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Ha csak úgy azonnal megkapnánk…
Kaptak már meg valamit úgy, hogy kialakult Önökben a vágy – aztán azzal a lendülettel az ölükbe is hullott? Hogy nem kellett érte semmit tenni, csak eszeveszett
gyorsasággal a „nincs” „van”-ná vált, majd másodpercek alatt a „lett” átalakult
„volt”-tá? Hogy nem is volt idejük felkészülni rá? Egy tárgy, egy érzés, egy szerelem, bármi. Tudták utána igazán értékelni? Meddig lelkesedtek még iránta?
A várakozás, a vágyakozás, a készülődés mind-mind csodálatos szó. Nem is a hangzásviláguk, hanem a tartalmuk. Mind a három folyamatosságot jelent, egy ideig-óráig
elnyújtott időszakot. Attól a pillanattól kezdve, amíg kialakul bennünk az érzés valami
iránt (legyen az kézzel megfogható vagy tapinthatatlan), addig a pillanatig, amíg el
nem jön a kívánt pillanat.
Igenis, szükség van a felvezetésre. A moziban is előbb elsötétül a terem, ajánlókat vetítenek és csak azt követően indul a film, ha már ráhangolódtunk. A szerelem
pillanatát is lejátsszuk fejben százszor-ezerszer, hogy milyen lesz. Átgondoljuk, mit
fogunk mondani a főnöknek, amikor fizetésemelést kérünk. Hányszor bújtunk már ki
egy program alól a „nem úgy készültem” felkiáltással.
Ha nem lenne advent, nem lenne a karácsony sem az, ami. Ha nem lépegetnénk
egyre közelebb, gyertyáról gyertyára, napról napra a szentestéig. Ha nem gondolkodnánk hosszú órákat, hogy mi lenne a legszemélyesebb ajándék a megajándékozni kívántaknak. Ha nem sütnénk már előre, ha nem főne a forralt bor a tűzhelyen.
Ha nem cserélnénk le az asztaldíszt. Ha nem tennénk ki egy izzósort a kinti fára, egy
karácsonyi csengettyűt az ajtóra. De remélem, hogy lépegetünk, gondolkodunk, sütünk, főzünk, cserélünk, kiteszünk.
Éppen ezért bosszant, amikor már november elején az arcomba tolja feldíszített
karácsonyfát az üzletközpont. Hogy már hetekkel advent előtt karácsonyi akciókat
látok. „Nesze, karácsony!”
Inkább várjuk, vágyjuk, készüljünk fel rá! Hogy ne érezhessük azt majd 24-én, hogy
csak az ölünkbe hullott a karácsony és ne tehessünk magunknak szemrehányást a fa
alatt, hogy a napi rohanásban „nem így készültünk”.
dr. Pataki Gábor

Átadták a kerékpárutat

Falukarácsony

Október 30-án kedden ünnepélyes keretek között szalagátvágással, átadásra került
településünk 2,2 kilométeres
kerékpárútja, mely az 1-es út
mellett haladva biztosít balesetmentes közlekedést a
Skála térségig.
A Takarékszövetkezet előtti átadási ceremóniát követően a
Sportcsarnokban folytatódott a
rendezvény, ahol Dr. Nagy Sándor kivetített térképen, a nyomvonalon
haladva ismertette a beruházás menetét,
költségeit. Elmondta, hogy a kerékpárút
építése során részben az 1. sz. főút lakott
területi szakaszán és azon kívül jelentős
hosszban zárt csapadékvíz elvezetés került kialakításra, mely a főút eddig nem
kielégítően megoldott csapadékvíz elvezetését biztosítja. Számottevő szakaszon az útpadka is felújításra került és
kiemelt szegély is létesült. Az ivóvíz gerincvezeték a nyomvonal alatt húzódik

2012. december 15-én!
Helyszín:
az általános iskola új épülete és udvara
16.00 óra – Megnyitó
jelentős szakaszon, ezért mintegy 900
méter hosszan a régi csövek helyett, korszerű műanyag vezeték került a földbe,
mely javítja Vértesszőlős ivóvíz ellátásának biztonságát.
A tájékoztatást követően sorsolásra
került az a kerékpár, melyet az önkormányzat ajánlott fel a sport és egészségnapon részt vett gyermekek között.
A szerencsés nyertes Pammer Petra 3.
osztályos tanuló lett, akinek ez úton is
gratulálunk.
Zoltánfi Zsuzsa

17.00 óra
A tatabányai Bárdos Kórus ünnepi műsora
17.30 óra
A Vagabunda Gólyalábas Kompánia betlehemes
műsora: az élőzenével kísért előadásban
gólyalábas akrobatika és különleges
fényzsonglőr technika is megcsodálható!
18.15 óra
A vértesszőlősi Zimozeleny
asszonykórus karácsonyi dalcsokra

Karácsonyi vásár!

Lángos, sült gesztenye,
sült kolbász, főtt virsli, forralt bor, tea!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Iskolai hírek
Színházban voltunk
Október 26-án a Tatabányai Jászai Mari
Színházban az osztállyal megtekintettük a Dzsungel Könyve című előadást.
Fésűs Nelli Bagirát, Vikidál Gyula Balut,
Klinga Péter pedig Mauglit játszotta.
A történet Maugliról, az emberkölyökről
szól. A farkasok nevelték, Bagira és Balu
tanította. Megküzdött az állatokkal, mert
embernek született és az emberekkel,
mert állatok nevelték. A történet végére
az emberek között talált otthonra.
Sok iskolai csoport és család nézte meg a musicalt. Az előadás este
7-kor kezdődött és fél 10-kor ért véget.
Az egész történetet elmutogatta egy jeltolmács a siketeknek. Sőt, léggömböt
is kaptak, hogy érezhessék a dalok ritmusát. Sokan videóra vették ezt az eseményt. Az előadás végén a szereplőket
hatalmas tapsözön búcsúztatta.
Galgán Dorka és Szabó Blanka
4. oszt. tanulók

Márton nap

2012. november 8-án szlovák versenyen
voltunk Tardoson. Az alsósoknak szavalóverseny volt, melyre a lelkes és kemény
felkészülés meghozta gyümölcsét. A 3-4.
osztályosok versenyén hárman vettünk
részt: Skrován Lilla, Vida Stella és én: Egri
Mátyás. Mindegyikünk ügyesen szavalt.
Nagy örömömre második helyezést értem el. Egy szép szlovák emléklappal és
egy szlovák mesekönyvvel gazdagodtam.
Felkészítő tanárunk Krajczárné Száraz Erzsébet volt. A felsősöknek fordítóverseny
volt, melyen Anderla Angelika, Jenei Lilla,
Zách Boglárka színvonalasan szerepelt.
Felkészítő tanáruk Urbanics Vilmos. Amíg
a verseny zajlott, Jan Fuzik az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke előadást
tartott a kísérő pedagógusoknak a szlovák oktatás helyzetéről. A zsűri a helyi és
a testvértelepülés, Tardoskedd vendégpedagógusaiból állt. Míg a zsűri értékelte
a fellépőket, a tardosi tanítók kézműves
foglalkozást tartottak a résztvevő gyereknek, hogy hasznosan teljen a várakozás.

Tardoson jártunk

Idén november 9-én került sor a Márton
napi lámpás felvonulásra falunkban,
mikor is megemlékeztünk Márton püspökről, a szegények támogatójáról.

Az iskolások a Közösségi Ház előtt gyülekeztek lámpásokkal, majd Urbanics
Vilmos tanár úr harmonika kíséretével
énekelve indultak az óvodához. Ott az
ovis gyerekek és óvónénik várták őket,
minden iskolást egy szépen becsomagolt linzerfigurával ajándékoztak meg.
A menet a Múzeum utcán indult tovább,
majd a Valusek út érintésével kanyarodott vissza az iskolához. A gyerekeket és
a felnőtteket az első osztályosok előadása várta a szépen kivilágított udvaron.
A kicsik rövid drámajátékkal elevenítették fel Márton püspök legendáját, melyet

Krajczárné Száraz Erzsébet és Csizmaziáné Magyar Monika tanítottak be a gyerekeknek.
A Szülői Munkaközösség tagjai libazsíros kenyérrel és meleg teával vendégelték meg a közönséget. Paxy Éva igazgatónő megszegte a frissen sült cipót,
melyet a tájház udvarán álló kemencében sütöttek Scsibrán Zoltánné és Töltési
Nóra szülők. Mindenki vett egy keveset
a cipóból, mert a hagyomány úgy tartja,
hogy minél több felé osztjuk szét a kenyerünket, annál több szeretetet kapunk
vissza. Ha a kenyér morzsáiból keveset
a karácsonyfa alá teszünk, és kívánunk
valamit, az beteljesül a következő esztendőben.
A következő évben is szeretettel várjuk
rendezvényünkre a szülőket és a gyerekeket!
Szabó Mária tanító

Ez a verseny számomra emlékezetes
marad, boldogan tértem haza, annál is
inkább, mert a szlovák nyelv a kedvenc
tantárgyaim közé tartozik.
Egri Mátyás 4. osztály
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Színházlátogatás Budapesten
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November 18-án színházlátogatáson
vettek részt a felső tagozatos diákok. Három szülő kíséretével 29 tanuló tekintette
meg A padlás című darabot a Vígszínházban. A gyerekek és a szülők tetszését
egyaránt elnyerte ez a minden korosztálynak szóló darab. Többen már ismerték az előadásban elhangzó dallamokat,
ezért izgatottan várták, hogy felcsendüljön a szilvásgombócról szóló nóta vagy
éppen a Fényév távolság című dal.
Vonattal mentünk Budapestre, a Déli
pályaudvartól pedig sétáltunk a Vígszínházig, ezért odafelé még siettünk, nehogy lekéssük az előadást, visszafelé
azonban már volt időnk egy kis városnézésre is. Először a Parlament felé vettük
az irányt, ahol néhány csoportképet is
készítettünk, majd megtekintettük a József Attilának emléket állító szobrot is a
Kossuth téren. A nyolcadikosokkal fel-

idéztük a néhány nappal korábban tanult
A Dunánál című verset. A séta alkalmával
a gyerekek láthatták eredetiben is azt a
szobrot, amit a tanórán még csak képről
csodálhattak meg.
Sétánkat nem tudtuk az előre megtervezett úton folytatni, hiszen a Lánchidat
forgatás miatt lezárták, ezért a Duna-parti sétányon haladtunk tovább egészen
a Cipőkig, a holokauszt-emlékműig.
A szoborcsoportot a nyolcadikosokkal
már másnap felemlegettük egy Radnótivers kapcsán is.
A gyerekek hamar elfáradtak a sétában
– a hídlezárás miatt egy nagyobb kerülőt
is tennünk kellett –, ezért a Clark Ádám
teret, a Halászbástyát, a budai várat és

a Vérmezőn látható Babits-emlékművet
már csak egy újabb kirándulás alkalmával tudjuk megtekinteni.

Székesfehérváron jártunk

mindannyiunk számára emlékként megmarad. A közös munka gyümölcseként
barátságok is szövődtek. Jó érzés volt
látni a mosolygó és elégedett arcokat.
Májusban visszavárjuk őket a nemzetiségi gálánkra, hogy kapcsolatunk ne csak
tiszavirág életű legyen.

2012. november 19-én iskolánk néhány
tanulója az Integrált Regionális Kulturális Fesztiválon vett részt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban.
Résztvevő gyerekeink voltak: Vida Stella,
Szabó Blanka, Egri Mátyás 4. osztályos,
Borbély Lilla, Megas Larissa, Orbán Daniella, Szabó Bianka
és Besenyei Gábor 5.
osztályos tanulók. A
tatabányai Éltes Mátyás Általános Iskola
tanárainak kezdeményezésére
veszünk
részt
rendszeresen
közös próbákon iskolájukban, ahol cigánytáncot, valamint magyar és szlovák táncot
tanultunk a lelkesen.
Ez a kezdeményezés
szép példája az ép és
sérült gyerekek ös�szefogásának, segíti,
hogy megértsék egymást. A tánc öröme

Bucsi-Kovács Anikó
tanár

Szöszmötölő
Az idei tanévben is megrendezésre került
iskolánkban a már hagyománnyá vált őszi
szöszmötölő foglalkozás. November 26-án
délután az alsós tanulók falevelekből, termésekből készítettek asztali- és ajtódíszeket és diófigurákat. Nagy sikere volt a fiúk
körében a dióhéjból készült póknak, míg a
kislányok a katicákat készítették szívesebben. Vidám délutánt töltöttünk együtt.
Zöld Andrásné tanító

Krajczárné Száraz Erzsébet
tanító
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A Közösségi Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Idősek napi köszöntés
Ebben az évben harmadik alkalommal
tartotta zenés-táncos-vacsorás összejövetelét az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
a megszépült Közösségi Házban.
2012. október 27-én az Idősek napját
ünnepelték. A klub tagságát elsőként
Buschné Klári néni köszöntötte. Tájékoztatta a megjelenteket a nyár folyamán történt eseményekről. Többek között élménybeszámolót hallhattak a tagok az október
22-én lezajlott székesfehérvári kirándulásról, ahol a délelőtt folyamán idegenvezető segítségével a város nevezetességeit tekintették meg. Majd a finom ebéd
után egy kellemes délutáni fürdőzésben
volt része a kiránduláson részt vett tagoknak. Klári néni színházlátogatásra invitálta
a nyugdíjasokat: a tatabányai Jászai Mari
Színház Népház november 25-i előadására, ahol a Régi nyár című darabot adják
elő. A „toborzás” annyira jól sikerült, hogy
mire e sorokat olvassák, addigra nyugdíjasaink közül 36-an már meg is tekintették
a darabot. Mindezek után Dr. Nagy Sándor ünnepi köszöntője következett. A kedves köszöntés után Ihos József humorista
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Mikulás napi
rendezvény
Mikulás
a meseerdőben
címmel
gyermekeknek szóló

bábelőadás

műsorát láthatták-hallhatták az idősek.
A vacsorát – a tavaly kialakult szokást folytatva – a falu néhány fiatal középiskolás
illetve egyetemista korú lánykái szolgálták
fel, kifejezve a nagymamák, nagypapák
iránti tiszteletüket. Köszönet érte. A finom
vacsora után a talpalávalót Csanálosi Laci
és zenekara szolgáltatta. A jó hangulatot
bizonyítja, hogy a mulatozás este 11 óráig tartott. A klub idei utolsó rendezvénye,
amely a közelgő karácsonyhoz kapcsolódik, 2012. december 9-én 17 órától lesz.
E rendezvényre minden klubtársat várnak
szeretettel a szervezők.

lesz a
Közösségi Házban
2012. december 5-én
10 órakor.
A budapesti
Meseerdő Bábszínház
előadására
várunk minden
vértesszőlősi
kisgyermeket!

Kedves Gyerekek!
Hamarosan elérkezik az év egyik
legszebb ünnepe a karácsony.
Mindenki nagy izgalommal várja
a karácsonyi meglepetéseket.
A várakozást megelőző adventi
időszakban a Közösségi Ház

adventi
játszóházat

szervez számotokra, ahol közösen
készíthettek sok kis apró, karácsonyhoz
kapcsolódó munkadarabot.

A foglalkozás ideje:
2012. december 11. 16 óra
Ízelítő a készítendő tárgyakból:
• Karácsonyi ablakdísz
• Gyertyák készítése méhviaszlapból
• 3D-s fenyőfa és egyéb apróságok

Gyertek! Várunk Benneteket!
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Könyvtári arcképcsarnok III.
A felnőtt könyvtárlátogatók közül most
azt a két embert mutatom be, akik
rendszeresen kölcsönöznek.
Temesvölgyiné Katalin igazi „könyvfaló”. Szereti a szépirodalmat, romantikus-,
családi regényeket, csak könyv legyen.
Minden alkalommal a lehetséges 6 db
könyvet kikölcsönzi sőt, amennyiben
fia kerete nincs kimerítve, még további
könyveket is kölcsönöz.
Előfordult, hogy Katalin akadályoztatása miatt férje jött a könyvtárba, aki a
krimit, az igalmas témájú könyveket kedveli, így ő ebből a témakörből válogat.

Werner László a kosarával érkezik.
A szépirodalom mellett a történelmet, de
a krimit is kedveli, mondhatni ő is mindenevő. Nem minden alkalommal meríti
ki a keretét, azonban még vele sem fordult elő, hogy nem tartotta be a lejárati
határidőt. Időt szán a válogatásra, átgondoltan kölcsönöz.

Karate sikerek
2012.11.17-én rendezték meg az V. Mezőföldi karate versenyt, melyen tíz csapat
117 versenyzővel vett részt. A vértesszőlősi csapatot tíz fő képviselte, eredménye 2 arany, 4 ezüst és 5 bronz érem volt!
Kata (formagyakorlatban)
Palák Dóra 1. helyezett lett, Czeglédy Kata 2. helyezett lett, Vasadi Flóra 2. helyezett
lett, Mérő Kincső 2. helyezett lett, Bocskor Martin 3. helyezett lett.
Kümite (küzdelem)
Szücs Krisztofer 1. helyezett lett, Vasadi Flóra 2. helyezett lett, Krajcsirovics Balázs
3. helyezett lett, Hoffmann Péter 3. helyezett lett, Palák Klaudia 3. helyezett lett,
Hegemann Márk 3. helyezett lett.
A csapat vezetősége köszönetet mond a Vértesszőlősi Általános Iskolának, hogy a
közös iskolai karate és önvédelmi csoportból 5 fő értékes érmeket és pontokat hoztak
a versenyről!
Pingitczer Lajos a Németországi és Olaszországi versenyen formagyakorlatban
1. helyet ért el!
Ez úton szeretném megköszönni a támogatás Vértesszőlős Község Önkormányzatának és a szponzoroknak!
Köszönettel Munczer István csapatvezető

Gyereksarok
Színezd ki!
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Kösd össze a számokat a megfelelő sorrendben!
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Köszönet az
adó 1 %-áért
Köszönjük, hogy a 2011. évi
személyi jövedelemadója
1 %-ával támogatta
alapítványunkat.
„Gyermekszem Közhasznú Alapítvány”
a Vértesszőlősi Általános Iskoláért

A befolyt összeg:
519 630 Ft
Az iskola diákjai és nevelői

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.
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KEDVES LAKOSOK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
a Samufalvi Óvoda Évkönyve
elkészült, melynek ára 2000
Ft. Megismerhetjük óvodánk
történetét. A könyv a régi és
új óvodásaink névsorát és rengeteg fényképet is tartalmaz.
Az évkönyv az óvodai Mikulás
rendezvényen (2012. december
8. Sportcsarnok) és a Falukarácsonyon is megvásárolható lesz.

Lepje meg szeretteit
karácsonyra egy ilyen
szép emlékkel!

• 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)
• A világ vezető allergiamentes
végleges szőrtelenítő módszere
• 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

A legszentebb ünnep közeledtével
ajándékozza meg bőrét is
az újjászületés
jj
élményével!
y
Karácsonyi narancsos-sütőtökös relaxáló
Ünnepváró kényeztető kezelés!

Ajándékozza meg magát a béke élményével, zárja ki 90 percre
a rohanó hétköznapokat, az ünnepi készülődés forgatagát!
A legmegfelelőbb ajándékot keresi szerettei számára?

Ajándékozzon szépséget karácsonyra
névre szóló ajándékkártyával,
tetszőleges értékben!
TTovábbi
ábbi iinformációkért
f
á ióké t é
érdeklődjön
d klődjö személyesen
él
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Végkiárusítás!

Frissen vágott karácsonyfa vásár
közvetlenül a a termelőtől!
2012. december 15-én és 16-án 8–13 óra között.

Luc és fekete fenyő
mérettől függetlenül
1500 Ft/db
Nordmann jegenyefenyő 5000 Ft/m
Vértesszőlős, Sólyom utca 14. • Tel.: 06 20 988 6650
• 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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ALKATRÉSZ ÜZLET

MŰSZAKI VIZSGA ÁLLOMÁS

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

ÉVES AKCIÓ!
MŰSZAKI VIZSGA

16 900 Ft-tól
Áfával!

Eredetiség vizsgálat

FUTÓMŰ-,
KLÍMA-,
ÁLTALÁNOS-,
ÉS GUMI
SZERVIZ

Jöjjön hozzánk szervizelni bármilyen autóval!
11 000 Ft
Áfával!

15 000 Ft
Áfával!

Személyautó (benzines)
Személyautó (diesel)
10W40 olaj (4 l)
5W40 olaj (4 l)
olajszűrő
olajszűrő
munkadíj
munkadíj
SZERVIZ
átvizsgálás
átvizsgálás

AUTÓ SZÁRAZ
Tatabánya Kertváros, Alkotmány út 58.

Szerviz: 06 34 425 270 • Alkatrész: 06 34 331 360
E-mail: info@drycar.hu
14

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: 06 30 555 3145 • allategeszseghaz@gmail.com • www.allategeszseghaz.hu
Mindkét rendelőben
elérhető szolgáltatások

• védőoltások beadása
• mikrochipes
állatazonosítás
• hatósági és
nemzetközi regisztráció
• Európai Uniós állatútlevél
• belgyógyászati ambuláns ellátás
• sebészeti és szülészeti alapellátás
• állatvédelmi, járványvédelmi
szaktanácsadás
• laborháttér
• állatgyógyszerek, diétás tápok,
állattartási felszerelések
• állatvédelmi és járványügyi
szaktanácsadás
HÁZI ELLÁTÁS
A rendelői ellátáson túl haszonállatok (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl,
baromfi) háztáji és telepi, valamint kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény, kisrágcsálók, díszmadarak) házi
ellátását is vállalom.
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

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!

Karácsonyi meglepetés!
Amennyiben az általam nyújtott
állatorvosi ellátást követően
legalább kétféle terméket vásárol
a patikában és a pet-shopban,
vagy háromféle terméket vásárol,
az olcsóbbat féláron,
20 000 Ft feletti vásárlás
esetén ajándékba kapja.
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T- P a r t ner - Vér t e s C ent er Tat ab á nya

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

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

