikola Péter zenés műsora hallható.
Ugyancsak pályázati támogatásból utazunk Veszprémbe az állatkertbe. A nevelési
év végén az ismeretnyújtás mellett igyekszünk sok élményt, változatos tevékenységet és sok örömet okozni gyermekeinknek és
családjuknak egyaránt!
Törökné Pátrovis Erika
projektmenedzser

7

Iskolai hírek
Beiratkozás
Április 8-án és 9-én volt iskolánkban az
első osztályosok beiratkozása. Sajnos az
idén a tavalyihoz képest csökkent az iskolába jövők létszáma, ennek oka, hogy sok
kisgyermeket tartottak vissza az óvodában még egy évre. A 2013/2014-es tanévben 18 tanuló kezdi meg tanulmányait
– az előző évekhez hasonlóan – iskolaotthonos oktatási formában. A beíratottak
közül minden tanuló választotta a nemzetiségi (szlovák) nyelv tanulását.
Az előző évekhez képest változás, hogy
az új tanévtől bevezetésre kerül az első
osztályban az erkölcstan vagy a hit- és
erkölcstan oktatása, mint új „tantárgy”.
Még egy újdonság: a 2013/14-es tanévtől
minden első osztályos alanyi jogon ingyenesen kapja a tankönyveket, melyek tartós
tankönyvként maradnak 4 évig az iskola
könyvtárában. Azonban a szülők többsége a tankönyvek megvásárlása mellett
döntött, mivel a tartós könyvekbe tilos írni.
Örömünkre szolgál, hogy az idén is többen érkeznek körzeten kívülről. A szülők
hallottak már a nálunk folyó oktató-nevelő
munka hatékonyságáról, magas színvonaláról, ezért mindannyian örömmel választották az iskolaotthonos oktatást.
Május közepén véget ért a Manó-tanodának keresztelt foglalkozássorozat,
melyet a leendő elsős tanítók tartottak az
óvodában az iskolába készülő gyerme-

keknek. Ennek keretében sokat játszottak, rajzoltak, labdáztak, kétszer még az
iskolába is ellátogattak az apróságok.
Az utolsó alkalommal az iskola pályáján aszfaltrajzokat készítettek, majd – az
iskola háromhetes programjához kapcsolódva – gyümölcsöket kóstolhattak
a gyerekek. Tanítóikkal legközelebb az
augusztus végén rendezendő gólyatáborban találkoznak, hogy így is felkészüljenek az iskolás életre.
Iskolavezetés

Papírgyűjtés
Április 17-én került sor tavaszi papírgyűjtési akciónkra. Diákjaink ismét rendkívül
szorgalmasnak bizonyultak, így összesen
közel 4 tonna papírt sikerült összegyűjtenünk. Az alsó tagozatosok közül a 2.
osztályosok voltak a leglelkesebbek, ők
687 kilogramm papírt gyűjtöttek, míg a
felsőben az 5. osztályosok végeztek az
élen 720 kilogramm papírral. Egyénileg az
alsósok között Szabó Blanka, a felsőben
pedig Gyurász Martin szorgoskodta össze
a legtöbb papírt. Köszönjük az akcióban
részt vevő szülők támogatását, illetve a
helyszínen megjelent tanulók segítségét!
A papírgyűjtésből befolyt összeget – 61
520 forintot – a Diákönkormányzat számlájára utaltuk. Az összegből a későbbiek
folyamán a diákok számára szervezett
programokat támogatjuk majd.

Anyák napja az alsó tagozaton
Idén rendhagyó módon az alsó tagozatos gyerekek együtt köszöntötték
édesanyjukat, nagymamáikat. Az ünnepségnek a Közösségi Ház adott helyet. Már hetekkel korábban lázasan
készültek tanítók, gyerekek erre a jeles
és szép alkalomra. Az elsősök rövidke
versekkel, színes, színvonalas tánccal,
énekkel készültek. A másodikosok né8

hány saját gondolatban, illetve rajzban
mondták el jókívánságaikat, melyeket a
nézők vetítővásznon láthattak. A harmadik osztályosok tavaszi, anyák napi dalcsokorral köszöntöttek. A negyedikesek
egy Móra Ferenc színdarabot adtak elő,
mely a meghatódottság könnyei mellett
mosolyt is varázsolt a vendégek arcára.
A műsor második felében a tatai
Kenderke Művészeti Iskola bemutatkozó előadását láthattuk. Népdalokat, népi
hangszereket, táncokat mutattak be.
A rendezvény végén a gyerekek átadták
meglepetés- ajándékaikat édesanyjuknak, nagymamáiknak.

Tatabányán jártunk
a Jókai Általános Iskolában
A szlovák nyelvoktatás célja a nemzetiségi önazonosság megőrzése, erősítése, a kulturális örökségek, régi hagyományok, művészet, a régmúlt életforma
megismerése. Nem is lehet másként, a
helyi jellegű tradíciókat a gyerekek számára közel kell vinnünk, hiszen a jelenünk és jövőnk szempontjából fontos, a
múlt ismerete, tisztelete.
Talán sokan nem tudják, hogy Tatabánya-Bánhidán is van nemzetiségi nyelvoktatás. Ebben az iskolában is ugyanezen elvek szerint oktatnak. Ott is van
helyi hagyomány, kulturális örökség.
A tanórákon kívüli tevékenységi formák
szükségesek ahhoz, hogy a gyermekeink lássák, tudják, hogy nem csak
iskolánkban, hanem másutt is tanulják
a szlovák nyelvet. Sajnos már nem sok
helybéli beszéli a nyelvet, de pont azért
van szükség arra, hogy megismertessük
velük a közösség értékeit, elfogadják a
helyi nemzetiségi értékeket, erősödjön
bennük a közösséghez való viszonyuk.
2013. április 10-re szerveztük meg a
látogatást iskolánk elsőseivel a Tatabánya Jókai Általános Iskola elsős tanulóival. Az iskola igazgatója, Makszimné

Pálfi Enikő, az osztályfőnök, Csizsek
Klára tanítónő, valamint az iskola szlovák
nyelvet oktató pedagógusa, Fischl Gabriella is nagy szeretettel fogadott bennünket. Már hetekkel ezelőtt készültünk
a kis elsősökkel, izgalomban voltunk.
A találkozó kellemesen telt, báboztunk,
énekeltünk, szavaltunk, ismerkedtünk.
Láthatták a gyerekek, hogy ők is tudják
a szlovák játékokat, dalokat, verseket.
A szünetben teával, süteménnyel kínáltak, mi is vittünk süteményt, saját készítésű ajándékot, könyvjelzőt, valamint ceruzát. Ajándékba kaptunk mi is nagyon
szép könyvjelzőket. A két óra végén a
gyerekek az iskola udvarán birtokba vették az iskola területén lévő játszóteret.
Beszélgettek, szaladgáltak, egyszóval
jól érezték magukat, remélem a későbbiek folyamán barátságok is szövődnek.
Szeretettel várjuk őket majd május 24-én
a nemzetiségi gálánkra. Köszönet a szülőknek, akik segítettek az utaztatásban.
Krajczárné Száraz Erzsébet

Irodalmi programok
Április 18-án a felső tagozatos diákokkal
a tatabányai Jászai Mari Színház kamaratermében a Nóra című előadást tekintettük meg. Bár csak a középiskolában lesz
kötelező olvasmány, az érdeklődő tanulók egy része már az előadás előtt elolvasta Ibsen drámáját, és izgatottan várták
a modern köntösbe öltöztetett művet.
Május 2-án az Agora kamaratermében
mutatta be Megy a világ című regényét
Krasznahorkai László, akivel Jász Attila,
az Új Forrás folyóirat főszerkesztője beszélgetett korábbi regényeiről, elismeréseiről, a híres Sátántangó című művéről,
az ebből készült filmről, valamint Tarr Bélához fűződő barátságáról. A rendezvényen a kortárs irodalom iránt leginkább
érdeklődő 8. osztályos tanulók vettek
részt. Az író-olvasó találkozó szervezői
lehetővé tették, hogy a vértesszőlősi di9

ákok ingyen lehessenek részesei a rendezvénynek.
Szinte már hagyománynak tekinthető,
hogy a végzős tanulók rendszeresen jelen vannak a tatabányai folyóirat, az Új
Forrás lapszámbemutatóin. Nem volt ez
másként május 14-én sem, amikor a rendezvénynek otthont adó Agora büféjében
gyűltünk össze, hogy részesei lehessünk
a szerkesztett, mégis oldott hangulatú műsornak. Jász Attila a májusi lapszámban
komoly teret szentelt Dukay Barnabás kortárs magyar zeneszerző munkásságának,
amelyből két darabot is megismerhettünk
Rohmann Ditta csellóművész előadásában. Részvételünk apropója leginkább a
vajdasági író, Tolnai Ottó munkásságának
megismerése volt, hiszen néhány írásával
már az irodalomórákon is találkozhattak
a gyerekek, a lapszámbemutatón pedig
legújabb regényéről hallhattak néhány
gondolatot a tanulók. A rendhagyó irodalomórák zárlata május 23-án volt, amikor
a 8. osztályos tanulókkal Fitzgerald leghíresebb regényének, A nagy Gatsby című
írásának filmadaptációját tekintettük meg.
Az irodalmi programok a jövő tanévben is
folytatódnak majd, a mostani 6. osztályos
diákok már lelkesen várják, hogy ezen a
téren a végzősök helyébe léphessenek.
Bucsi-Kovács Anikó
magyartanár

Látogatás a Magyar Lovas Színházba
Nagy várakozás előzte meg az április
25-i napot az alsó tagozatos gyerekek
körében. A Magyar Lovas Színházba
készültünk, Komáromba. Előzetesen
többször is betekintettünk az eddigi előadásokról készült rövid kisfilmekbe és
áhítattal néztük a csodálatos jeleneteket. Amikor eljött a várva várt nap, a 25
résztvevő lázasan várta az az indulás
időpontját. Különbusszal utaztunk Komáromba, ahol az előadás kezdete előtt
bekukkantottunk az állatokhoz, közelről
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Tisztelt Lakók!

is megszemlélhettük a szereplők jelmezét, kellékeit és a színház és a lovarda
környékét. A János Vitéz című darabot
egy sajátos feldolgozásban nézhettük
meg, sok humorral, tánccal, megható
jelenetekkel, több mint 40 szereplővel
és közel 30 lóval. A forgatag lenyűgöző
volt, izgalmas és minden bizonnyal egy
örök életre szóló emlék és élmény marad
mindenki számára a jó kétórás előadás.
Mindenki egyöntetű véleménye volt,
hogy kár lett volna kihagyni a folyosón,
szünetekben – néha még az órákon is –
újra beszédtémává vált előadást.
Iványi Beáta

Vasgyűjtés
A sulinkba járó nyolcadikos fiúk és páran
a hetedikből április 26-án felkerekedtek,
hogy azoknál, akik előre bejelentették,
fémhulladékot gyűjtsenek. Reggel 8 órakor indultunk el Skrován Jóska bácsival
és az önkormányzati autó vezetőjével,
Zachara Norberttel. Én és osztálytársaim
nagyon lelkesen dolgoztunk. Amikor már
nem volt hely a platón, átvittük Tatára a
rakományt, és leadtuk a MÉH-telepen.
Dél körül pihentünk egy kicsit, majd folytattuk a munkát, melynek eredményeként
összesen 102 000 forintot gyűjtöttünk
össze. Délután 2 óra fele megfáradva,
piszkosan egy élményekben gazdag napot hagytunk magunk mögött. Köszönjük
falunk lakóinak, hogy azzal is támogatták
iskolánkat, hogy a fémhulladékot nem a
guberálóknak tették ki a lomtalanításkor!
Szabados Dániel 8. oszt. tanuló

Sajnálatos módon a lomtalanításkor
ismét azzal szembesültünk, hogy sok
család az iskola felhívása ellenére,
a lomisoknak tette ki fémhulladékát. Ez szomorú! A fenti összegnek
minimum a dupláját lehetett volna begyűjteni, ha egy kis fáradtsággal jelzik
az iskolai titkárságon, hogy elszállítható vas- és papírhulladékkal rendelkeznek. Az is meglepő, hogy a szülők
sem vállalnak részt a fémbegyűjtésében, (tisztelet annak a kevés kivételnek, akik alkalmanként besegítettek).
Az iskolából évek óta Skrován tanár
úr, a diákok, az önkormányzat részéről pedig jómagam jártuk a falut, hogy
az intézményvezető minél több pénzt
tudjon a gyermekeknek hasznos oktatási eszközökre fordítani.
Tisztelettel kérem Önöket, legközelebb
ne idegen guberálóknak adják az értékes fémet, papírt, hanem gyermekeik,
unokáik oktatási intézményeit támogassák, az ebből befolyó összeggel.
Az anyagiak mellett természetesen az
is nagyon fontos, hogy a szelektív hulladékszállítással, az újrahasznosítással
a gyermekeknek jó példát mutassunk!
Egyúttal szeretném mindazok segítségét megköszönni, akik felajánlásukkal
támogatták az általános iskola diákjait!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

Táncolj, táncolj, fordulj ki!
Ezt a címet adtuk az iskolánk néptánc
csoportja által bemutatott produkciónak,
melyet a XI. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermek Együttesek
Találkozóján adtunk elő. A találkozó Bajon került megrendezésre 2013. május
11-én, ahol többek között falunk óvodás

gyermekcsoportja is bemutatkozott.
Az ovis Fialka táncosok Törökné
Pátrovics Erika, Seregélyes Erzsébet és
Borbélyné Paxy Erika vezetésével hangulatos és vidám táncukkal szórakoztatták
a közönséget. Nagy tapsot kaptak, főleg
a „Jó a kedved üsd a tenyered” (Ked’ si
ščastný, tlieskaj rukami…) című táncuk.
Iskolánk Ogyevacska (Odevačka)
tánccsoportja vidám szlovák gyerekdalokra táncolt. A 2-5. osztályos tanulók
közös, szorgalmas munkájának eredményét a nézők szintén nagy tapssal jutalmazták. (Az ogyevacska egy hímzett
nagy sál-kendő, melybe régen becsavarták a babát, az anya hátára kötötték
batyuként, így dolgozott a háznál illetve
a földeken a babával együtt. Olyan volt
ez régen, mint ma a „kenguruban” hordott gyermek.)
A gyerekek innivalót és pogácsát kaptak, valamint nagyon finom ebédet is.
Ajándékba könyvet és oklevelet hozhattak haza a csoportok. A precíz, gördülékeny szervezés segítette a rendezvény
sikerét. Fontos és jó látni a gyerekeknek,
hogy vannak más iskolában is gyermek
tánccsoportok, akik nemzetiségi hagyományokat őrizve szívesen és lelkesen
táncolnak.
A tartalmas együttlét, a jó hangulat a
jövőben is a zene, a tánc megszerettetésére sarkallja a gyerekeket.
Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító
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Pünkösdi Röplabda Kupa

Sportnapok az iskolában
Három hetes projektünk témája a
sport és szabadidő volt. Igyekeztünk
olyan programokat szervezni, melyek
által minél több sportággal, mozgásformával megismerkedhettek diákjaink. Nem titkolt reményünk, hogy a
jövőben sok tanulónk választ a maga
számára valamilyen sportágat – esetleg még az általunk felkínált lehetőségek közül is – hogy egészséges is fitt
felnőtté válhasson.

2013. május 21-én röplabda kupát rendeztünk kezdők részére a Sportcsarnokban. Meghívtuk a tatabányai Óvárosi Általános Iskola tanulóit, akikkel izgalmas
küzdelmeket játszhattak tanulóink. Két
kategóriában összesen 9 csapat küzdött
a helyezésekért. A csapattagok emléklapokat, az első három helyezett érmeket
kapott.

A kategória:
1. hely: Óvárosi iskola 1 csapata
2. hely: Vértesszőlős 1 csapata
3. hely: Vértesszőlős 3 csapata
4. hely: Vértesszőlős 2 csapata
5. hely: Óvárosi iskola 2 csapata
B kategória
1. hely: Óvárosi fiú
2. hely: Óváros 1
3. hely: Óváros 2
4. hely: Vértesszőlős
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Mátyási Piroska
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Az egész rendezvénysorozat megnyitójára a Gerecse 10 teljesítménytúrán került sor, melyet több alsós és felsős diákunk is sikeresen teljesített.
Az alsó tagozaton a tanítók érdekes
és változatos programokat kínáltak a
gyerekeknek. Aki akart, tudott választani érdeklődésének, erejének, kedvének megfelelő elfoglaltságot. A témában készültek tablók, fotók, bemutatók.

Túráztunk, bicikliztünk, lovagoltunk,
rendeztünk futóversenyt, focimeccset,
KRESZ-vetélkedőt. Ellátogatott hozzánk Dombai András labdarúgókapus,
érdekes történeteket mesélt élményeiről. Készítettünk egészséges ételeket,
hallgattunk előadást szakembertől az
egészséges életmódról. A tanítási órákon is gyakran foglalkoztunk a témával:
sportolókról, különféle sportágakról olvastunk, néztünk filmet, vizsgáltunk olimpiai eredményeket a számok tükrében,
rajzoltunk, festettünk. A visszajelzések
alapján nagyon tetszett a gyerekeknek a
sok szabadidős tevékenység, a rendhagyó tanórák, de a tanító nénik is örömmel készültek ezekre a „projekt-órákra”.
Köszönjük a szülők és segítő felnőttek
munkáját, hozzájárulását, hogy közösen
sikerre vittük az eltervezett programokat.
A felsőben Mátyási Piroska – aki testnevelőként a projekt egyik motorja volt
– a három hét folyamán sportversenye-

ket szervezett. A legnagyobb sikereket a
tanár-diák rangadók aratták: a kézilabda,
röplabda, zsinórlabda, illetve a labdarúgó tornák. Skrován József szervezésében került sor a már hagyományosnak
mondható horgászversenyre. Szűcs
Imre irányításával tablók készültek a rajzórákon, melyeken a szabadidő hasznos
eltöltéséről szerezhettek információkat a
gyerekek. Április 26-án az egész iskola
kitelepült a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokba, ahol a helyi katasztrófavédelem szervezett egész napos programot. Ezek során betekintést nyerhettünk
abba, hogyan dolgozik egy rendőrkutya,
mi történik súlyos közúti baleset során.
Tesztekkel tehették próbára tudásukat
a gyerekek, hogy mennyit tudnak a dohányzás, a drogozás ártalmairól, ismerkedhettek a KRESZ szabályaival.
A három hét alatt a tanórákon is gyakran pattantak kerékpárnyeregbe diákjaink, hogy rövid látogatást tegyenek Tatán, Tatabányán.
Zárásként a tatai Old Lake Kalandparkba látogattunk el, ahol a felsősök közül
25 diák próbálta ki a fák tetején elhelyezett akadályokon a saját ügyességét és
bátorságát.
Reméljük, hogy a programok elnyerték
diákjaink tetszését, s a jövőben is szívesen hódolnak majd a sport örömeinek.
Gombásné Bartal Zsuzsanna
és Szűcs Imre
munkaközösség-vezetők
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Tavaszünnep a Tájházban
Április 27-én, a Tájházak napján Vértesszőlősön is nyitott kapuval vártak
minden látogatót és érdeklődőt a helyi szlovák tájházba. Ezen a napon
minden kedves látogató ingyenesen
vehetett részt a rendezvényen, nézhette meg a Tájház helyiségeit.
A program májusfa állítással kezdődött. A legények májusfát állítottak a leányok tiszteletére a Tájház
udvarán. A májusfa díszítésébe aktívan bekapcsolódtak a látogató gyerekek is. Közben a hátsó konyhában
szorgos asszonyi kezek készítették
a jellegzetes szőlősi káposztás lepényt, amelyet az udvaron lévő kemencében meg is sütöttek a vendégek nagy örömére. A finom ételt a
Hegyközösségi Egyesület támoga-

tásának köszönhetően helyi borral
is leöblíthették a felnőtt vendégek.
A Zimozelen Asszonykórus tavaszi dalcsokra színesítette a programot. Szlovák népdalokat adtak elő Urbanics Vilmos harmonika kíséretében.

A több arany minősítést elért kórus
nem csak dalaival, hanem csodálatos
népviseletével is megörvendeztetett
minden látogatót. A dalcsokor után a
Samufalvi Óvoda néptáncosai mutatták be tánctudásukat Gyurkó Erzsébet
néptáncoktató vezetésével. Akinek
kedve volt, táncolhatott a gyerekekkel
közösen a program végén. A nyílt nap
zárásaként mindenkit szeretettel vártunk egy kis kóstolóra, közös beszélgetésre.
14
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A Közösségi Ház hírei

Színház

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Anyák napi kézműves foglalkozás
Május első vasárnapját megelőzően április 30-án került sor a kultúrban az anyák
napi kézműves foglalkozásra. A zömében
iskoláskorú gyerekek ezen a programon
ajándékot készíthettek édesanyjuknak
illetve nagymamáiknak. Az édesanyák
számára csiptetős, virágmotivumos fényképtartót festettek a gyerekek. A nagymamáknak szép scrapbook papírból
szívecske készült, melyet hurkapálcikára
helyeztek és szatén szalaggal díszítettek. A foglalkozáson résztvevő gyerekek
örömmel vitték haza az általuk készített
alkotásokat, hogy azokkal szeretteiket
felköszönthessék.

Selyemfestő tanfolyam

Május 9-én a Közösségi Házban működő Ügyes kezek szakkör foglalkozásán a
selyemfestés technikájával ismerkedhettek az érdeklődők. A tanfolyamot Weimer
Erzsébet festőnő tartotta. A résztvevők
kedvcsinálóként Erzsébet selyemre festett képeit, sáljait, díszpárnáit nézhették
meg. Tájékoztatást kaptak a festéshez
szükséges anyagokról, eszközökről az
apró technikai trükkökről. Mindezek után
kezdődött az egyéni munka. A szakköri
tagok egyéni elképzeléseiket, ötleteiket
festették meg arra a selyemre, melyet Erzsébettől kaptak. Az oktató segítségével
valamennyien szép képeket készítettek,
mellyel otthonukat díszíthetik.

Gyermeknapi műsor

Május 22-én délelőtt a Közösségi Házban
a gyermeknaphoz kapcsolódva Zizi és
Zozó bohócok várták a falu apróságait.
A bölcsődések, óvodások és alsó tagozatos gyerekek számára szervezett előadáson a két bohóc nemcsak humoros jelenetekkel, hanem bűvész mutatványokkal
is szórakoztatta az egybegyűlteket.
A gyerekek vidám, önfeledt kacagásukkal, hangos bekiabálásokkal nyilvánították ki a produkció iránti tetszésüket.

A környei Kisfaludy Mihály
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
3. a osztályának
színházi előadása tekinthető meg

a Közösségi Házban
2013. június 5-én 10.00 órakor
Az előadás címe:

„Az utolsó kincs”
– a Vitéz László történetek egyike
Várjuk az óvodás és alsó tagozatos
korú gyermekeket!

MEGHÍVÓ
LEADER TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA
Tisztelt Partnereink!
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség szeretné tagjait, ügyfeleit és a lakosságot
személyesen is tájékoztatni a 2013-ban megjelenő LEADER pályázati lehetőségekről,
és ezzel elősegíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely keretében
a LEADER pályázatok előkészítését.

A tájékoztató időpontja: 2013. június 4. (kedd) 17.00 óra
Helyszíne: Vértesszőlős – Közösségi Ház
(2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.)
TÉMA:
A HVS felülvizsgálata után 2013. májusban kiírásra kerülnek a ciklus utolsó
LEADER pályázatai. Ezzel kapcsolatban tájékoztatás a rendeletről,
a Vértes-Gerecse Akciócsoport speciális HVS intézkedéseiről (pályázati kiírások),
a pályázatok benyújtásával kapcsolatos eljárásrendről, teendőkről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Megjelenésében bízva, tisztelettel: Schamberger Dóra
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
Mb. munkaszervezet vezető
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye
FELHÍVÁS
villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 11.-13.)
felhívja
az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár
élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes
helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.
A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor

telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában
– 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
– 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
– 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos
– olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában
meghaladja a 4 métert,
– olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel
való megközelítését akadályozza.

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása,
eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék
az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
régió-központjainak címe, elérhetősége:
Név

Cím

E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Régió

2800 Tatabánya,
Március 15. út 11.

Telefon

06 34 513 802

Telefax

06 34 513 810

Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is
elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni.
Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell
rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének
határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát
ne közelíthessék meg.

Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az,
hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok
és áramszünetek.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg növényzet mérete,
magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és
ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és
megtartását javasoljuk.
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Együttműködésüket köszönjük.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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Hirdessen
!
a Hírmondóban
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.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
duguláselhárítás
Zachara Norbert
központifűtés és gázszerelő
gázipari technikus
gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgáló

06 30 276 8557

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

Zachara Szilveszter
központifűtés és csőhálózat szerelő
vízvezeték és készülékszerelő
vízvezeték és gázszerelő mester
gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgáló

06 30 462 6946
www.z-gaz.hu

Kedves vértesszőlősiek! Kicsik és nagyok!
Még javában tart a tanév, és az év végi hajrá az iskolában, de már tervezzük
a nyári táborainkat! Hogy mit is kínálunk mi, vértesszőlősi reformátusok?
Íme, itt a teljes választék:
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!

*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

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

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.

20

21

2013 nyarán is várja

H A G YO M Á N Y Ő R Z Ő , K É Z M Ű V E S
É S M O Z G Á S F E J L E S Z T É S L Ó H Á TO N
táborába az 5-14 éves korú gyermekeket a vértesszőlősi

KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGET ÉS LOVASUDVAR!
23 éves pedagógusi gyakorlat, gyermekszeretet, biztonság, vidámság
és jó hangulat várja a gyermekeket Sanyi bácsival
június 24–augusztus 16-ig, a Valusek u. 77-ben!

Részletek:
Telefonon: 06 70 237 7733 vagy/és weboldalunkon: www.kiskodmon.hu

SZÁRAZ SUZUKI
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
Alkotmány u. 58.

06 34 510 733

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu
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Megérkezett az új bőrmegújító
szőlő őssejtes termékcsalád!!!
• serkenti a bőrben található őssejtek
regenerálódását, megújulását
• megnöveli a bőr sejtjeinek élettartamát
• visszaadja a bőr ragyogását és feszességét
• szabadgyök fogó, növeli a bőr
ellenálló képességét
• csökkenti a ráncok mélységét
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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T-Partner - Vértes Center Tatabánya
A TELJESEBB ÉLMÉNYÉRT
VÁRUNK ÜZLETÜNKBE!

VÉRTES CENTER, FÖLDSZINT
Telefon : +36 30 696 6799, +36 34 510 676
Nyitva tartás: Hétfő-Szombat: 09.00-20.00 Vasárnap: 09.00-18.00

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

ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT és SZERVIZ

