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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2013. március XIX. évfolyam 3. szám

Jön a tavasz, ha neki is szóltak

Az utóbbi pár évben jó pár cikket írtam úgy, hogy ha közben kinéztem az
ablakon, akkor éppen … szügyig ért a hó – de ezek egyike sem március közepén volt. De ha az előrejelzés nem csal, akkor ezek a sorok már gyönyörű
időben jelennek meg, szóval jön a tavasz, ha neki is szóltak róla, hogy lassan valóban illene megérkeznie.
Április elsején idén valószínűleg elsikkadt húsvéthétfő miatt, de a népszokás szerint ez a Bolondok napja. Eredete kétes, egyes források szerint a kelták tavaszi
ünnepéből maradt meg. A népi hagyomány azonban egészen biztos: ezen a napon nem szabad vetni, mert nem hoz jó termést.
Április 6-án tekintsünk az égre és bízzunk benne, hogy nem fog esni az eső (a
hó meg még kevésbé…), mert ha ekkor esik, akkor szűk lesz az esztendő.
Április 12-én köszönthetjük az év századik napját. (Szerintem nem csak én vagyok az egyetlen, aki még március végén, április elején is leírja néha kapásból,
hogy 2012, de bizony már 100 nap van a hátunk mögött 2013-ból is…) Ez a nap
a tisztaság napja, szokás ilyenkor takarítani a lakást. Bár azok, akik húsvétra már
megtartották a tavaszi nagytakarítást, valószínűleg ezt most boldogan kihagyják.
(Régen egyébként ilyenkor még a jószágokat is leöntötték vízzel.)
Ha április 14-re kizöldül a vetés és a rét, akkor jó szénatermésre számíthatunk.
Virágos szőlőre számíthatunk, ha ekkor már virágos a cseresznyefa. Sőt, a népi
megfigyelések szerint ezen a napon szólal meg először a kakukk és a pacsirta is.
Április 24-én érkezik a hónapot elkeresztelő Szent György, akinek a napja korábban tavaszkezdő nap volt, korábban ugyanis úgy tartották, ekkor kezdődik
csak az igazi tavasz. (Lehet, akkortájt is havat lapátoltak március 15-én…) Népi
időjóslás szerint ha nincs eső György-nap előtt, sár lepi el a legelőt.
Végül április 25. a búzaszentelés napja. Régebben a hívek egy megszentelt búzaszálat tettek az imakönyvükbe, mert az elűzte a gonoszt és távol tartotta a rontást.
Ezen a napon nem szabad mezőn, kertben dolgozni, mert úgy nem lesz istenáldás.
dr. Pataki Gábor

Vértesszőlős Község Képviselő-testülete
2013. március 14-én megtartott ülésének napirendjei,
illetve döntései
1. A képviselő-testület Dr. Pataki Gábor vértesszőlősi lakost megválasztotta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagjává.
2. A képviselő-testület a Közösségi ház 2012. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta
és megköszönte Hörömpöli Tiborné éves munkáját.
3. A képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság 2012. évi programjairól szóló beszámolót elfogadta és megköszönte a bizottság éves munkáját.
4. A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a 2013. évi tervezett beruházásokról és pályázati előkészületekről.
5. A képviselő-testület felülvizsgálta a Közösségi Ház, valamint a Sportcsarnok bérleti díjait.
6. A képviselő-testület felülvizsgálta a Hírmondó és a Falu TV hirdetési díjait.
7. A képviselő-testület árajánlatokat kér a John Deere traktorra utólagosan felszerelhető
fülkére és megvizsgálja a jelenlegi munkagép árának egy új munkagép árába történő beszámíttatásának gazdaságosságát is. Az árajánlatok beérkezését követően újra tárgyalja
a testület a beszerzést.
8. A képviselő-testület megbízta Zachara Norbert képviselőt, hogy a Valusek utca és a Tanács
utca névváltoztatásával kapcsolatban mérje fel az érintett utcák lakosainak véleményét.
A testület a Tanács utcát Szent Imre utcára, a Valusek Dezső utcát Eszterházy utcára
kívánja elnevezni.
9. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
10. A képviselő-testület elfogadta a Tatabánya Megyei Jogú Város által elkészített rendelet-tervezetet, amely az ESZI személyes gondoskodást nyújtó ellátásaira, azok igénybevételére,
valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozik.
11. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 2013. I. félévi munkatervét jóváhagyta.
12. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja Vértesszőlős Község megnevezését
Vértesszőlős Nagyközségre változtatni.
13. A képviselő-testület a Vértesszőlős SE Asztalitenisz Szakosztály részére ingyenesen biztosítja a sportcsarnok használatát 2013. szeptember 1-jétől 2014. május 31-ig szombati
napokon, max. 12 alkalommal.
14. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a Sólyom-AdyPetőfi, valamint a Múzeum utcát tehermentesítő út tervezésére és a legkedvezőbb árajánlatot
nyújtó céggel kössön tervezési szerződést.
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Utcanevek megváltoztatása
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 14-ei
ülésén tárgyalta a település egyes utcaneveinek megváltoztatását. Az érintett utcák
lakói a közeljövőben egy nagyon rövid kérdőívet kapnak majd, amelynek kitöltését
és visszaküldését kérem tisztelettel minden érintettől. Ez a Valusek (Eszterházy) és a
Tanács (Szent Imre) utca lakóit, vállalkozásait, cégeit érinti. Az utcák nevének megváltoztatásáról az április 11-én tartandó közmeghallgatáson is szó lesz.
Dics Mária aljegyző

ÉRTESÍTÉS
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy

2013. április 11-én (csütörtökön) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

1. Tájékoztatás a 2013. évi beruházásokról
2. Tájékoztatás a járási rendszer kialakításának tapasztalatairól
3. Tájékoztatás az általános iskola állami fenntartásba vételéről
4. Egyebek

Helye: Közösségi Ház (Vértesszőlős, Tanács u. 79.)

A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
meghívunk minden érdeklődőt!
Dr. Nagy Sándor polgármester

POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Vértesszőlős község lakót, hogy az újjászerveződött Polgárőr Egyesület, amely tagszervezete a Komárom-Esztergom megyei, és Országos Polgárőr Szövetségnek, minden hónap
első keddjén 16.00–18.00 között tartja fogadóóráit, a polgármesteri hivatalban (Vértesszőlős,
Tanács u. 59.). Várjuk a régi, és újonnan belépni szándékozó tagokat, valamint az érdeklődőket.
További információk az önkormányzat honlapján találhatók.
Vértesszőlős Polgárőr Egyesület elnöksége
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Fás szárú hulladékok begyűjtése
A februári Hírmondóban már olvasgatták felhívásunkat a tavaszi házi kerti
metszési, fás szárú hulladékok begyűjtéséről.
Azt tapasztaltuk, hogy több helyen a
tájékoztatással ellentétben, a házak elé
örökzöldeket és lágyszárú növényeket
is kihelyeztek. Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakókat, hogy ezeket a fenyőféléket,
tujákat nem fogjuk elszállítani! Ezek
elégetésére lehetőséget ad, az avar-és
kerti hulladékok égetéséről szóló, Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III.9.) 4. §
(1) bekezdése.
„Amennyiben a kerti hulladék helyi komposztálására vagy közszolgáltatás keretében végzett elszállítására nincs lehetőség,
a kerti hulladék nyílt téri égetése minden
évben kizárólag március 1. és április 30.,
továbbá október 1. és november 30. közötti
időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között, szombati
napokon 8 és 12 óra között lehetséges.

(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.”
Lehetőségeik szerint javasoljuk a lágyszárú növényi maradványok és örökzöldek komposztálását.
Kérjük, hogy a továbbiakban a gyors
és hatékony begyűjtés érdekében a következő módon helyezzék ki a fás szárú
hulladékokat: • Csak metszési, fakivágási hulladék kerüljön közé. • Lenyírt
fű, falevelek ne kerüljenek bele. • Fémet
(drót), műanyagot (fóliazsák) ne helyezzenek ki. • Örökzöldeket (fenyőfélék,
tuják) ne helyezzenek ki. • A nagyobb
ágakat 1-1,5 méternél rövidebbre vágják össze. • Az ágak rendezetten, sorba (kévébe) legyenek rakva a könnyebb
felszedhetőség miatt. • A hulladékot ne
helyezzék a csapadék elvezető árkokba.
Sajnos a korábban meghirdetett gyűjtési menetrend az időjárás miatt el fog
tolódni. Segítő együttműködésüket előre
is köszönjük!

Idén március elején 7. alkalommal köszöntötte településünk nagy adózóit
az önkormányzat nevében Dr. Nagy
Sándor polgármester, melynek helyszíne, a nemrégiben megnyitásra került helyi Cool Ball Bowling Club és
Étterem volt. A polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket és
tájékoztatást adott az elmúlt években
történt beruházásokról, pályázatokról,
a 2013. évi költségvetésről és a továb4

Eskütétel
Két eskütételre is sor került Vértesszőlős
Község Képviselő-testülete 2013. március 14-én megtartott ülésén. Elsőként
Dics Mária aljegyző tette le az esküt,
majd a képviselő-testület Dr. Pataki Gábor vértesszőlősi lakost megválasztotta
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagjává, aki ezt követően aktívan bekapcsolódott a testület
munkájába.

Települési szemétszállítás
Tekintettel az elmúlt időszak időjárási
helyzetére és az utak akkori állapotára, az
AVE Tatabánya Zrt. nem tudta elvégezni a
hulladékszállítást. Ezen idő alatt keletkezett hulladékokat, az edényzet mellé helyezett zsákokban a szolgáltató a következő aktuális szállítási napon elvitte.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ilyen és
hasonló akadályoztatások esetén is hasonlóképpen fog a szolgáltató eljárni.
A háztartási hulladékot, ebben az esetben bármilyen erős zsákban ki lehet helyezni a szemetes edény mellé.

Dr. Nagy Sándor
polgármester

Önkormányzati rövidhírek
Nagyadózók köszöntése

az önkormányzat nevében az intézmények hölgydolgozóit Dr. Nagy Sándor
polgármester.

Nagyadózók köszöntése

bi fejlesztési terveikről. Ezt követően
ünnepélyes keretek között átadásra
kerültek az emlékplakettek és oklevelek a 2012. év tíz legnagyobb adózó
vállalkozás jelenlévő képviselőinek.
A találkozó vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Nőnap
Mint minden évben, március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából, bensőséges
ünnepség keretében idén is, kedves szavakkal és egy szál virággal köszöntötte

Dics Mária és Dr. Pataki Gábor eskütétele

5

Ebek összeírása településünkön
Vértesszőlős község területén, az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján kerül sor az ebek összeírására, a
jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Kérem, hogy az az állattartó, aki ingatlanán vagy tulajdonában ebet vagy ebeket
tart, a hamarosan kiküldésre kerülő adatlapot (ebenként külön-külön) kitöltve, aláírva 2013. április
30-ig szíveskedjen visszajuttatni
a polgármesteri hivatalba.
A települési önkormányzatnak
az ebek összeírása alapján, az
ebtartó által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Ezért

az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat,
hogy jogszabályváltozás miatt 2013.
január 1-jétől 4 hónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható, ezért
kérem, hogy szíveskedjenek a 4 hónaposnál idősebb, de transzponderrel
még nem rendelkező ebeket a szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
Az állat kötelező egyedi
jelölésének el nem végeztetése esetén az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet
alapján bírság kiszabására kerülhet sor.
Dics Mária
aljegyző

A zártkerttulajdonosoknak nem lesz
regisztrációs kötelezettségük!
A kormány szerdai ülésén megtárgyalta
és támogatta a parlament mezőgazdasági bizottságának azon – a termőföldről
szóló törvényt módosító – indítványát,
amelynek alapján a zártkertek tulajdonosainak semmiféle bejelentési, regisztrációs kötelezettsége nem áll fenn
– tájékoztatta a kormányszóvivő az MTI-t
a zártkertekkel kapcsolatos besorolási és
bejelentési kötelezettséggel összefüggő
esetleges félreértéseket tisztázandó.
Giró-Szász András elmondta azt is:
ezenkívül a kormány felhívja a figyelmet
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arra, hogy az önkormányzatok bevonása szükséges az elhagyott, gondozatlan
zártkertekkel kapcsolatos felmérés feladatainak megvalósításához.
Január 1-je óta kötelező a földhasználatra vonatkozó adatszolgáltatás, illetve
bejelentés, amelynek célja egységes
és követhető nyilvántartás létrehozása.
A gördülékenyebb ügyintézés érdekében időlegesen kibővítették egyes járási
hivatalok ügyfélszolgálati nyitva tartását
április 30-ig.
(MTI)
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Lomtalanítás
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján külön térítés nélkül idén
is lehetőség van a nagyobb méretű és
mennyiségű lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék és veszélyes
anyagok kivételével) az ingatlanuk előtti
közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
Kérjük, hogy legkorábban 2013. április
27-28-án (szombaton, vasárnap) helyezzék ki a hulladékokat, így azok csak néhány napig maradnak a közterületen.

A szállítás időpontja:
2013. április 29. (hétfő).
(Kérjük, hogy ezen a napon már ne
helyezzenek ki hulladékot!)

In Memoriam @ Kodaj Zsolt

Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak
egyszer nyílik lehetőség a díjmentes lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják
ki ezt a lehetőséget, és ezáltal is kerüljük
el az illegális hulladéklerakók környezetszennyező és tájromboló hatását!
Az iskola a korábbi évekhez hasonlóan vas- és papírgyűjtést szervez ezért
kérjük a fémhulladékokat és a papírokat ne tegyék ki az ingatlanuk elé, háztól elszállítjuk.
Felajánlásukat szíveskedjenek jelezni
névvel, lakcímmel, időpont megjelöléssel az általános iskola alábbi telefonszámokon: 06 34 379 271 • 06 30 5788 981.
A begyűjtés pontos idejét, a Hírmondó
következő számában, az iskola és az önkormányzat honlapján fogjuk közzétenni.
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Környezettudatosság a mindennapokban
ELEKTROMOS- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK
BEGYŰJTÉST SZERVEZÜNK
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÁPRILIS 3–4-IG
Ezeken a napokon iskolánkba várjuk a használaton kívüli, működésképtelen, lecserélésre
szánt háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s minden olyan berendezést, ami valamikor árammal, elemmel működött. Az elektronikai hulladékot a kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön, szelektíven kell gyűjteni. A hatékony begyűjtésért iskolánk alapítványa bevételhez jut. Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy
mikróval tudják támogatni az akciót, akkor is sokat segítettek, mellyel védjük és óvjuk
környezetünket. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással támogassák iskolánkat!
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Kedves Zsolt!
Borzasztó érzés volt ott állni a temetéseden, amikor előtte néhány nappal
még levelet váltottunk. Nagyon szomorú voltam, amikor a tragikus balesetedet, majd két nap múlva a halálhíredet meghallottam!
Végigperegtek az emlékképek rólad.
A szívbemarkoló levél, amit 2012 májusában kaptunk, miben az önkormányzat
segítségét kérted, hogy csak néhány
négyzetméteren élsz a családoddal, nem
régiben született kislányoddal, de nem
tudjátok leszigetelni a házatokat, ahol télen 8-10 fok is van, a fűtés ellenére.
Mert rokkantnyugdíjas vagy, és a kettőtök szerény jövedelme, csak a megélhetésetekre elég. Mert mindkét lábadat
amputálták egy fertőzés miatt. Mert az
antibiotikumok mellékhatásaként részben elvesztetted a hallásodat, előtte
hosszantartó súlyos cukorbetegség
szövődményeként a veséid álltak le, ami
miatt otthonodban kellett dializálnod magad naponta többször is.
Soha nem kértél, csak akkor egyszer. Írtad, hogy már nagyon sok önkormányzatot, vállalkozót kerestél meg, de még csak
válaszra sem méltattak. Mi segítettünk.
Kerestünk és találtunk a médiából támogatókat, jó szándékú vállalkozókat, akik
adtak szigetelő anyagot és szükséges
kellékeket, így egy hozzátartozód leszigetelhette az otthonodat, hogy a családodat
biztonságban, melegben tudhasd.
Amikor azt hitted már minden rendben
lesz, elromlott az autód, ami életmentő
eszköz volt számodra, ha kómába estél.
Ekkor már sok jóérzésű ember felfigyelt
rád, a példaértékű erődre, kitartásodra,
türelmedre, arra, hogy így betegen is a
családodért harcolsz.

„Sok kicsi jóra megy” jelmondattal a
24 Óra és a megyei önkormányzat adományalapot hozott létre, hogy tudjál
egy megbízható, jó autót venni, amibe
belefér a kerekes széked, a babaülés, a
csomagok, ha hazautaztok a feleséged
családjához…
De az élet másképpen írta meg a
sorsodat, balesetet szenvedtél és rövid időn belül meghaltál. Hatalmas űrt
hagytál magad után, aki csak megismert, tisztel az erődért, a jellemedért, a
kitartásodért!
Búcsúzom most Tőled, az önkormányzat és a magam nevében. Emlékedet
megőrizzük! Nyugodj Békében!
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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Idősek Klubja
Farsang
Február 22-én az Idősek klubjában, hagyományokhoz híven megrendezésre
került a farsangi mulatság. A délelőtt
folyamán Slezák Ferencné Veronka néni
és segítői Kovács Lajosné Gyöngyike és
Vaskó Magda nagy örömmel sütötték a
finom farsangi fánkot, melyek délután a
Klub tagjai és a meghívott vendégek elé
kerültek. Vendégeink – akik örömmel fogadták el meghívásunkat –, az Egyesített
Szociális Intézmények Klub vezetői, Dr.
Nagy Sándor polgármester, Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester és a Közösségi
ház vezetője Hörömpöli Tiborné Ildikó
voltak. A farsangi mulatság a Közösségi
ház nagytermében került megrendezésre. Elsőként az a névnaposokat köszöntöttük, mivel a költözés miatt hely híjján
nem tudtuk őket megünnepelni. Mind
minden évben, idén is az idősek részt
vettek és nagy élvezettel szerepeltek a
műsorban. Előadásra került a „Patika”
című bohózat,a Ripacsok című filmből

Óvodai hírek

„Az egyedül nem megy” jelenet. De itt
volt Rómeó és Júlia, a Hamucipőcske
a mostohával, Csipkerózsika a herceggel, a favágó a rőzseszedő feleségével.
Művésznő a fülbemászó dalaival, az
Unicum hercege és a főhadnagy. A bohókás, vicces előadások nagyon nagy
sikert arattak,a taps vihar sem maradt
el. A finom fánk fogyasztása közben élő
zenekar húzta a talpalávalót. Mindenki
nagyon jól érezte magát, ismét egy felejthetetlen farsangi mulatságban volt
részünk!

Február hónapban elégettük a télbanyát,
azonban a tavasz még várat magára. Ennek ellenére gazdag programokban nem
volt hiány, hiszen elkezdődött a Manó
Tanoda, ahol leendő elsőseink játékos
keretek között ismerkedhetnek a tanító
nénikkel.

Nőnap
Március 11-én köszöntötték a klub férfi tagjai Nőnap alkalmából a szép korú
hölgyeket. Szabó Jani bácsi köszöntése után csatlakozott a jókívánságokhoz
Polgármester Úr is,aki egy szál virággal
lepte meg az egybegyűlteket. A szép
gondolatok után finom krémessel vendégeltük meg a meghívottakat.
A Klub dolgozói

A kompetencia alapú oktatás keretein
belül a víz témakör anyagával ismerkedtek
gyermekeink. Az Észak-dunántúli Vízmű
ZRt. a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett pályázatán kiemelkedő színvonalú
pályázati alkotásért a Nyuszi csoport gyermekei értékes ajándékokat vehettek át.
A már hagyományos húsvéti innovációnkat idén a rossz időjárás miatt a Közösségi házban tartottuk, ahol tojásokat
festhettek a gyerekek, valamint húsvéti
dekorációk készítésével hangolódtunk
rá az ünnepre. Idén is megkóstolhattuk
a házilag sütött húsvéti kalácsokat.
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Fontos feladatunk környezetünk védelme, a gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása. Minden tavas�szal szelektíven gyűjtjük a papír illetve
a kupakokat a gyermekek részvételével.
Március 30-ig várjuk a családoktól ös�szegyűjtött papírt és kupakokat.

Az óvodai beíratás
időpontja:
2013. április 15-16.
8.00–16.00 óráig várjuk a harmadik
életévüket betöltött gyermekeket és
az érdeklődő szülőket. Ezen a két
napon nyílt nap keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők
betekintést nyerjenek az óvodánk
életébe, ismerkedjenek az itt dolgozó felnőttekkel.
11

Iskolai hírek
Angol nyelvi hírek
Februárban megrendeztük a szokásos
angol házi versenyünket a felsősöknek. A téma idén a kommunikáció volt,
így minden feladat ehhez a témakörhöz kapcsolódott.
Az első helyezést László Zsófia, 6. osztályos
tanuló szerezte, második helyen – egyforma pontszámmal – Zách Boglárka 7. osztályos és Tulkán Richárd 8. osztályos tanuló
végzett. A harmadik helyezett Jenei Lilla, 6.
osztályos tanuló lett. Külön dicséret illeti az
ötödikes Scsibrán Pétert, aki legfiatalabbként a tizenkét versenyzőből 6. lett. A nyolcadik osztályban néhány tanuló az órákon
megírta egy hivatalos (Euroexam) B1-es
– alapfokú – angol nyelvvizsga feladatait,
mely szövegértésből, levélírásból és hallásértésből állt. (A szóbeli rész kommunikációs, beszélgetéses részét nem csináltuk végig, mert az nem lehetett volna objektív. A
gyerekek viszont már készülnek az év végi
vizsgájukra, tehát a szóbelihez hasonló feladatokkal folyamatosan találkoznak.) Szeretnék megdicsérni két tanulót, Szűcs Íriszt
és Bocskor Martint, akik a nyelvvizsgafeladatokat átlagosan közel 80 százalékosra oldották meg, ami azt jelenti, hogy
az alapfok követelményeit ezen feladatokban teljesítették. Büszke vagyok rájuk! A
héten ismét hozzánk érkezett egy tanuló Ausztráliából, aki öt hetet fog nálunk
tölteni. A gyerekek szeretettel fogadták.
Az angol órákon rendkívül sokat számít,
hogy egy autentikus személyen keresztül
találkoznak az idegen nyelvvel. Megpróbáljuk a lehető legjobban kiaknázni ezt a lehetőséget, természetesen megköszönve neki
a segítséget. Az elkövetkezendő időszakra
időzítettem egy ausztrál projektet is, ami
remélem, sok izgalmas új információt fog
közvetíteni a gyerekeknek.
Gáspár Edit angoltanár
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Ismét az Éltes Mátyás
Általános Iskolában jártunk

Magyarórák a könyvtárban
és a természetben
A nyolcadikos, diákokkal február 18-án
ismét ellátogattunk a tatabányai József
Attila Megyei Könyvtárba, ahol az eddig meghívott költők és írók beszámolói
után egy irodalomkritikust hallgathattak
meg a diákok az Új Forrás újabb rendhagyó irodalomóráján, a folyóirat TÁMOP
által szponzorált rendezvénysorozatának soron következő beszélgetésén.
A szép számban összegyűlt diákközönséget a szakma egyik neves képviselője, Angyalosi Gergely vezette be a műértelmezés rejtelmeibe. A vértesszőlősi
diákoknak nem is jöhetett volna jobbkor
ez az óra, hiszen az iskolában éppen a
tömegkommunikációs műfajokban, többek közt a kritikaírásban mélyedhettek
el. A tatabányai rendezvényen hallott új
ismeretek és beszámolók hozzásegíthetik őket ahhoz is, hogy az éppen aktuális
projektben, egy iskolaújság elkészítésében minél színvonalasabb munkát tudjanak véghezvinni.

A március elején beköszöntő jó idő
lehetőséget teremtett nekünk ahhoz
is, hogy a rendhagyó irodalomórákat a
szabadban töltsük, így bátran túracipőt
húztunk és egy hosszú kirándulást
tettünk a Pilisben. A természetjárás
apropója nem más volt, mint a hatodikosok egyik kötelező olvasmánya,
Gárdonyi Géza Egri csillagok című
regénye, melynek filmadaptációját a
Pest megyei Pilisborosjenő közelében
forgatták. A különbusszal csak Ürömig
utaztunk, a faluból indulva megmásztuk a Kevély-hegyet, megtekintettük az
Ezüst-hegyi bányát, majd a hegygerincen végighaladtunk a piros túrajelzésen. A legmagasabb ponthoz elérkezve gyönyörű kilátás nyílt a völgyre, ahol
végre megpillanthattuk kirándulásunk
fő célját, az egri vár mását. A kék jelzésen továbbhaladva útba ejtettük még
a Nagy-kevélyi kőfülkét, a Teve-sziklát,
majd elérkeztünk az utolsó állomásunkhoz, a várhoz. A diákok nagyon
élvezték a túrát, élménybeszámolóik és
fényképeik másoknak is kedvet adtak
a természetjáráshoz, így a pilisi kirándulást 3 héttel később, március 23-án
megismételtük.
Bucsi-Kovács Anikó
magyartanár

2013. február 21-én kedves meghívásnak tett eleget iskolánk néptánc csoportja, amely a viszontlátás alkalmával
nagy lelkesedéssel adta elő a Székesfehérváron, a regionális fesztiválon előadott táncösszeállítást az Éltes Mátyás
Általános Iskolában, Tatabányán. Ezen
a napon iskolájuk diákjai osztályonként
változatos műsorral készülve emlékeztek meg névadójukról, Éltes Mátyásról.
A gyerekek gondosan felkészültek a
szórakoztató előadásaikra, szavaltak,
jeleneteket adtak elő, táncoltak, énekeltek. Külön érdekesség és öröm volt
számunkra, hogy megtekinthettük érdekes, gondosan összeállított műsorukat.
Mi is várjuk már őket tanáraikkal együtt
májusban a nemzetiségi gálánkra, ahol
ők is megtekinthetik iskolánk tanulóinak
bemutatkozását.
Krajczárné Száraz Erzsébet

A mi autónk…
2013. február 22. várva-várt nap volt a
4. osztályos gyerekek számára.
Már régóta terveztünk egy gyárlátogatást, most lehetőségünk adódott megtekinteni Esztergomban a SUZUKI gyárat.
A programot a szülők segítségével tudtuk megvalósítani, hiszen az oda-és vis�szautazást ők biztosították számunkra
saját gépkocsival. Köszönet segítségükért. Már a belépésnél nagy izgalommal
vettük magunkra a kötelező védőfelszerelést. Idegenvezetőnk kisebb sétát tett
velünk a hatalmas gyáróriás területén,
majd a szerelőcsarnokba kalauzolt bennünket. Itt lépésről-lépésre végignézhettük az autók összeszerelésének minden
apró részletét. Lenyűgöző volt az automatizálás, a munkaszervezés, a precizitás, a munkafegyelem.
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

2013/2014. tanévre
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. (hétfő) 8–18 óra között
2013. április 9. (kedd) 8–18 óra között

Egyszóval teljesen el voltunk varázsolva és a látottak hatása alá kerültünk. Az
egyórás séta végén lehetőségünk volt
feltenni kérdéseinket és kipróbálni né-

Tégy 3 jó dolgot!
Mint arról már beszámoltunk a decemberi Hírmondóban, iskolánk 2. osztályos tanulói részt vettek a Criminon Alapítvány kreatív pályázatán. A kiírás célja
az volt, hogy segítsünk a nálunk gyengébbeknek, a rászorulóknak, legyünk
jószívűek és figyelmesek. Nagy volt az
érdeklődés országszerte, hiszen – mint
később megtudtuk – több korcsoportban 7500 gyermek versengett.
Pályázatunkat fotókkal dokumentálva
küldtük el, melyeken látható volt, hogy
decemberben jótékonykodtunk idősek14

hány szerelési mozzanatot.Igazán érdekes és emlékezetes délelőtt volt.
Iványi Beáta
és a 4. osztály tanulói

kel, bölcsődés gyerekekkel és állatmenhelyen élő kutyákkal. Természetesen történetet is kerekítettünk mellé. Izgatottan
vártuk az eredményhirdetést, s nagyon
megörültünk, hogy a 3. helyen végeztünk! Egy makói, és holtversenyben másodikként egy budapesti és egy várpalotai iskola előzött meg minket. Március
10-én, vasárnap reggel különbusszal indultunk a díjátadóra, ahol osztályunk oklevelét Széplábi Rebeka és Vaczula Róbert vették át. Minden kisgyerek kapott
egy jelképes ajándékot az oklevele mellé.
A délutánt a budapesti Tropicariumban
töltöttük, ahol gyönyörű halakat, hüllőket
láthattunk, és betekintést nyerhettünk az
őserdők élővilágába is. Reméljük, tanulóink a mindennapokban is – otthon és
az iskolában egyaránt – folytatni tudják a
jócselekedetek sorát!
Szabó Mária és Szalczinger Józsefné tanítók

Papírgyűjtés
az iskolában

2013. április 17-én
14.00 órától 17.00 óráig
a szokott helyen,
a Tájház épülete előtt.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb
április 26-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:
• A szülő személyi igazolványát. • A gyermek születési
anyakönyvi kivonatát. • A gyermek TAJ kártyáját.
• Az óvodában kapott oktatási azonosítóról az igazolást. • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást, ez lehet: – óvodai szakvélemény, – nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakértői vélemény, – sajátos nevelési
igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye. • A diákigazolvány díját, 1400
forintot. • Az Okmányirodában kapott igazolást a
diákigazolványhoz (16 karakterből álló NEK azonosító).
Időpont kérhető Tatabányán a 06-80-204064 vagy
Tatán, a 06-34-586617-es telefonszámon. A gyermek
születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját kell
bemutatni. A törvényes képviselőnek kell a gyermeket
elkísérni, aki vigye magával a személyi igazolványát.
Felhívom a figyelmét, hogy tanköteles gyermekét szíveskedjen beíratni az iskolába akkor is, ha tanulmányait
nem kezdi meg a 2013/14. tanévben akár szülői kérésre,
akár az óvodai szakvélemény alapján.
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A Közösségi Ház hírei

Színház

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Író-olvasó találkozó
Február 26-án a Községi Könyvtár és
a Közösségi Ház közös szervezésében
író-olvasó találkozóra került sor. Az est
vendége Pölt Jánosné Katika volt.
A tatabányai írónő három könyvét hozta el közénk. Ezek a következők voltak:
A boldogság kék egén- régi történet, Ami
a betegséget okozza és ami orvosolja,
Terítéken a házias ételek. Elsőként egy
olyan gyűjtéssel ismerkedhetünk meg,
mely két századelőn élő fiatal szerelmes
levelezését mutatta be. A második könyv
a természetgyógyászat világába vezette

Kiállítás
Március 7-én nyílt a Közösségi Házban
Weimer Erzsébet dunaalmási festőnő
kiállítása.
Az ünnepélyes megnyitó az alkotó bemutatásával kezdődött: Erzsébet egy
olyan hölgy, aki élete delén valósította
meg ifjúkori álmait. Pest megyében született, majd családi körülményei miatt
16

be a hallgatóságot. A harmadik könyvmely a legnagyobb sikert aratta- egy hagyományőrző szakácskönyv volt. Ebben
a könyvben az alkotó olyan recepteket
gyűjtött össze, melyet nagyanyáink használtak. Olyan gyűjtést tarthat kezében az
olvasó, amely az egyszerű, hétköznapi
recepteket fogja össze. Valószínűleg ez
az egyszerűség tette népszerűvé a könyvet, sokan vásároltak belőle lányaik, unokáik számára. Az írónő előadása végén
két könyvet is ajándékozott a könyvtárnak. Köszönet érte. Akinek a cikk kapcsán kedve támad megnézni, elolvasni a
fent említett könyveket az a könyvtárban
kikölcsönözheti.

Almásfüzitőre, utána Süttőre került, ahol
az általános iskolát befejezte. A nyergesi
gimnáziumban érettségizett, ahol Nyergesi János festőművész tanítványa volt.
Férjhez ment, gyermekek születtek, dolgozott, szülőkkel törődött, ahogy hozta
az élet, de nem szakadt el a művészettől.
2000 körül elérkezett az idő az önmegvalósításra. Ekkor kezdett el mélyebben
foglalkozni a festészettel. Nyáron festő-

A Közösségi Ház szervezésében
a budapesti
Madách színházba
színházlátogatást tervezünk.
A darab címe:

Az operaház fantomja
Időpontja: 2013. június 1. 19.00
A jegyek ára: 4900 Ft/fő
táborokban gyarapította tudását. Több
helyen is volt kiállítása pl.: Tatán a Helyőrségi Klubban, a Művelődési Házban,
Almásfüzitőn a Művelődési Házban, Tatabányán a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Nyitott minden szépre,
jóra, imádja a természetet, a virágokat,
az élet minden percét, amit jó dologra lehet fordítani. Próbálja mindazt visszaadni az embereknek, amit ő érez. Boldog,
ha tetszenek a képei, mert akkor úgy
érzi, szép pillanatokat szerzett látogatóinak. A bemutatás után zenés-irodalmi
műsorral köszöntöttük Erzsikét, aki a
napokban ünnepelte 70. születésnapját.
A rendezvény végén Erzsébet a kultúrház részére egy gyönyörű festményt
ajándékozott, mely Vértesszőlős Által-ér
menti részét ábrázolja. E helyen is köszönjük a szép képet.

Anyák napi kézműves foglalkozás
2013. április 30-án 17 órától a közelgő
anyák napjához kapcsolódóan kézműves foglalkozás lesz a Közösségi Házban. A kézműveskedő gyerekek ajándékokat készíthetnek édesanyjuknak,
nagymamáiknak. Mindenkit várunk
szeretettel.

A színházba külön
autóbusszal megyünk,
az útiköltség összege
a jelentkezések számától függ.
Jelentkezni lehet a Közösségi házban
vagy a 06 30 640 8934-es
telefonszámon.

Közlemény
A Könyvtár és Közösségi Ház
keddi nyitva tartása megváltozott. A könyvtár – igazodva
a lakossági igényekhez – keddenként 13.00–18.00 tart nyitva.
A Közösségi Ház – a megalakult helyi néptánccsoport próbájához igazodva – keddenként
18.00-21.00 között tart nyitva.
Egyéb esetekben elérhetőségi
lehetőség: 06 30 578 5116 vagy
06 30 640 8934
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Ha tavasz, akkor borverseny
Immár hagyományosan, az idén is,
33. alkalommal megrendezte a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület a borversenyt. Az új borbírákkal bővült
bizottság szigorú bírálatai ellenére
dicséretes eredményeket értek el a
gazdák. Ez is azt mutatja, hogy egyre
jobban odafigyelnek a borok elkészítésére. Az eredmények igazolják, hogy
a gazdák nagy gondot fordítottak a
szőlőművelésre, majd a borok megfelelő kezelésére. A gazdák összesen 87
bormintával (vörös és fehér vegyesen)
mérettették meg magukat.

Eredmények
Arany: 12 db, ezüst: 23 db, bronz 30 db.
Az évek óta sikeres gazdák mellé, nagy
örömünkre, a feltörekvő új indulók is szép
borokat produkáltak. Gratulálunk a gazdáknak és további sikeres munkát kívánunk. Az eredmény kihirdetés után, egy
jó hangulatú bállal zártuk a borversenyt.

A díjazottak
Arany érmet szerzett:
Kocsis Gyula, Kun Sándor, Németh János,
Kutenics Gábor, Gerencsér Attila, Nikits
Pál, Szabó Mária, Jenei Mihály, Jenei Zoltán, Zigó Károly, Szilágyvári Kálmán

Márciusi véradás
A véradás életmentő, mivel egy véradó
három ember életét mentheti meg.

Ezüst érmet szerzett:
Baudentisztl Márton, Szilágyvári Kálmán,
Jung János, Nikits Pál, Kun Sándor, Borka József, Kocsis Gyula, Biczó Sándor,
Kutenics Gábor, Orcsik Imre, Kutenics
Milán, Jenei Zoltán, Dobrotka Pál,Tóth Ferenc, Becze Róbert, Száraz János

Bronz érmet szerzett:
Jenei Zoltán, Szilágyvári Kálmán, Zigó Károly, Jung János, Kutenics Milán, Bajczik
Lajos, Gál Zoltán, Orcsik Imre, Kocsis
Gyula, Imre István, Kun Sándor, Herczeg
Tamás, Hermann Lukács, Hermann Tibor,
Jenei Mihály, Nagy Sándor, Mészáros
Vendel, ifj. Mucha Ferenc, Huzl János,
Magyar László, Imre István

Aki már adott vért, az névre szóló értesítőt kapott, aki még nem, az a Hírmondóban, a helyi rádiókban, hirdetőtáblákon, az önkormányzat weblapján, vagy a
Samu TV-ben olvashatta, hogy véradás
lesz március 4-én hétfőn a polgármesteri hivatal tanácstermében. A felhívására
31 fő segítő szándékú ember jelent meg.
A véradók folyamatosan jöttek, egymásnak adták a kilincset, sok ismerős arc
mellett néhányan először adtak vért.
Ezúton is köszönjük a véradóknak a
részvételt, az önkénteseknek és a szervezőknek pedig a sok odafigyelést és
munkát!

Akik vért adtak: Árki Róbert, Bankósné
Ny. Lívia, Csémy Károly, Dobos Rita,
Dr. Hajba Tamás, Dr. Keleti Zoltán,
Dr. Nagy Sándor, Egri Zoltán, Fazekas
János, Gáspár Edit, Gombás Lajosné,
Hörömpöli Tibor, Id. Vendégh Zoltán,
Imre István, Imre Istvánné, Imre Szabolcs,
Jurasek Dániel, Kovács Enikő, Krupánszki
Csaba, Kutenics Mária, Kutenics Péter,
Magyar József, Magyar Józsefné, Makó
György, Popovics József, Pőrh Zsolt,
Rácz Károly, Scsibrán Jánosné, Séra Anita, Szaniszló Mariann, Varga Tamás.
Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRt. Földgázelosztó tájékoztatása
Gázszolgáltatási szünettel járó karbantartás
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy

2013. április 30. 9.00–15.00 óra
közötti időszakban a földgáz szállító rendszeren

gázszolgáltatási szünettel járó

karbantartási munkálatokat fognak végezni.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
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A SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetet mond a valamennyi segítő támogatónak,
akik az alapítvány részére segítséget nyújtottak.
Az SZJA 1 %-ból 2011. évben 308 247 Ft-ot utalt számlánkra az adóhatóság.
2011. évben a katolikus templom toronysisak megerősítése készült el
10 365 000 Ft-ért, amihez az alapítvány 6 000 000 Ft támogatást adott.
2012. évben az SZJA 1%-ból 185 263 Ft átutalása történt meg.

A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel.
A 2011-ben befolyt összegből a Samufalvi Óvodát, az Általános Iskolát,
valaminta „Zöld övezet” pályázat elnyerése alkalmából
rendezett programokat támogattuk.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult céljaink megvalósításához
és kérjük hogy az 1 % felajánlásával továbbra is segítsék alapítványunkat,
hogy a templom felújításához segítséget nyújthassunk.

Kérjük aki teheti, a jövőben is támogassa egyesületünket, hiszen a befolyó
összeget továbbra is a falu közösségi életének segítésére fordítjuk.

Adószámunk: 18608490-1-11

Adószámunk: 19144067-1-11

Takarékszövetkezeti számlaszámunk: 63300037-13005995

Köszönettel: Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

Nagy Tibor a Kuratórium elnöke
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond az adózó állampolgárok
felajánlásaiért, melynek eredményeként 2012. évben 110 000 Ft-ot utalt az Adóhatóság

A GYERMEKSZEM közhasznú ALAPÍTVÁNY
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek
eredményeként a 2012. évben 519 630 forintot utalt az Adóhatóság.

Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai
és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató

A VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként
a 2012. évben 17 692 forintot utalt az Adóhatóság.

Adószámunk: 18608706-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: 63300037-13005452
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk 1 százalékát ajánlják fel
a VÉRTESSZŐLŐSÉRT Alapítvány részére!

Köszönettel: Kuratórium
• 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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Adószámunk: 19147606-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk:

63300037-13000189

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket.
Köszönettel: Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
• 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

TAVASZVÁRÓ

vízhiánypótló, vitaminizáló
kezelések

berkenyével,
őszibarackkal, ginkgóval,
aloéval és meggyel!
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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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
RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁS
2013. február 23-28. között
mindkét rendelő zárva
HELYETTESÍTÉS

*2013. március 1-től az új közszolgálati feladataim
miatt a délelőtti rendelési időben gyakran
helyettesítés lesz, ezért előjegyzés
(bejelentkezés) szükséges.

Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

Száraz Suzuki
Márkakereskedés és szerviz

Tatabánya
alkotmány u. 58.

06 34 510 733
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• 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.
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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

Nyitva: Hétfő-Szombat 9.00–20.00, Vasárnap 9.00–18.00 • Telefon: 06 34 510 676 • Mobil: 06 30 696 6799

