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Amit magunk után hagyunk

Cicero, a híres ókori szónoktól származtatják az alábbi mondást: „A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Ennek a gondolatnak sok változata él közöttünk („csak az hal meg, kit szívünkben elfeledünk, nem pedig az, kit eltemetünk!”) – mindenszentek és halottak
napja pedig az a két nap, amikor mécsesek és virágok százezrei mutatják:
elhunytjaink emléke itt él velünk együtt.
Évről évre érdemes leírni, mert a köznyelv nem tesz különbséget a kettő között,
mégis két külön ünnepről beszélünk: november 1-jén van mindenszentek, november 2-án pedig halottak napja. Elsején mindazokra emlékezünk, akik a keresztségben hunytak el, és akikről úgy hiszik, hogy a purgatóriumban vannak,
minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön haltak meg. Jámbor Lajos császár
835-ben IV. Gergely engedélyével ismerte el ezt az ünnepet.
A halottak napja (november 2-a) szintén önálló ünnep. Szent Odilo clunyi apát
998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és a szentmisén bemutatott áldozatokkal emlékezzenek meg.
A születés és a halál misztikuma jól megfigyelhető elődeink szertartásaiban, így
népi szokásokban és hiedelmekben is gazdag ünnepekről beszélünk. Úgy tartották, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a halott. Az égő gyertyát sem szabad
más sírra tenni, mert annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról elvették, átszáll
a másik lelkére.
Nem véletlenül hívták egyébként ezt az időszakot korábban a halottak hetének
is. A parasztok egy része ilyenkor szigorú munkatilalmat tartott, nem szabadott
földet művelni, mosni, meszelni.
Ezúttal a hosszú hétvégének köszönhetően nem csak elseje, de a következő
három nap is munkaszüneti nap – így van lehetőségünk a tőlünk messze eltemetett rokon, barát sírját is meglátogatni. Mert bár nem külsőségeiben kell emlékezni
elhunytjainkra, egy szál virág és egy mécses is jól mutathatja: nem feledjük szeretteinket.
Pataki Gábor

Udvardi látogatás
Idén szeptember 14-16-a között rendezte meg a szlovákiai Udvard község
(Dvory nad Žitavou), a hagyományos,
három napon át tartó falunapi rendezvénysorozatát, melyre Vértesszőlős is
meghívást kapott.
Pénteken reggel indult útnak a Szőlősi
delegáció, hogy a két község között több
éve fennálló testvér települési kapcsolatot ezúton is ápolják. A busznyi utasok
között sokan örömmel várták a ritkán látott rokonaikkal, barátaikkal a találkozást.
Az önkormányzatot Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester, Szűcsné Posztovics Ilona, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke, Bedei Sarolta Kulturális és Oktatási Bizottsági kültag képviselte. Természetesen a VSE Mazsorett csoportja is
kapott meghívást és nagy sikerrel léptek
fel a szép időben, nagy számban megjelent érdeklődők előtt.
A meghívott vendégek között volt az
Örkényi Napsugár Nyugdíjas Klub ének
és tánckara is, mivel Örkény is testvértelepülése Udvardnak. Színes és változatos műsorukkal szórakoztatták a

nézőket, többször átöltözve az előadott
műsoruknak megfelelően. Búcsúzóul a
mazsorettjeink közös táncra invitálták a
nyugdíjasokat, akik örömmel ropták a
modern táncokat is a mi fiataljainkkal.
A nézelődők és a fellépők között, örvendetes volt látni, hogy nemcsak az
idősebbek, hanem a fiatalok is szívesen
veszik fel őseik ünnepi viseletét, ápolják
a hagyományokat.
Az egész napos program alatt, számos
látnivaló várt bennünket. A hagyományos kirakodóvásár, egotikus madarak,
az iskolai gyermek alkotóműhelyekben
készült remekművek kiállítása, a gyümölcs-zöldség és kaktusz bemutató, lovagi játékok, futballmérkőzés, gulyásfőző
verseny és sorolhatnám még. A kirándulás végén, ugyan fizikailag mindenki
fáradtan, de a sok szép és érdekes, tartalmas programoktól feltöltődve indultak
haza, – a vendéglátók részéről biztosított
– közösen elköltött vacsora után.
Kálazy József polgármester úrnak és
községük önkormányzatának köszönjük
a remek szervezést és szíves vendéglátást!

É R TE S ÍTÉ S
Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2012. november 22-én (csütörtökön) 18.00 órakor

KÖ Z M E G H ALLGATÁS T tart.

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

1. Járási hivatalok felállításával, működésével kapcsolatos tájékoztatás
– a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselője.
2. Lakossági kérdések, vélemények.
A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt!
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Avar- és kerti hulladék égetése
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetés tilos, kivéve, ha az önkormányzat rendeletében eltérően rendelkezik.
A képviselő-testület által alkotott 9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet lehetővé
teszi az avar- és kerti hulladék égetését, ezeket azonban szigorú feltételekhez köti.
A rendelet alapján 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 16.00 és 20.00 óra között, szombati
napokon 8.00 és 12.00 óra között lehetséges.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar- és kerti hulladék égethető.
Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a Vértes László park tűzrakójába ne hordják ki a
kerti hulladékaikat!
Szijj Judit jegyző

A képviselő-testület 2012. október 11-én
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás működéséről és jövőjéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
2. A képviselő-testület módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
3. A képviselő-testület a „Művelődési Ház” elnevezést Közösségi Ház elnevezésre változtatta.
4. A képviselő-testület az „Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról” szóló
rendeletét módosította.
5. A képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról.
6. A képviselő-testület módosította az „Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló rendeletét.
7. A képviselő-testület az 1. sz főút mellett elhelyezett idegenforgalmi ún. barna táblák
tulajdonjogát átveszi.
8. A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani az EMVA falumegújítás és fejlesztésre
– egyes közterületek felújítására (Valusek u., vasúti megállóhely előtt, Temető környéke,
Múzeum melletti tér).
9. A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani az EMVA vidéki örökség megőrzésére
(a temető felújítására).
10. A képviselő-testület további 1 500 000 Ft keretösszeget biztosít az Idősek Klubjának
kialakítására.
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Idősek napja
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett hagyományos ünnepség volt a
Közösségi Házban, községünk 70 év
feletti lakosait köszöntöttük
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Településünkön is hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal összejövünk
azért, hogy kifejezzük tiszteletünket, megbecsülésünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk élik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Nekünk, a ma még aktívan dolgozóknak az egyik fontos feladatunk, hogy
idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó
derűs életet. A család gondoskodása
mellett az önkormányzatnak és a helyi
civil társadalomnak is mindent meg kell
tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés
éveiben megkapják mindazt a támaszt,
mely megszépítheti és teljesebbé teheti
napjaikat.
Önkormányzatunk az elmúlt évek során – lehetőségeihez mérten – mindent
meg is tett azért, hogy az időskorúak
számára a legjobb életfeltételeket bizto-
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sítsa településünkön, mert mindannyian
megérdemlik, hogy nem csak az idősek
napján, hanem minden nap – családi
körben, az intézményekben, a hivatalokban – megkapják azt a törődést és odafigyelést, ami őket megilleti. Úgy gondolom, mindannyiunk számára egyértelmű,
hogy a falu igen értékes rétegét alkotják
az itt élő idős emberek, akik évről-évre
tovább adják a fiatalabb generációknak
hagyományaikat, tudásukat, aktívan
részt vesznek a község rendezvényein.
Őszinte tisztelettel és szeretettel kívánom, önkormányzatunk képviselő-testülete, a polgármesteri hivatal dolgozói
és a magam nevében, hogy derűsen és
jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit, községünk
minden szép korú lakója!

Köszöntöttük idén is az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat és
a falu legidősebb lakóit. Idén az alábbi
öt házaspárnak gratulálhattam az önkormányzat nevében egy-egy üveg borral
és virágcsokorral, a félévszázados jubileumukat ünneplőknek.
Bogár István és felesége, született
Nagy Anna 1962. február 25-én kötöttek
házasságot. Zárai István és felesége,
született: Békefi Margit 1962. április 29én kötöttek házasságot. Jenei Rezső és
felesége, született: Krupánszky Ágnes
1962. augusztus 12-én kötöttek házasságot. Nagy Tibor és felesége, született:
Pluhár Vilma 1962. szeptember 30-án
kötöttek házasságot. Tóth Károly és felesége, született: Krupánszky Mária 1962.
október 28-án kötöttek házasságot.
Falunk legidősebb polgárai továbbra is
Ocskay Rudolfné Anna néni, aki 101 esztendős és Raáb József aki 91 éves. Anna
néni ismét jelen volt az ünnepségen, ahol

meghatódottan vette át a szép csokor
virágot, Józsi bácsi egészségi állapota
miatt nem vett részt a rendezvényen, őt
otthonában látogattuk meg az ajándékkal, neki ez úton is jobbulást kívánunk!
Az ünnepség Egri József, táncos-komikus, operett-musical énekes, nagysikerű
műsorával folytatódott, ezt követően jó
hangulatban, zenével, tánccal zárult az
estig tartó rendezvény.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Sport- és egészségnap
2012. október 12-én a Sportcsarnokban
nagysikerű interaktív sport és egészségnapon vettek részt óvodásaink és az
iskolás gyerekek.
A KDOP 4.2.2.-11-2011-0001 pályázat
keretében Vértesszőlős és Tatabánya
között, október 30-án 16.00 órai kezdettel átadásra kerülő hivatásforgalmi és
közlekedésbiztonsági kerékpárút népszerűsítése kapcsán, az önkormányzat október 8-án sikeres „Autómentes
napot” szervezett. Ezzel Vértesszőlős
Község Önkormányzata a kerékpározás
egészségmegőrző hatásaira kívánta felhívni a figyelmet. Ezen a napon minden
helyi lakos, aki autó nélkül, kerékpárral
vagy gyalog közlekedett a településen,
kisebb ajándékokat – almát, müzlis szeletet, karra, bokára tehető fényvisszaverő csíkot – kapott a láthatósági mellénybe öltözött szervezőktől.
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Ezt a kezdeményezést folytatta az önkormányzat 12-én a Sportcsarnokban
megrendezésre került „Sport és egészségnappal”, ahol az elsődleges cél a
gyermekek közlekedési ismereteinek
bővítése volt és a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz kívánt kedvet csinálni.

A programra délelőtt 9 órától az óvodás
korú gyermekek, 12.00 órától a felső tagozatos diákok, fél kettőtől pedig az alsós
diákok érkeztek pedagógus kísérettel, de
jöttek szülők, nagyszülők is gyerekeikkel,
unokákkal. Az ovisok nagy örömmel „közlekedtek” a mini KRESZ parkban, ahol a
piros lámpa és a gyalogátkelőhely sem
hiányzott és megismerhették a közúti táblákat, elsajátíthatják a helyes közlekedés
alapjait. Vezethettek elektromos kisautót,
volt arcfestés, kifestő, légifoci.
A nagyobb gyerekek a rendezvényen
végig jelen lévő Stavarsz Kornél r. zászlós körzeti megbízott rendőrtől és kollégájától Gyömrei Sándor r. hadnagytól vehettek át értékes ajándékokat, a
korábban Budapesten megrendezett
Pindur-Pandur Országos Közlekedési
Kerékpáros versenyen elért eredményeikért. Az iskolások nagyon élvezték
a készségfejlesztő, ügyességi játékokat,
többek közt a rodeaball-t, ezzel a játékkal lebegő labdákat kúpok segítségével

lehetett egymás után a kosárba vezetni.
Ők már különböző teszteket, kvízeket is
kitöltöttek és a helyesen megválaszolt
kérdésekért a rendőrség és az önkormányzat által felajánlott ajándékokat
kaptak.
A játékok között, akik megéheztek,
friss gyümölcsöket, egészséges falatokat ehettek a büfében, majd felfrissülve
mentek ki a focipályán megrendezett kerékpáros versenyekre, melyhez szerencsére az idő is kedvezett.
A legnagyobb sikere a különleges és
vicces kerékpároknak volt, amit nem
csak kicsik, nagyok, de a felnőttek is
örömmel próbáltak ki.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester
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56-os megemlékezés

FELHÍVÁS

Vértesszőlős Község Önkormányzata
október 23-án, kedden délelőtt tartotta ünnepi megemlékezését, az 1956os emlékműnél.
A kezdődő zord időjárás ellenére is sokan eljöttek emlékezni és tisztelegni az
elhunyt hősök emléke előtt. Az ünnepség
az Általános Iskola diákjai által előadott
megható ünnepi műsorral kezdődött,
majd Dr. Nagy Sándor polgármester beszédében idézte fel az egykori eseményeket. Kiemelte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt, ahol a magyar nép
nagy áldozatok közepette mutatta meg a
nyugati világnak, hogy a szabadság és
a demokrácia iránti vágyat még erőszakkal sem lehet elnyomni. Elmondta, hogy
az októberi forradalom napjainkban is
aktuális tanulságokat hordoz, céljainkat
csak együtt tudjuk elérni, a magyar nép
megerősödéséhez mindnyájunk összefogására szükség van. A polgármester
úr beszédét követően a képviselő-testület megkoszorúzta az 56-os emlékművet, egy-egy mécsest helyeztek el és

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT
A

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2013. évi fordulójához.

A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A”
típusú pályázat).

egy perces főhajtással adóztak a hősök
emlékének. Az ünnepség befejeztével a
résztvevők közül többen is elhelyezték a
megemlékezés koszorúját.
Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2013/2014.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.

A korábbi évekhez képest változás a pályázat benyújtásában!!!

A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(EPER-Bursa rendszer). Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
Az itt kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt
kell az önkormányzathoz benyújtani.
A részletes pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatalban
(2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. • Telefon: 06 34 379 091/105. mellék (Mukné) vagy:
06 30 579 3780) ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. december 17.
Várjuk az érdeklődőket!
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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Óvodai hírek
A 2012/2013 nevelési év kiemelt feladatának választottuk intézményünkben a környezetvédelmet, valamint
egészségünk védelmét.
Ennek jegyében szervezzük programjainkat, igyekszünk minden alkalmat megragadni arra, hogy gyermekeink és szüleik is fontosnak tartsák, megismerjék és
alkalmazzák is a megszerzett ismereteket a mindennapjaikban. Bekapcsolódtunk az autómentes nap programjába,
népszerűsítettük a kerékpáros közlekedést. A helyi körzeti megbízottat ismerősként köszöntik gyermekeink, sokat segíti
munkánkat a helyes közlekedési és viselkedési szabályok megismertetésében.
Ebben segítenek a rendőrségtől kapott
szóróanyagok, kifestők, apró ajándékok,
melyek mind a tanultak rögzítését, alkalmazását segítik. Köszönjük a támogatást
Stavarsz Kornélnak és kollégáinak.
Az egészség védelmét, a betegségek
megelőzését szolgálja az elfogyasztott

10

sok-sok gyümölcs és zöldségféle. A Mihály napi vásárra igyekeztünk tartósítószer nélküli lekvárokat, savanyúságokat,
ételízesítőket készíteni, megismertetve
gyermekeinket a télre való vitaminforrások tartósítási fortélyaival. Sok- sok
szorgos gyermekkéz mosta, aprította és
közben buzgón kóstolgatta is a finomságokat. A vásáron ügyes kis kofák voltak,
szinte minden portékát eladtak. Nagy
volt a sikerélmény, a befolyt pénzből a
csoportok játékokat és egyéb felszereléseket vásároltak.
A környezetvédelmi programok keretében megismertük a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét, végigkövették
gyermekeink a szemét útját az elszállítástól a feldolgozásig az AVE Tatabánya
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási ZRt szakembereinek segítségével.
Ehhez a programhoz szorosan kapcsolódott a Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony által kezdeményezett papír
és fémgyűjtés. Az ötletgazda látta, hogy

még sok minden hiányzik a mindennapi
munkánkhoz, és úgy érezte, szükség van
a segítségre.
Eddig is gyűjtöttük a papírt és a kupakot, de csak az intézményen belül. Zsuzsa ötlete, lelkes szervezése és segítő
szándéka meghozta a kívánt eredményt.
A bevétel 206 000 forint lett, amit alig
akartunk elhinni. Köszönjük, a gyermekek iránt érzett szeretetét és elkötelezettségét. A szabadidejét és erejét nem
kímélve gyűjtötte a vasat, papírt, vezette
az autót és mindent megtett azért, hogy
a bevétel minél nagyobb legyen, biztosítva ezzel a hiányzó eszközök pótlását.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy
a szervezési munkában segítségünkre
volt, valamint a gépkocsit biztosította a
szállításhoz.
Köszönettel tartozunk a civil Pátria
Faluközösségi Egyesületnek, akinek a
munkájára mindig számíthatunk, bármilyen gondunk, problémánk van, azonnal
jönnek és segítenek. Legyen az fizikai
munka, vagy egy-egy rászoruló gyermek
támogatása (úszásoktatás, színházbérlet költségének az átvállalása) programszervezés.
És nem utolsó sorban köszönjük a szülőknek és minden vértesszőlősi lakosnak, aki fém és papírhulladékot, kupakot
gyűjtött annak érdekében, hogy gyermekeinket biztonságos, jól felszerelt intézményben nevelhessük, gondozhassuk.
A befolyt összegből megvásárlásra
került a 4. csoportba való ételszállításhoz szükséges eszköz (3 db melegen
tartó edény), játéktároló kosarak, lepedő
a gyermekágyakra, két váltás törülköző
garnitúra, valamint a polgármester úr támogatásának köszönhetően hamarosan
új szőnyeg is lesz a csoportszobába.
A bölcsődébe vásároltunk egy új szőnyeget a Pátria Faluközösségi Egyesület
támogatásával, valamint a hiányzó részt
szintén a papírgyűjtésből befolyt bevé-

telből pótoltuk. A fennmaradó pénzből a
gyermekcsoportok játékkészletét bővítjük.
A Községi Könyvtártól ajándékként kaptuk a Ringató című programot, ahol a kicsik népi rigmusokkal, gyermekdalokkal,
hangszerekkel ismerkedhettek. Nagyon
színvonalas, élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk együtt, köszönjük Zsigó
Lászlónénak, a könyvtár vezetőjének.
Példás az összefogás a faluban, el kell
mondanom, hogy nagyon sokan segítettek kérés nélkül is, hoztak játékokat, adtak támogatást annak érdekében, hogy
a beindított 4. csoport is jól felszerelt
legyen. Nagyon megható az emberek
szeretete és odafigyelése a kicsikre, köszönjük, hogyÖnök is fontosnak érzik az
óvoda munkáját.
Az idei évben ünnepeljük, hogy 80
éve működik óvoda Vértesszőlősön. Mi
az óvoda dolgozói a fenntartóval együtt
mindent megteszünk annak érdekében,
hogy az intézmény jól működjön, hogy
minden Vértesszőlősi gyermek saját
falujában, biztonságos környezetben,
szeretetben nevelődjön. Igyekszünk úgy
végezni munkánkat, hogy elődeink is
büszkék lehessenek ránk! Ehhez azonban szükség van az összefogásra, a szülők, gyermekek, az itt lakók együttműködésére.
December 8-án 16.00 órai kezdettel tartjuk a Sportcsarnokban a 80.
évfordulóünnepségét – Mikulás Parti –,
melyet az intézmény szülői közösségével
közösen szervezünk.
Készül az óvoda évkönyve ebből az
alkalomból, melyben megpróbáljuk az
óvoda elmúlt 80 esztendejét feldolgozni,
megjeleníteni.
Ünnepeljünk együtt, legyünk büszkék
arra, hogy ezen a településen ilyen hos�szú ideje vehetnek részt gyermekeink az
óvodai nevelésben!
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Fém- és papírhulladék gyűjtés
Tisztelt Lakók! Köszönet illeti Önöket a
példaértékű segítőkészségért, a jó szándékért, hogy egyre többen csatlakoznak
az oktatási intézményeink által szervezett fém- és papírhulladék gyűjtéshez!
A hónap elején két nap alatt összesen 4200 kilogramm papírból, 2552
kilogramm vas- és lemez hulladékból,
10 kilogramm alumínium lemezből
206 000 forint gyűlt össze az óvodának.
Ezt az összeget egészítette ki Dr. Nagy
Sándor polgármester 50 000 forinttal.
Pénteken és szombaton is három-három fő indult begyűjteni az önkormányzat teherautójával az előre bejelentett
címekről a papírokat és vasakat. Köszönet a segítségért Scsibrán Zoltánnak,
Magyar Józsefnek, Török Csabának, Dr.
Keleti Zoltánnak, hogy pihenés helyett
teherautót rakodni jöttek. A harmadik fő
jómagam voltam és bizony én is segítettem fel- és lepakolni mindkét nap, mert
hiányzott még néhány markos férfikéz.
Sajnálatos, hogy a begyűjtésben
részt vevő öt főből csak ketten voltak,
akiknek az óvodába jár a gyermekük…
Jó lenne, ha a szülők is aktívabban
csatlakoznának
ehhez az akcióhoz, hiszen a
lakosság adakozó szándéka
is bizonyítja, hogy van értelme ezt a hagyományteremtő
kezdeményezést
folytatni,
így a gyerekeknek az ebből
befolyt összegből új és hasznos oktatási eszközöket,
játékokat berendezési tárgyakat tudnak az intézményvezetők beszerezni.
Külön köszönet a vendéglátásért Törökné Pátrovics
Erika óvodavezetőnek és
édesanyjának Pátrovics Ica
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A Vértesszőlősi Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
megszervezi
néninek, akik finom gulyást főztek és lángost sütöttek ebédre, a szombaton egész
nap kemény fizikai munkát végző maroknyi csapatnak.
Köszönet, Vértesszőlős Község Önkormányzatának a teherautóért, a polgármesteri hivatal dolgozóinak Krupánszki Emilnének és Árva Lászlónénak az adminisztratív
segítségért. Gombás Csabának, a Sportcsarnok gondnokának, hogy rugalmasan
segítette a sportpálya területén a hulladékok tárolását, Vida Péter vállalkozónak,
hogy nem számolt fuvardíjat a szállításért.
A szemfüles lakóknak, akik jelezték, hogy
„idegen” guberálók jelentek meg a konténerek körül és vitték volna megint a begyűjtött vasat és végül, de nem utolsó sorban a
Vértesszőlősi Polgárőrségnek, akik éppen
e miatt vállalták el a ledepózott
vasanyag éjszakai őrzését.
Kérem a tisztelt lakókat,
támogassák továbbra is az
intézményeinket,
gyűjtsék
továbbra is a fém- és papírhulladékot, a műanyag kupakokat, mert az iskola és az
óvoda felváltva fog szervezni
minden évben több alkalommal hasonló akciókat.
Köszönöm az önkormányzat, az óvoda, és a gyerekek
nevében mindenkinek a segítségét!

2012. november 24-én
a már hagyományos

A jó hangulatról a JOY BAND zenekar gondoskodik.
Helyszín: a vértesszőlősi Közösségi Ház
Belépőjegy ára: 1500 Ft
Támogatói jegy: 500 Ft
Jegyek 2012. november 5-től kaphatók
az iskolatitkároknál.
A bál batyus jellegű.

TOMBOLA ÉS JÓKEDV VÁR MINDENKIT!

Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester

13

Iskolai hírek
Mihály nap

Akadályverseny

Mindenki a legjobb tudása szerint teljesítette a feladatokat, melyek között volt
ügyességi, szellemi és vicces feladvány
is. Az utolsó állomáson egy tájfutó pályán
kellett végigfutni, ami több-kevesebb sikerrel zajlott. Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta, nagy meglepetésre az 5. osztályosok Borászok csapata
lett a bajnok. Őket követte a 6. osztály
Őszmanók csapata, míg harmadik lett 7.
osztály Monsterek csapata. Gratulálunk
mindenkinek!
Bogdán Henrietta, Szendőfi Ágnes
8. o tanulók és Mátyási Piroska ofő

Iskolánkban már hagyománnyá vált a Mihály-napi erő és bátorság próba, melyet
idén is megrendeztünk szeptember 28án délután. Zászlókat, menetleveleket
készítettünk, csatakiáltásokat írtunk, az
osztályok tantermeit őszi díszbe öltöztettük. A csapatok az iskolától indultak el az
Által-érig, ahol próbára tehették erejüket,
ügyességüket.

Felmásztak a sárkány barlangjába, megküzdöttek vele vitéz lovag módjára, diót
törtek, célba dobtak, mocsarat jártak.
A próbák után emléklapot és kis meglepetés-ajándékot kaptak.Délután négy
órakor a Tájház udvarán került sor a vásárra, melyen sok alsós gyermek és a
Samufalvi Óvoda óvónői árusították az
általuk készített portékákat. Nagyon vidám, szép nap volt!
Zöld Andrásné tanító
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2012. október 5-én hagyományainkhoz
híven az aradi vértanúk előtti tisztelgésül
akadályversenyt szerveztünk a felső tagozatos diáktársainknak. Már a verseny
előtti napon átkerekeztünk Bajon keresztül Tatára és bejártuk a Cseke-tó környékét, meghatároztuk az állomások helyeit.
A feladatokat jó előre kigondoltuk, az
állomások megkeresése gyorsan ment,
mert már ismertük a környéket. Hazafelé
egy kicsit eltévedtünk, egy zötykölődős
úton keveredtünk haza.
Másnap kis izomlázzal, de újra nyeregbe pattantunk, és a csapat nagy része
kerékpárral ment ismét Tatára. Akinek
nem volt biciklije, azok vonattal utaztak
Tóvárosra. Egy nagy réten volt a rajt és a
cél is, amíg várakoztak a csapatok a sorukra, addig élvezhették a szép napsütéses jó időt, fociztak, beszélgettek.

délután volt, mire elértünk a Sárkány
sziklához, ahol tüzet raktunk, szalonnát
sütöttünk. Túlélve a katicabogarak „támadását”, a rövidebb, de sétaútnak egyáltalán nem nevezhető terepen jutottunk
le a Majálisba, néha nadrágféken. Jövőre
ismét várjuk a túrázni szerető,vidám diákokat és a vállalkozókedvű felnőtteket a
Kavicsösvényen!
Szabó Mária tanító

AZAUM

Kavicsösvény túra

Október 20-án újra túrára indultunk a
Gerecsébe. Az 5. alkalommal megszervezett kirándulás a nevét Vértes László
könyvének címéről kapta, s arra utal,
hogy egykor az ősember ezeken a dombokon, hegyeken, utakon járt. Hajdan élt
elődeink útját igyekeztünk követni ezen a
gyönyörű őszi napon.
48 lelkes felnőtt és diák vágott neki
a túrának. Busszal utaztunk fel a Turul
emlékműhöz, onnan a Szelim-barlanghoz mentünk, ahol az ősember kiváló szálláshelyet találhatott magának,
ahogy erről Szűcs Imre mesélt érdekes
dolgokat. A kilátónál megpihentünk
egy kicsit, majd Skrován József szakértő vezetésével nekivágtunk a több mint
10 kilométeres távnak. Útközben a sor
elején, csendben haladók még őzikét is
láttak felbukkanni a bokrok között! Kora

Bizonyára akad rajtam kívül jó néhány
ember, akinek a címben megbújó név
első hallásra nem sokat mond. Sőt…
másodikra sem. Nos, a Általános Iskola
3. és 4. osztályos tanulói biztosan nem
tartoznak közéjük, hiszen szeptemberben ellátogathattak Almásfüzitőre, az
Azaum nevű római kori élményparkba.
Lenyűgöző kézműves műhelyek, érdekes és tanulságos kiállítás, helyi emlékek
és történelmi események megelevenedő hősei várták őket. A legizgalmasabb
azonban az a római kori erőd volt, amelynek 25 méteres kilátótornyától kezdve
a harci kapukig bezárólag minden kis
négyzetcentiméterét birtokba vehettek egy általuk eljátszott csata erejéig.
Csodálatos nap volt,és mindannyian rájöttünk, milyen szerencsések vagyunk,
hogy néhány római kori rom, használati
tárgy és történelmi emlék miatt nem minden alkalommal kell feltétlenül Rómáig
vonatoznunk. Aki nem hiszi, járjon utána!
Iványi Beáta tanító
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A Közösségi Ház hírei
„Az ember feláldozza az egészségét, hogy
pénzt szerezzen, utána pedig a pénzét,
hogy visszaszerezze az egészségét.”
(Ismeretlen szerző)

Mindnyájan felelősek vagyunk saját egészségünkért, az időben felfedezett betegségek sokkal könnyebben gyógyíthatóak!
Naponta hallhatjuk, olvashatjuk a médiákban, hogy mennyire fontos a megelőzés,
hogy időben keressük fel háziorvosunkat,
vegyünk részt korunknak és állapotunknak
megfelelő szűrővizsgálatokon. Ma már sok
daganatos betegség is kezelhető, vissza
fordítható, ha időben felfedezik.
A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület, az ÁNTSZ, a Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezet egészség állapot felmérésre, szűrővizsgálatra
hívta a Szőlősieket október 20-án a Közösségi Házba, ahol különböző ingyenes és csekély összegű egészségügyi
szűrővizsgálatokra volt lehetőség. Ezen
vizsgálatok nagy részét Tatabányára
beutazva, időpont egyeztetéssel lehet
kivizsgáltatni. Ezt a lehetőséget most
helybe hozták a szervezők, de sajnálatos
módon, elég kevesen éltek vele. Szeretném ez úton is megköszönni a szűrésben résztvevő orvosoknak, asszisztenseknek, egyesületeknek, hogy szabad

Színházlátogatás

idejükben eljöttek hozzánk és kedvesen,
segítőkészen foglalkoztak a megjelent
érdeklődőkkel.
A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület, ez úton tájékoztatja az
emlő műtött betegeket, hogy az országban 1990-ben elsőként alakult ANITA
klubja, – melynek elnöke Dr. Boros József sebész-onkológus főorvos –, minden
kedves beteget szeretettel vár tagjai közé.
Klubvezető Dr. Nagyné Sárközi Erzsébet.
Minden hónap negyedik csütörtökén
15.00–18.00 óráig van klubfoglalkozás,
16.00–17.00 óráig egészséggel kapcsolatos előadásokon lehet részt venni. Helyszín: Tatabánya Platán tér 10. (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

Október 17-én színházlátogatáson vehettek részt azok a szőlősi lakosok,
akik jegyet vásároltak a ház szervezésében meghirdetett Balfácánt vacsorára című előadásra.
A budapesti József Attila Színház művészei közül olyanokat láthattunk a színpadon, mint Kern András, Koltai Róbert,
Józsa Imre és a Jóban, rosszban című
sorozatban korábban polgármesteras�szonyt alakító Vándor Éva. A két felvonásból álló vígjátékban megismerkedhettünk a milliomos könyvkiadóval (Kern
András) és barátai szerdánkénti különös
vacsoráival, melyet balfácán vacsoráknak neveznek. Mindenki hoz magával

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

„Az egészség a korona az ember fején,
de csak beteg láthatja azt meg.”

(Egyiptomi közmondás)

Bizonyára meglepetten olvassák, hogy
a Művelődési Ház helyett mindenhol
a Közösségi Ház elnevezés szerepel.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén
elfogadta polgármester úr javaslatát,
hogy a szinte teljesen megújult intézmény a nevében is utaljon a kornak
megfelelően kibővült funkciójára.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

Beharangozó!
Falukarácsony
2012. december 15-én!
Helyszín:

az Általános Iskola udvara
Program:

A Vagabunda Gólyalábas
Kompánia betlehemes műsora
Az élőzenével kísért előadásban
gólyalábas akrobatika és különleges
fényzsonglőr technika is
megcsodálható!

Karácsonyi vásár!
Lángos, gesztenye,
forralt bor, tea!
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egy balfácánt. A múlt heti búgócsigagyűjtő után ezen az estén a makettépítő
személyében (Koltai Róbert) felbukkan
egy világbajnok „balfácán”. Sajnos a
milliomos úrnak egy rossz mozdulattól
becsípődik a dereka, unatkozó felesége (Vándor Éva) is színre lép és mielőtt
a meghívást lemondhatná a balfácán
megérkezik a vacsorára. Ezáltal megkezdődik a bonyodalom. A könyvkiadó
élete lassan, de biztosan keresztrejtvénnyé válik, balfácánok adják egymás
kezébe a kilincset, akik közül a megszállott futballdrukker adóellenőr (Józsa
Imre) még a legnormálisabb. A darab
könnyed, humoros hangvételével kellemes kikapcsolódást nyújtott a közönség
számára. Ez a „vacsora” hosszú ideig
emlékezetes marad!

Mikulás
napi

rendezvény

Mikulás
a meseerdőben
címmel
gyermekeknek szóló

bábelőadás
lesz a Közösségi Házban

2012. december 5-én
10 órakor.
A budapesti
Meseerdő Bábszínház
előadására várunk minden
vértesszőlősi kisgyermeket!
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Új élményekkel ismerős utakon

Pátria kirándulás szeptemberben
Talán sokan úgy gondolták, hogy
egy Eger-Szilvásvárad program
nem adhat újat számukra, ezért
viszonylag kevesen jelentkeztek
a tagságból. Így tagtársaink ismerősi köréből bővült teljessé
az autóbusz, amely 2012. szeptember 15-én úticélunkhoz szállított minket.
Amikor kora délelőtt Egerbe érkeztünk, még borongós volt az idő, de
ez nem szeghette kedvünket, hiszen
városnézni ez pont ideálisnak mutatkozott. Szerencsénkre sikerült korábban egy nagyon profi idegenvezetőt
találnunk, így Badacsonyiné Bohus
Gabriella segítségével nem csak a „kötelező” célpontot, a várat tekintettük
meg historiadús kommentár mellett, hanem kevéssé ismert helyeken is jártunk:
Ilyen volt például a marcipánmúzeum,
ahol többek között egy egész szobát is
láthattunk – falakat, padlót, csillárt, bútorokat, használati tárgyakat – csupa-

csupa marcipánból. Jóleső sétát tettünk
a fel-felbukkanó napsütésben Eger belvárosában, jártunk a bazilikában. Az idő
igen gyorsan haladt, így hamarjában indulnunk kellett tovább, Szilvásváradra! Itt
ugyanis éppen hogy elfoglaltuk szállodai
szobánkat, már meg is érkeztek a ménesgazdaság fogatai, hogy „urak módjára” ily módon ismerkedjünk meg a helyi
lovas kultúrával. A ménesgazdaság területének, a kocsi múzeumnak megtekintése mellett kifogatoztunk a falu határában
lévő mezőségre, ahol megtekintettük a
szabadon tartott kancaménest, csikó-

ikkal. A program végeztével a fogatok
egyenesen a Lovas étteremhez szállítottak minket, ahol négyfogásos vacsorával, zenés – táncos mulatsággal vártak.
Itt volt alkalmunk a borvidék különlegességeinek beható tanulmányozására.
Másnap különvonat szállított fel minket
a Szalajka völgyi végállomásra, ahonnan
lassú sétával lefelé haladva gyönyörködhettünk a természetben. Sajnos a Fátyol
vízesés ismételten kiszáradt: Repedezett, bemohásodott mementója szívszorító látvány volt! Sétánk újonnan létrehozott, ötletes erdei bemutatóhelyek,
pisztrángosok, vadbemutató helyek mel-

lett vezetett, s közben még az erdészeti
kiállítást is megtekintettük.
Rövid ebédszünet után továbbrobogtunk Hollókő felé, ahol a tájházban már
vártak. Túrós lepény és pálinkaköszöntő
után palóc népviseletben öltözött as�szonyok bemutatót tartottak dalaikból,
szokásaikból, viseletükből és táncukból.
Nekünk is volt lehetőségünk bemutatni
tánctudásunkat! Csoportunk egy férfi és
egy női tagját még be is öltöztették a palóc népviseletbe.
Ezt követően – szintén profi vezetés
mellett – ismerkedtünk meg az ófalu
évszázada változatlan, jellegzetes utcasorával, a házak által körülfogott piciny
templomocskával. Itt adódott némi szabadidő a népművészeti tárgyak megvásárlására, majd Hollókő forró kemencés
lángossal és kemencés rétesfélékkel búcsúztatott bennünket.
E két napos színes programot követően az esti órákban érkeztünk haza.
Hiszem, hogy aki vállalta, hogy – talán
már sokadszorra – ellátogat az egri borvidékre, az nem volt csalódott, hisz bebizonyosodott: Az ott élő emberek tenni
akarása által mindig lesz újabb és újabb
látnivaló ezen a kedvelt turisztikai célponton.
Török Csaba elnök
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Könyvtári hírek
Az idei évben az Országos Könyvtári
Napokat október 1–7. között tartották
országszerte.
A Községi Könyvtárban, valamint a Közösségi Házban folyó munkálatok miatt
olyan programot kellett találnom, ami
„házon kívül” is megtartható. Így jutottam Solti Emese „Ringató” foglalkozásához, melyet a Samufalvi Óvodában
tudtunk lebonyolítani a legkisebbekkel
a bölcsődésekkel, és a kiscsoportos
óvodásokkal. Élmény volt az apróságok
között ülni és látni, milyen érdeklődéssel
hallgatják és aktívan bele is kapcsolódtak a játékba, éneklésbe. Emese igazi
varázsló, ért a gyermekek nyelvén. Folyamatosan, megállás nélkül foglalkoztatta, produkáltatta a gyermekeket. Még
a kezdetben félénkek is bekapcsolódtak
a játékba, éneklésbe a foglalkozás végére. Sőt, alig lehetett némelyik gyermektől

a kosárból kikerült kincseket visszaszerezni. Nagyon tartalmas, igazi kicsiknek
való programban volt részünk. A rendezvény költségeit a József Attila Megyei
Könyvtár biztosította, melyet ezúton is
köszönök.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

• 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

Őszi bőrmegújítás
aloéval és ginkgóval!

Hatóanyagaik nemcsak hidratálnak
és nyugtatnak, hanem segítik a kollagénrostok
regenerálódását, rugalmasítanak és vitaminokkal,
flavonoidokkal táplálják a bőrt.
További
á
információkért
á ó é érdeklődjön
é
ő ö
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08 '

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Magyar
bajnoki cím!
2012. október 6-án Ózdon rendezték meg az
I.J.K. Magyar bajnokságot. A vértesszőlősi karate csapat 1 fővel vett
részt.

Kerekes Balázs

formagyakorlatban I. helyezett lett és így magyar
bajnoki címet ért el. Küzdelemben III. helyet ért el.
Ezúton is gratulálunk
sikereihez!
• 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
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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.
HÍRLEVÉL
Felhívom figyelmét honlapom új hírlevélszolgáltatására, amely segítségével folyamatosan tájékozódhat az állattartást érintő
jelentősebb szabályok változásáról és egyéb
fontos tudnivalóról.

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

2012. 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!

Nyújtott nyitva tartás
Vértesszőlősön:
szerdánként 15–19 óráig
(szept. 26. és okt. 3.) és
szombaton 9–12-ig (szept. 29.)
Bánhidán:
csütörtökönként 15–19 óráig
(szept. 27. és okt. 4.)

Október 12-13-án
mindkét rendelő zárva!
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Jó érzés többet kapni, mint amire
számítunk.

Samsung Galaxy S III
Platina szinten

10 000 Ft,
Arany szinten

5000 Ft kedvezménnyel.
Mi extra kedvezménnyel háláljuk meg hűségedet!
A Telekom Kapcsolat Program keretében Arany vagy Platina szintű ügyfélként kedvezményesen vásárolhatod meg az
akcióban részt vevő okostelefonok bármelyikét. A kedvezmény T-Mobile és T-Home előfizetőink számára egyaránt elérhető.
T-Mobile ügyfelek lejárt hűségű előfizetéssel, T-Home ügyfelek pedig új T-Mobile előfizetéssel vehetik igénybe kedvezményes ajánlatunkat, bármely Mozaik díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
A részleteket és az akcióban szereplő további készülékeket keresd üzleteinkben és a www.t-mobile.hu weboldalon.

A készülékajánlat 2012. október 1-jétől visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A kedvezmény a mindenkori Mozaik akciós készülék árlistában meghatározott akciós készülékárakból érvényesíthető. Mobil előleg befizetése szükséges. A készülékakcióban egy előfizető a kedvezményt egy alkalommal veheti igénybe maximum egy készülék erejéig ha a készülék ára nem éri el a kedvezmény szintjét, akkor a készülékár erejéig vehető igénybe a kedvezmény. A készülék
minden T-Pontban, de csak bizonyos Partner üzletekben, valamint a T-Mobile webshop-ban érhető el. A Telekom Kapcsolat Programban a Magyar Telekom Nyrt. előfizetői vehetnek részt. A részvétel nem kötelező. A Telekom Kapcsolat Programra vonatkozóan a programszabályzatban leírtak a meghatározóak. T-Home ügyfeleknek a vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozniuk kell a T-Home és a T-Mobile szolgáltatásaiknak a Telekom Kapcsolat Programban
történő egységes kezeléséről. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételek: T-Pontok és Partner üzletek, www.t-mobile.hu, www.t-home.hu, 1430, 1412.

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
TMO_006 Loyalty A4 TPartner.indd 1
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