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Húsvéti európai nyelvtan

Némi képzavar, hogy a márciusi cikk címe egy áprilisi napra utal – de hát idén a
húsvét egyik lábával az egyik hónapban, a másikkal meg a másikban áll. Ennek
alapvető folyománya, hogy április 1-jén, azaz a bolondok napján mehetnek az
urak meglocsolni a környezetükben élő hölgyeket.
Egyébként a húsvét mozgóünnep-jellege miatt egyáltalán nem ritka ez a jelenség:
legutóbb 2002-ben, előtte pedig 1991-ben esett március 31-re és április 1-jére az ünnep.
Az utóbbi években már körüljártuk húsvétot vallási, körüljártuk népi oldaláról, boncolgattuk a hozzá kapcsolódó hagyományokat, de komoly érdekességeket tartogat
maga a szó is számunkra – sokat elárul egy adott nyelvről és kultúráról az is, hogy
mire utal a szó jelentése és összetétele.
Kezdjük a magyar nyelvvel! A húsvét szóösszetétel igencsak beszédes, az ünnepet megelőző húsmentes időszak végére utal, a hús újbóli magunkhoz vételére.
A nagyböjt vezeti fel ugyanis az ünnepet – Krisztus negyven napos böjtjére emlékezünk. Hamvazószerdán, nagypénteken és nagyszombaton délig tilos húst, zsírt,
állati termékeket fogyasztani (a köztudatban a hús él). Érdekesség, hogy régen a
böjti időszakban még a bírósági tárgyalás is tilos volt… Ehhez hasonló gondolatra
alapozott elnevezés egyébként az észteknél találunk még, az ő lihavõtt szavuk is
húsvétet jelent.
Rengeteg európai nyelven (a hollandtól a norvégig, az orosztól a portugálig és a
spanyolig) kiejtett húsvét szó hasonlóan cseng. A szó alapja ugyanis héber pészáh,
ebből lett paskalya, pászhá, vagy éppen pasen. A pészáh a zsidó húsvét, ezen az
ünnepen az Egyiptomból való kivonulásra emlékeznek. A szó maga kikerülést, más
források szerint lebegést jelent, de mindkettő arra utal, hogy nem érte a zsidókat a tíz
egyiptomi csapás. Az északi szláv nyelvekben (lengyel, cseh, szlovák) nagy éjszakának, míg a keleti és déli szláv nyelvek (fehérorosz, ukrán, lett) nagy napnak mondják
az ünnepet. A szerbek, horvátok, bosnyákok a húsvét szava pedig „feltámadás”-t jelent. És valóban: ezen az ünnep támadt fel Krisztus, nagy nap és éjszaka ez, egy zsidó ünnep idején, amikor ismét vehetünk magunkhoz húst. Így noha minden nyelven
máshogy cseng, de a lényege azonos.
dr. Pataki Gábor

Költségvetés 2013
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 14-i
ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetési rendeletét.
Magyarország 2013. évi költségvetési
törvénye rögzíti az idei évre számítható
állami támogatásokat, melyek ez év óta
az új önkormányzati törvény alapján feladat finanszírozással biztosít (tehát nem
normatívát ad). Az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) azt is
kimondja, hogy „A feladat- és hatáskör
vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti
a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.”
Ennek ellenére sajnos az idei évtől
életbe lépő feladat finanszírozás nagyon
jelentős forrásokat von el az önkormányzatoktól, egyenként és összességében is jóval többet, mint amennyit az
általános iskolák állami átvétele miatt
megtakaríthatnak.
A főbb problémákat több szakmai
szervezet, így a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is jelezte a Belügyminisztériumnak:
„Magyarország 2013. évi költségvetésében szereplő finanszírozási kondíciók
között még a legszigorúbb gazdálkodás
mellett sem lehetséges az önkormányzatok 2013. évi költségvetését a jogszabályoknak megfelelően hiány nélkül tervezni. A finanszírozási problémákkal
kapcsolatos észrevételek egyértelműen jelzik, hogy a feladatfinanszírozás
bevezetésével, a törvényben szereplő
kondíciókkal az önkormányzatok által
nyújtott szolgáltatások ellátása nem
biztosítható.
A beérkezett vélemények drasztikus
forrásmegvonásról tanúskodnak. A településeket megillető, központi költ2

ségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke meghaladja az
önkormányzatoktól elkerülő feladatok
ellátásának korábbi költségét. Ráadásul az esetek jelentős részében az állami támogatások a saját bevételekkel
együtt sem elégségesek a kötelező
önkormányzati feladatok ellátására,
ezért az önkormányzatok még a legdrasztikusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem képesek
költségvetésüket egyensúlyba hozni.
Az előzetes számítások alapján nem
ritka a 10 százalékos, de előfordul 20
százalékos forráshiánnyal küzdő település, amely leginkább a kistelepülések
esetében jellemző.
A forráshiányon – különös tekintettel a
községekre – az adósság 2012. év végén
történő átvállalása sem segít érdemben,
tekintettel arra, hogy a kistelepülések
adósságállománya az önkormányzatok adósságának csekély részét, kevesebb, mint 10 százalékát képezte.
Néhány önkormányzat esetében ugyan
a korábbi évek megtakarításai, vagy
esetleg a még létező önkormányzati
vagyon értékesítése néhány hónapra
biztosíthatná a működési kiadásokat, a
vagyonfelélésnek ez a módja azonban
teljes mértékben elfogadhatatlan! A bevételek adó formájában történő növelésére – tekintettel a lakosság és a vállalkozások jelenlegi terheire – ugyancsak
nincs mód.
Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően az SZJA helyben
maradó 8 százalékának megszüntetése, valamint a gépjárműadó 60 százalékának elvétele okozza. A jövedelem
differenciálódás megszüntetése értelemszerűen tovább sújtja azokat a településeket, amelyek – adó-erőképességük miatt – e címen jutottak forráshoz

a korábbi években. Ezen források jóval
meghaladják azt az összeget, amennyit
a köznevelési, igazgatási és egyes szociális feladatok elvonása indokolna. A
helyzetet tovább rontja, hogy az említett
szabadon felhasználható forrásokat a települések már eddig is javarészt kötelező
feladataik ellátására fordították, így ezen
források megszüntetése a feladatellátást
lehetetleníti el.
A feladatfinanszírozás rendszere
ráadásul nincs tekintettel a helyi sajátosságokra. A helyi önkormányzatok
többek között területi elhelyezkedésük,
nagyságuk, gazdasági teljesítőképességük, hagyományaik, valamint lakosságuk száma, demográfiai összetétele,
annak szociális helyzete alapján különböző adottságokkal rendelkeznek és
ennek figyelembe vételével végzik a közfeladatok ellátását. Az önkormányzati finanszírozás jelenlegi rendszere azzal,
hogy kizárólag a kötelező feladatok
finanszírozására helyezi a hangsúlyt,
a szabadon felhasználható források
elvételével felszámolja a helyi kezdeményezéseket, azt a felhajtóerőt, amely
az elmúlt 12 esztendőben a több mint
ezermilliárd forintnyi mozgástér szűkülés
ellenére is működtette a településeket.
Mivel a kötelező feladatok ellátása
veszélybe kerül, ezért ezek finanszírozására az önkormányzatok a szabad
pénzeszközeiket kénytelenek átcsoportosítani (ahol még ez egyáltalán rendelkezésre áll). Ez azt eredményezi, hogy
a jelentős társadalmi hozadékkal rendelkező, nem kötelező feladatok ellátása teljes mértékben ellehetetlenül,
elsorvad. A településeken működő, az
értékteremtésben, értékek őrzésében
nagy szerepet vállaló kulturális- és sportegyesületek, önkormányzati feladatok
ellátásában szerepet játszó civil szervezetek (pl.: polgárőrség) tevékenységüket a későbbiekben ellátni nem tudják.

A nem kötelező feladatok megszüntetése szociális területen is negatív hozadékkal párosul.
Vértesszőlős esetében a következően alakul az új helyzet:
A településeket megillető SZJA helyben maradó 8 százalék elvonásra került, 2012-ben ez 53 099 600 Ft volt.
Elvonásra került a gépjárműadó 60
százaléka, ez –18 000 000 Ft-ot jelent.
A 2013. évi és a 2012. évi állami támogatás különbözete összesen –45 559
397 Ft.
Az Általános Iskola szakmai feladatait
már nem az önkormányzat látja el, így
maradt az intézmény fenntartása, valamint a fizikai feladatokat ellátó dolgozók
és 1 fő ügyviteli dolgozó bér és járulék
költsége, valamint az iskola működési
költsége. Az iskola 2012. évi költségvetése 74 656 000 Ft, volt ezzel szemben
a tervezet 13 688 000 Ft.
Az állam (az adósságkonszolidáció
keretében) a 2012.december 28-i állapot szerinti hiteltartozásokat átvállalta: az önkormányzat ezzel 91 471 393
Ft egyszeri támogatást kapott.
A bevételek (és a kiadások) összege
278 632 000 Ft. Ebből általános tartalék: 9 000 000 Ft, céltartalék: 19 389
000 Ft, összesen tehát 28 389 000 Ft.
Összességében a helyi adó bevételek
a korábbi évekhez képest mintegy 25 M
Ft-al, az állami támogatás mintegy 16
M Ft-al csökkent (közel 10 százalék!), a
rendkívül magas, 5,7 százalékos infláció mellett. Ezt azt jelenti, hogy bár az
önkormányzat működése továbbra is
stabilan biztosított, a fejlesztésekhez,
pályázati önerőhöz az előzőekben
említett kormányzati intézkedések és
a gazdasági válság együttes hatása
miatt jóval kevesebb forrás jut.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Közérdekű tájékoztatás

Jogerős bírósági ítélet született a 2010. évi
önkormányzati választási kampányban
elhangzott rágalmazás ügyében
A 2010. októberi önkormányzati választások során G. Norbert a Jobbik
polgármester- és képviselőjelöltje
választási szórólapjában számos
valótlan, jó hírnevet sértő állítást
fogalmazott meg a korábbi (20062010 közötti) önkormányzat működésével kapcsolatosan.
Ezek a kijelentések egyáltalán nem
feleltek meg a valóságnak, viszont tökéletesen alkalmasak voltak
rosszindulatú, szándékos
hangulatkeltésre. Az önkormányzat munkatársainak, a
képviselőknek és a polgármesternek a tisztességes
munkáját, a közösen elért
eredményeket vonták kétségbe. Emellett sértették
Vértesszőlős kialakult jó
hírnevét és kedvező megítélését.
Fentiekre tekintettel Vértesszőlős és önkormányzata jó hírnevének megőrzése
érdekében a képviselő-testület 2010. szeptember 30-i ülésén
felkérte és megbízta a polgármestert
büntető feljelentés benyújtására. Mivel a hatályos büntető jogszabályok
rendelkezései szerint jogi személy
(önkormányzat) ellen nem, csak
egyes tagjai ellen lehet rágalmazást
megvalósítani, a büntetőeljárás megindítására magánszemélyként került
sor. A sikeres nyomozást követően
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vádemelés történt, majd megkezdődött az ügy bírósági tárgyalása.
Az eljárást nehezítette, hogy a vádlott
a tárgyalásokon az idézések átvétele
ellenére többször nem jelent meg, így
a bíróság elrendelte rendőri elővezetését. Ezen intézkedés sem mindig
vezetett eredményre, ezért a hosszúra nyúlt büntetőeljárás mihamarabbi
lezárása érdekében végül a bíróság
elrendelte a vádlott letartóztatását és
őrizetbe vételét. A vádlott
18 napot töltött elzárással a
tárgyalásig.
A bíróság ítélete szerint
kétséget kizáróan megvalósult a rágalmazás
bűntette, az állítások a jó
hírnév megsértésére alkalmasak voltak.
Figyelembe véve, hogy a
valótlan tényállításokat tartalmazó szórólapokat Vértesszőlős Község lakossága
körében terjesztette a vádlott, így megvalósult a nagy
nyilvánosság előtti elkövetés tényállási eleme is.
A bíróság G. Norbertet 108 óra
közérdekű munkára ítélte, melyet a
18 nap elzárással kiváltott.
Mivel sem az ügyész, sem a vádlott
nem kívánt fellebbezni az ítélet jogerőssé vált.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A képviselő-testület 2013. január 24-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetés tervezéséhez
kapcsolódóan döntött az önkormányzati fizikai állományban lévő dolgozók cafeteria juttatásának fenntartásáról.
2. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő 2013. évi képviselői tiszteletdíj csökkentést nem támogatta.
3. A Képviselő-testület meghatározta a 2013. évi vállalkozói fórum időpontját, helyét és
költségeit (2013. március 7., Cool Ball Bowling Club, 200 000 Ft).
4. A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2013. évre kitűzött
teljesítménykövetelményeit.
5. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal az általános iskolára vonatkozó használati szerződést írja alá.
6. A Képviselő-testület döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának
kiírásáról.
7. A Képviselő-testület döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében a beíratás időpontjáról.
8. A Képviselő-testület döntött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról.
9. A Képviselő-testület az elmúlt évhez hasonlóan 100 000 Ft támogatást nyújt a Rákóczi
Szövetségnek az udvardi magyar diákok támogatására.
10. A Képviselő-testület pályázatot ír ki aljegyzői munkakör betöltésére, aljegyző helyettesítésére.
11. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította a Polgármesteri
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
12. A Képviselő-testület pályázatot ír ki kőműves karbantartói munkakör betöltésére.
13. A Képviselő-testület döntött KEOP-2013-4.10.0/C jelű pályázat (fotovoltaikus - napelemes
energiatermelés) benyújtásáról.
14. A Képviselő-testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeletét.

A képviselő-testület 2013. február 14-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította a Polgármesteri
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét.
3. A Képviselő-testület döntött az önkormányzat kilépéséről a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségéből.
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Iskolai hírek

4. A Képviselő-testület nem fogadta el a 747 hrsz. ingatlan 3/8 részének térítésmentes
felajánlását az önkormányzat részére.
5. A Képviselő-testület nem fogadta el az Által-ér menti kerékpárúthoz szükséges területszerzéshez a 097/29 hrsz. ingatlannal kapcsolatos földcsere ajánlatot.
6. A Képviselő-testület döntött a köztisztviselők illetménykiegészítéséről.
7. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletét.
8. A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadta,
valamint a 158/2012. (XI. 08.), valamint a 21/2013. (I. 24.) Kt. határozatát hatályon kívül
helyezte
15. A Képviselő-testület módosította a Polgármesteri hivatal Alapító Okiratát.
16. A Képviselő-testület a futó pályázatok miatti átmeneti likviditási problémák megoldására
10 M Ft folyószámla-hitel felvételéről döntött.

Ügyintézés a járási hivatalokban
2013. január 2-tól 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.

Farsang az iskolában
Idén elég korán, január 25-én ünnepeltük iskolánkban a farsangot. Szülők, nevelők, de legjobban a gyerekek
várták, hogy különböző mesehősök,
állatok, híres emberek, esetleg riogató
szörnyek bőrébe bújhassanak.
Nagyon ötletes jelmezek vonultak fel,
a zsűri nehéz helyzetben volt. Végül az
alábbi eredmények születtek:

Csoportos jelmez
1. hely: Táncoló talpak – 2. o.
2. hely: 	A hét vezér – 4. o. és
		 Gangnam style – 3. o.
3. hely: 	Százlábú – 1. o.

Egyéni jelmez
1. hely: Flamingó – Miletics Hanna 1. o.
2. hely:	Asterix – Torma Arnold 1. o. és
		Kleopátra – Velencei Csinszka 2. o.
3. hely: 	Bányász – Nagy Máté 4. o.

A gyerekek tortákat kaptak jutalmul.
A tombolát sokan izgulták végig, rengeteg féle apró tárgy talált gazdára. A
talpalávaló igazi diszkózene volt, füsttel,
fényeffektekkel, aminek igazán a nagyobbacska fiúk, lányok örültek. A kicsiknek különféle játékokat szerveztek a
tanító nénik, természetesen ez is mozgásos, táncra épülő volt. Aki megéhezett,
sokféle finomság közül választhatott a
büfében, melyet a szülői munkaközösség tagjai üzemeltettek. Volt süti, szendvicsek, hot-dog, gofri, üdítők.
Miután véget ért az alsósok farsangja,
sor került a nyolcadik osztályosok hagyományos palotás táncára, mely egyben a
felsős farsang nyitánya is volt. A táncot
az osztályfőnök, Mátyási Piroska tanította be a diákoknak. A nyitótánc után máris
következhetett a felsősök jelmezes felvonulása. Itt a csoportos produkcióké volt
a főszerep. Az ötödik osztályosok az idei
év nagy slágerével, a Gangnam style-

A lakosság a Tatabányai járási hivatalban intézheti ügyeit
(2800 Tatabánya, Fő tér 8.).
Vértesszőlősön a polgármesteri hivatalban ügysegéd segíti a lakosság és
a járási hivatal közötti kommunikációt.
Az ügységéd neve Ekési Katalin, aki az alábbi ügyekben, minden héten
kedden 8 óra 30 perctől 12 óráig, nyújt segítséget:
• alanyi és normatív jogon megállapítható közgyógy ellátásra
való jogosultság
• alanyi jogon megállapítható ápolási díj
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
• időskorúak járadékának megállapítása
Kérjük, szíveskedjenek a fenti ügyekben az ügyfélfogadási időt betartani.
Polgármesteri Hivatal
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lal nyitottak, saját szövegkönyv alapján.
A hatodikosok a világ népeit próbálták
a színpadra varázsolni, míg a nyolcadik
osztályosok a hatvanas-hetvenes évek
popvilágát idézték meg a Szombat esti
láz című produkciójukkal.
Ezek után az egyéni maskarások következtek; megszemlélhettünk egy izgalmas balett-bemutatót két hetedik osztályos fiú főszereplésével, két lány egy
ritmusos diszkótáncot mutatott be. Az
ötödikből egy vasorrú banya jelent meg,
a hetedikből egy angyali ördög.

Miután a zsűri meghozta a döntést,
következhetett a várva várt disco, melyet
egy rövid tombolasorsolás szakított félbe. Egy újabb rövid tánc, s máris véget
ért az idei farsang. I. helyezett: 5. o., II.:
8. o., III.: 6. o., különdíj: Jenei Ferenc és
Oláh Sándor balett-duettje.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, akik az egész estét
megszervezték, s a farsang alatt a büfében szorgoskodtak.
Gombásné Bartal Zsuzsanna és Szűcs Imre
munkaközösség-vezetők

Az ötödikes és hatodikos diákokkal Budapestre utaztunk, ahol a Kolibri Színházban
megtekintettük a János vitéz című előadást. A gyerekek lelkesen mondogatták
együtt az ismert sorokat a színészekkel,
lenyűgözte őket a számos ötletes díszlet
és technikai megoldás. Lélegzetvisszafojtva figyelték, ahogyan Jancsi valóban
felgyújtja a miniatűr zsiványtanyát, melyet
folyamatosan vett egy kamera, a képet
pedig a színpad vásznára vetítették. Nem
kellett csalódniuk, hiszen a várva várt jelenetek (a török basa kettévágása, az átkelés az Óperenciás-tengeren stb.) sem
maradtak ki az előadásból, hanem az említetthez hasonló ötletes megoldásokkal
kerültek megjelenítésre.
A hetedik osztályosokkal januárban
a mozi felé vettük az irányt, két nagy
sikerű filmet is megnéztünk. Először a
francia klasszikus, Victor Hugo Nyomorultak című regényének adaptációját ismerhették meg a diákok egy musicalfilm
formájában, majd néhány nappal később
Tolsztoj Anna Kareninája elevenedett
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2013. február 4-től 8-ig Donovalyban
síeltünk a községi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával.
A táborban 22 tanulónk és három pedagógus vett részt néhány szülővel
együtt. Velünk tartott Mezőfi Tibor is,
aki majd’ húsz éven át volt településünk önkormányzati képviselője, és
mindig szívén viselte az iskolai sítábor
ügyét. Az ő tollából olvashatják a következő beszámolót.
Mátyási Piroska
táborvezető

Újabb rendhagyó irodalomórák
A felső tagozatos tanulókkal januárban
is több irodalmi rendezvényen vettünk
részt Tatabányán, illetve Budapesten.

Sítáborban voltunk Szlovákiában

meg előttük a filmvásznon. Várakozásaimnak megfelelően a fiúkat jobban lekötötte a cselekményesebb, fordulatosabb
történet, Jean Valjean és Javert macskaegér játéka, a lányok pedig szívesebben
nézték a cári Oroszországban játszódó
szerelmi történetet.
A nyolcadikosokkal ismét a tatabányai
József Attila Megyei Könyvtárba látogattunk el, ahol Darvasi László író, költő számolt be gyerekkori élményeiről, írói pályájának kezdeteiről. Beszámolója során
a diákok felfrissíthették irodalmi ismereteiket, hiszen az író körvonalazta számukra a műfajok közti alapvető különbségeket, emellett pedig megismerhettek
egy újabb műfajt, a tárcát, valamint az
egyik legismertebb kortárs irodalmi folyóiratot, az Élet és Irodalom című lapot
is bemutatta számukra a költő, illetve a
beszélgetést vezető Jász Attila, a tatabányai Új Forrás folyóirat főszerkesztője.
A diákok szívesen vettek részt ezeken
a programokon, ezért terveim szerint a
következő hetekben sem lesz hiány a
fentiekhez hasonló rendhagyó irodalomórákban.

A Vértesszőlősi Általános Iskola már nagyon sok éve szervez sítáborokat Szlovákiába, ill. Ausztriába. Én 2006 óta –
Urbanics tanár úr biztatására – veszek
rész a síeléseken, (természetesen teljes

költséggel), így több éven át volt alkalmam megfigyelni a pedagógusok munkáját. Le kell szögezni, hogy a síelés egy
veszélyes sport, és hogy ők mégis bevállalják a tábor megszervezését, lebonyolítását, külön elismerést érdemel.
Az idei sítábor különösen pozitív benyomást hagyott bennem. A három tanár, Marika néni, Piroska néni, Joci bácsi
– ahogy a diákok nevezik őket – rengeteget dolgoztak a tábor megszervezésétől kezdve (toborzás, szállás- és szállítás megszervezése, lécek, bakancsok
beállítása, megbeszélések, pénzügyek
rendezése, stb.) a kint tartózkodáson keresztül a hazautazásig. Marika néni szlovák tudása kellett, hogy a szállodában
megértessük magunkat, Piroska néni
szervezőkészsége a mindennapi problémák megoldásához, s Joci bácsi fáradhatatlan „pörgése” reggeltől estig a síe-

Bucsi-Kovács Anikó
magyartanár
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Farsangi kézműves foglalkozás

léshez és a szánkózáshoz.
Mindhárman odafigyeltek,
hogy minden gyerek rendesen felöltözzön, minden
védőeszköze meglegyen,
a láthatósági mellénytől
kezdve a szemüvegig; a
szobákban rend legyen, a
gyerekek a folyosón ne rohangáljanak, és a táborzáró
vetélkedő se maradjon el.
Előfordult, hogy egy gyerek
elhagyta a felvonón a síbotját, a másik a
kesztyűjét, a harmadik a szemüvegét, és
a pedagógus a sajátját adta oda, hogy
síelni tudjon. A tanárok között felosztott
csoportok többször megálltak a lesiklás
közben, mert a ruhát meg kellett igazítani, a sálat meg kellett kötni... Ezt csak
az tudja igazán értékelni, aki mínusz
4-5 fokban, süvöltő szélben, a meredek
hegyoldalon elgémberedett ujjakkal próbált már sílécet igazítani. Az egész napos síelés után Joci bácsinak még volt
energiája, hogy a nagy hóban játsszon a
10

Február 12-én, a farsang
„farkán”(a néphagyomány
nevezi így a farsang végén
történő eseményeket) kézműves foglalkozásra került
sor a Közösségi Házban.
A rendezvényen lehetősége
volt a gyerekeknek farsangi
falikép készítésére. A farsanghoz kapcsolódó kép
elkészítése eltérő volt a korábban használt technikákhoz képest. A kreatív körökben most terjedő paverpol
adta lehetőségeket ismerhették meg illetve alkalmazhatták. A technika légyege egy speciális ragasztóanyag, amelynek segítségével a
lágy esésű textíliák merev anyaggá változnak. A gipszből készült farsangi maszkok
és a különböző kiegészítők pl.: flitterek, gyöngyök, kavicsok, csipkék alkalmazásával
szép alkotások készültek.

Színház látogatás

gyerekekkel, hócsatát vívjon és vacsora
után 1-2 órát szánkózzon velük.
Összességében elmondható, hogy az
idei sítábor is a gyerekek javára vált. Önállóságra nevelte őket, és az öt nap alatt
talán többet mozogtak a friss levegőn,
mint a testnevelés órákon hosszú hetek
alatt. Ezúton fejezem ki köszönetemet és
elismerésemet a szervező tanároknak,
az iskolának és mindkét önkormányzatnak, hogy lehetővé tették a sítáborozást.
Mezőfi Tibor

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Közösségi Ház közös szervezésében 2013. február
17-én a tatabányai Jászai Mari Színház és Népházba voltunk. A vasárnap esti előadáson Noel Coward: Forgószínpad című vígjátékát tekintettük meg a színház Orfeusz
társulatának előadásában. A kétszer háromnegyed órás darab a Forgószínpad nevet
viselő színészotthon lakóinak életét
mutatta be, ahol az idős színésznők
egy alapítvány jóvoltából élnek. Pályafutásuk végén ebbe a színészotthonba érkeznek és végül innen távoznak
el, de addig is élik a maguk konfliktusokkal és kis szerepjátszásokkal teli,
egyáltalán nem színtelen életét.
A darab témája felkeltette a helyi
nyugdíjas klub tagjainak érdeklődését, a teltházas előadáson Vértesszőlősről 48 fővel vettünk részt.
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Könyvtári hírek

Színház

Január 23-án a Magyar Kultúra Napja
alkalmából az Általános Iskola alsós
tanulói tettek látogatást a Könyvtárba.
Megbeszéltük a gyermekekkel hogy
mit jelent a kultúra, mi tartozik a fogalomkörébe és mióta ünnepeljük.

2013. március 24-én 17.00 óra

A budapesti Játékszínben

A
Hölgy fecseg
és nyomoz

Együtt elszavaltuk a Himnusz első
versszakát, örömömre szolgált, hogy a
gyermekek szinte kivétel nélkül tudták.
Megismerkedtek a könyvtárral, mindenki
megkereste az őt érdeklő könyvet. Volt
aki első alkalommal találkozott a könyvek sokaságával, úgy gondolta meg

című bűnügyi bohózatot tekintjük meg.

Főbb szerepekben:
Vári Éva
Gálvölgyi János
Csonka András
Dózsa Imre

lehet vásárolni. Többen ígéretet tettek,
megbeszélik szüleikkel és visszatérnek,
beiratkoznak. A következő napokban
valóban öt gyermek beiratkozott. Köztudott, minden évben újra kell iratkozni,
január 31-ig 60 fő regisztráltatta magát,
ami az elmúlt évekhez képest nagyon
jónak mondható. A Hírmondó mindenkihez eljut, ezúttal kérem azt a két-három
könyvtártagot – tudják kiről van szó, mivel több alkalommal is üzentem – akinek
tartozása van, minél előbb rendezze,
vigye vissza a nála lévő könyveket.
Zsigó Lászlóné

A darabot rendezte:
Szilágyi Tibor

Meghívó
Húsvéti
kézműves foglalkozás
2013. március 26-án 17 órától a Közösségi Házba várjuk azokat a gyerekeket, akik húsvéti ajándéktárgyakat,
dekorációkat szeretnének készíteni.
A foglalkozás alkalmából lehetőség
lesz a húsvéti népszokások felelevenítésére is.
Várunk mindenkit sok szeretettel!

Sok szeretettel hívunk és várunk
mindenkit

2013. március 7-án
17.00 órakor
a Közösségi Házba,
ahol

WEIMER ERZSÉBET
dunaalmási festőnő

alkotásaiból nyílik kiállítás.
Az ünnepélyes megnyitón
személyesen is találkozhatunk
az alkotóval.
A kiállítás 2013. március végéig
tekinthető meg.
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Változások a könyvtárban!
Községünkben az utóbbi két és fél évben a könyvtárosi teendőket Zsigó Lászlóné
Marika látta el, felismerve a lehetőségeket az óvodával közös programok szervezésével igyekezett a kisgyermekkel a könyveket, az olvasást megszerettetni. Jeles ünnepek alkalmával családi napokat, kisebb ünnepségeket tartva apró lépésenként tette
sokaknak élete részévé az olvasást.
Kedves Marika! Ez úton szeretném munkádat megköszönni és további egészségben,
családi körben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket kívánok az önkormányzat nevében.
Az új könyvtáros február 1-jétől Hörömpöli Tiborné Ildikó lett, aki már nyolc
órában látja el együtt a kulturális szervezői és a könyvtárosi feladatokat. A két munkakör összevonásával a könyvtár telefonszáma azonos lett a Közösségi Ház számával:
06 30 578 5116.

A két intézmény nyitva tartása az alábbi módon változott:
Könyvtár
Közösségi Ház
Hétfő

Zárva

Hétfő

11.00-19.00

Kedd

13.00–18.00

Kedd

11.00-13.00
18.00-19.00

Szerda

Zárva

Szerda

11.00-19.00

Csütörtök

11.00–16.00

Csütörtök

16.00-19.00

Péntek

11.00–16.00

Péntek

16.00-19.00

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Fás szárú hulladékok begyűjtése
Idén tavasszal az önkormányzat ismét
megszervezi a házi kerti metszési, fás
szárú hulladékok begyűjtését.
Kérjük, hogy az eddigi tapasztalatok
alapján 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 m-nél
rövidebbre vágják össze. • Az ágak
rendezetten, sorba (kévébe) legyenek
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rakva a könnyebb felszedhetőség miatt.
• A hulladékot ne helyezzék a csapadék
elvezető árkokba.
A hatékonyabb munkaszervezés miatt a gyűjtést két ütemben tervezzük:
1. A Múzeum u. és az attól Tata irányába
eső utcák március 20–március 29. között
(március 16–20. között helyezzék ki a
hulladékot az ingatlan elé). 2. A Múzeum
utcától Tatabánya felé eső utcák április
2–április 15. között (április 15-ig helyezzék ki a hulladékot az ingatlan elé).
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Tájékoztató a Vértes-Gerecse
Közösség által indított
LEADER projektekről
A Vértes-Gerecse Közösségnél 2011ben 4 LEADER projektet dolgoztunk
ki, amelyek megvalósítására támogatást nyertünk mi is LEADER forrásokból.
Az egyiket a 2 térségi TDM szervezettel
közösen dolgoztuk ki, amelyet a „Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása” elnevezésű célterületbe adtunk
be. A másik a „Vércse Kincse értékek
megőrzése, bemutathatósága” célterületbe került benyújtásra. A harmadikban
informatikai továbbképzés-sorozatra, a
negyedikben ifjúsági tábor szervezésére
igényeltünk támogatást.
2012-ben egyéb munkáink mellett
megkezdtük a saját LEADER pályázatok
megvalósítását is. Ezekkel a projektekkel
az egész térséget szeretnénk támogatni,
hiszen a szervezett
képzések, a létrejövő kiadványok mindenkinek szólnak,
térségünk ifjai tudnak a természettudatos honismereti
táborba eljutni.
Elsőként az informatikai továbbképzés szervezésébe
fogtunk bele, felmértük, mely kistérségből jön össze megfelelő létszámú jelentkező. Így elsőként, júliusban Kocson a
Vincze Imre Általános Iskolában szakoktató segítségével tartottuk meg az informatikai továbbképzést. Másodszorra
Tarjánban az Általános Iskolában sikerült
lebonyolítani, novemberben pedig Csákváron, ahol az esti órákban jelent meg át-

lag 15 fő a képzési napokon. Továbbra is
várjuk a jelentkezőket az idei időpontokra is, amelyet még 3 helyszínen tudunk
indítani. A jelentkezők időbeosztásától
függ, hogy a képzéseket az esti órákban,
vagy iskolai szünetben délelőttönként
tartanánk meg.
A Vércse táborok célterületben több
mint 500 000 Ft áll rendelkezésünkre,
hogy 15-25 év körüli 15 fő fiatalt 5 napos
bentlakásos táborban speciális foglalkozásokon készítsünk fel a Vértes és Gerecse Natúrparkok tevékenységeiről, látnivalóiról. Ezt a pályázatunkat 2012-ben
nem tudtuk megtartani, de bízunk benne, hogy idén az iskolák bevonásával,
az önkormányzatok segítségével sikerül
kiválasztani azt a 15 gyereket, akiket a
programok érdekelnek, és a magaviseletük szerint is ajánlják a pedagógusaik.
Az
informatikai
képzésre és a táborba is várjuk az
érdeklődők jelentkezését az alábbi
e l é r h e t ő s é g e ke n:
munkaszer vezet@
vercse.hu, vagy személyesen érdeklődhetnek Schuszter Margitnál a 06/70 4314918-as telefonszámon.
Ezúton hívjuk fel a figyelmüket a vendéglátás, turizmus területén tevékenykedőknek, hogy a Móri Borvidék TDM
szervezésében falusi turizmus képzés
is előkészület alatt van. Az érdeklődők az
előbb megadott elérhetőségeken szintén kérdezhetnek, jelentkezhetnek.
Vértes-Gerecse Közösség
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VSE karate – 2012-es mérleg
2012-ben a karate szakosztály edzői Munczer Máté, Suki
Sándor és Ferenczi István voltak, a csapatvezető továbbra is
Munczer István. Elsődleges cél
volt év végéig a csapatépítés,
mivel e legendás karate csapat
több edzőváltáson ment keresztül az utóbbi esztendőkben,
ami nem használt a létszámnak. A jelenlegi csapat 35 fő
ebből jelentős hányadot a régi tagok
és versenyzők tesznek ki, de folyamatosan jönnek a sportágat kedvelő újabb
gyermek és felnőtt érdeklődők. Mintegy
10 százalékot tesz ki azon karatékák aránya akik a testnevelés tantárgyat cserélték fel erre a remek sportágra. 2012 évi
„termés” két verseny gyermek és ifjúsági kategóriában, ahol a csapat mindkét
esetben eredményesen szerepelt. Tervek
2013-ra: versenyzés és versenyeztetés
az éves versenynaptár szerint, valamint
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az újra megrendezésre kerülő „SAMUKUPA” melynek Vértesszőlősön nagy hagyományai vannak. Mivel a versenyzés
rengeteg pénzt és energiát emészt fel
ezért keresünk szponzorokat, lehetőleg
helyi vállalkozókat, cégeket, hogy csapatként a VSE Karate Szakosztály újra
a régi fényében szerepeljen, öregbítve
ezzel Vértesszőlős hírnevét. Egyúttal ez
úton is szeretnénk megköszönni Vértesszőlős Község Önkormányzatának anyagi és eszmei támogatását!

A kerti- és háztartási hulladékok égetésének
humán- és környezet-egészségügyi kockázatai
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan
mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”. Ebbe a tevékenységi körbe
tartozik az illegális hulladékégetés,
mely magába foglalja a kerti - és háztartási hulladékok elégetését is.
A takarékosság jegyében napjainkra sokan újra fűtenek szénnel, fával és egyéb
tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal.
Fontos azonban megemlíteni, hogy
ezen anyagok égetésekor keletkező
füst nagymértékben egészségkárosító
lehet. A fahulladékok nagy része különböző gyanta és lakk maradványok
mellett faanyagvédő szereket is tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes
égés során szintén egészségkárosító
anyagok szabadulnak fel.
A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb részét. Elégetésükkel
szennyezzük a környezetet, károsítjuk
az egészségünket, mivel rákkeltő, bőr –
és szemirritációt okozó, a légző-és immunrendszert, a vérképző szerveket súlyosan
károsító vegyületek szabadulnak fel.
A háztartásokban illetve udvarokon
nyílt térben leggyakrabban elégetett
hulladékok a műanyag csomagoló anyagok, textilipari hulladékok, ruhaneműk,
műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemezek, bútorok, ajtó, ablak
keretek, gumiabroncs, cipő, papír és kerti hulladékok. A kerti hulladék égetésekor
vegyesen égetünk avart, füvet, gallyakat,
melyek égetésekor jelentős légszennyezést okozunk.

Fenti hulladékok égetése során szénmonoxid, nitrogén-oxidok, széndioxid,
hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-benzol, sztirénfenol, dibenzo-furán, benza-pirén) és egyéb irritáló, maró hatású
és rákkeltő szerves anyag keletkezik.
A dioxin, a furán származékok, valamint
a füsttel szétszóródó fémek (pl. kadmium, cink, arzén, higany, nikkel, ólom,
króm stb.) az égés során keletkező porral leülepednek a talajra, a növényekre,
és a tápláléklánc révén bejutnak az emberi szervezetbe.
A környezet védelméről szóló 1995.
évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az
avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot helyi
rendeletet az avarégetésről, alapértelmezésben e tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban előírtakat kell betartani.
Környezet- és egészségtudatos magatartásunk révén több módon is megvédhetjük környezetünket és ezáltal egészségünket is.
Komposztálással a konyhai és a kerti
hulladék, avar kezelhető. A keletkező humuszt növényi trágyaként hasznosíthatjuk kertünkben.
A községek mindegyikén több ponton
is elérhetővé váltak a szelektív hulladék
gyűjtőszigetek. A hulladékká vált papír,
üveg, műanyag palackok újrahasznosításra kerülnek, melynek során új anyagot
állítanak elő, csökkentve ezzel a véges
kapacitású hulladéklerakók terheltségét.
Az anyagot készítette az OTH szakmai
háttéranyagának felhasználásával
a KEM KH NSzSz Tatabányai, Tatai, Oroszlányi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete.
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Forgalmi rend változás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy a Tanács
utcában az Általános Iskola előtt a főút irányába
a jobb oldalon, megállni tilos tábla van a gyermekek védelmében, a balesetek elkerülése végett. Kérjük, parkolni a Tanács utcával párhuzamos földúton (a templom alatt) illetve a főút
irányába az út bal oldalán szíveskedjenek.
Tavasszal az önkormányzat rendbe teszi a területet, a biztonságos, kényelmes parkolás érdekében.
Egyúttal kérjük, hogy hétfőtől–péntekig
7.00–16.00 óráig a Polgármesteri hivatal
előtti parkolót hagyják szabadon a hivatalba
ügyintézés céljából érkező autók, valamint a
hivatal dolgozói részére.
Polgármesteri Hivatal

• 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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TAVASZVÁRÓ

bőrfelkészítő kezelések

10% kedvezménnyel*:
Pigmentfolt halványító,
megelőző kezelés
Gyümölcssavas (AHA)
hámlasztó kezelés

További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!
*Az akció március 31-ig érvényes!

'

06 20 80 283 08 '

Bővebb információ: www.vertesszolos.hu és a Samu TV-ben

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.
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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

MEGHÍVÓ
A BABA-MAMA KLUB

KÖVETKEZŐ
ÖSSZEJÖVETELEINEK
IDEJE:

március 5., március 9.
és április 9.
16.00 órától 17.00 óráig
a bölcsődei csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő
és a gondozónők

véradás
Tisztelt Szőlősi Lakosok!
Beteg embertársaink nevében kérjük
Önöket, vegyenek részt véradásunkon, mely

2013. március 4-én hétfőn
15.00–18.00 óra között lesz
– rendhagyó módon –
a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében
Kérjük minden, jó szándékú, segítőkész embertársunkat,
vegyen részt akciónkon és gondoljon arra, hogy soha sem
lehet tudni Ön, vagy családtagja mikor szorul segítségre.
Kérjük, személyi igazolványát,
TAJ kártyáját hozza magával.
Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete
Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök
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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
Neked hogyan teljes
a netezés élménye?

INTERNET + ESZKÖZÖK + SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS

Samsung Galaxy Tab2 7.0 WiFi
Új NetMánia internet-előfizetőknek

0 Ft kezdőrészlettel

+ 24 x 990 Ft havi törlesztőrészlettel
2 év hűségidővel, legalább 6 hónapja
T-Home előfizetők részére, vagy Arany,
illetve Platina kiemeltségi szintű
T-Mobile ügyfeleknek. (Teljes ár: 23 760 Ft)

Ajándék

iFiW
routerrel

www.t-home.hu
NetMánia otthoni internet-előfizetés mellé válassz táblagépet
A gondtalan, szabad és izgalmas netezés élményéhez válassz Samsung táblagépet! Annak érdekében, hogy semmi mással
ne kelljen foglalkoznod, csak azzal, hogy épp hol és hogyan a legkényelmesebb a böngészés, meghatározott NetMánia
internetcsomagok mellé szakértői támogatást is biztosítunk.
Az ajánlatnak további feltételei vannak, részletek: 1412, www.t-home.hu, üzleteinkben.

Az ajánlat 2013. január 2-tól visszavonásig, új és lejárt hűségidejű T-Home internet-előfizetőknek érvényes. A részletfizetési konstrukció a készlet erejéig, kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre
vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Az akcióban egy előfizető egy otthoni internetszolgáltatáshoz csak egy készüléket vásárolhat. A Szuperszerviz kiegészítő szolgáltatás a NetMánia L, XL és XXL csomagok mellé vehető igénybe
díjmentesen. Az ajánlatnak további feltételei vannak, részletek: 1412, www.t-home.hu, üzleteink

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
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