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Búcsúk hava
Nem tudom, Önök hogy vannak vele, és mennyire kedves szívüknek a szeptember, de részemről az ehavi Hírmondóba szánt cikk megírása mindig rossz
érzéssel tölt el. (És nem csak azért, mert ezzel valahogy állandóan elkések…)
Szeptember a búcsúk hava – búcsúzunk egyfelől a nyártól, a fiatalok a szünidőtől, de „kompenzálásul” a hónap egy gyönyörű ünneppel kezdődik.
Aki a lakásban töltötte a forró nyári napokat, estéket, az valószínűleg örömmel nyugtázza, hogy megérkezett az első „emberes” hónap, a meleg szerelmesei azonban
kevésbé örülhetnek az ősznek. Mert bizony „itt van az ősz, itt van újra”… Újra kezdődik az iskola, a fiatalok magukra kapják (olykor enyhe szülői presszió mellett) az
iskolatáskát, a délutánok rendjébe már beékelődik a leckeírás napi rutinja, esetleg a
nyáron el nem olvasott kötelező olvasmányok gyors átlapozása. Szóval búcsúzunk
ismét a nyártól – és köszöntjük a sok-sok színnel érkező őszt.
A búcsú szó önmagában sokakban negatív érzéseket kelt – pedig mindig valami
újnak hozza a lehetőségét. Főleg, ha nem is a búcsúzkodáshoz köthető búcsúra gondolunk, hanem a vallási ünnepre!
Vértesszőlős plébániatemploma Kisboldogasszony tiszteletére lett felszentelve, így
a templom búcsúját szeptember 8-án – illetve az ahhoz legközelebb eső hétvégén
tartjuk. A vasárnap a legszebb helyi vallási ünnepnek lehetnek részesei, akik részt
vesznek a reggel kilenc órakor kezdődő szentmisén. Kisboldogasszony napja Szűz
Mária születésének ünnepe. Azért erre a napra került egyébként az ünnep, mert ezen
a napon szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, amely azon a helyen áll, ahol a
hagyomány úgy tartja, hogy Szűz Mária született. Ez a templom egyébként ma is áll.
A vértesszőlősi mellett egyébként mintegy 180 templom vagy kápolna áll még az országban, amely szintén Kisboldogasszony tiszteletére lett felszentelve.
A közhiedelem szerint pedig érdemes ezen a napon korán kelni – korábban a hívők szabadban várták a hajnalt, és „csatlakoztak az angyalokhoz”, akik a mennyben
örvendeztek a Szűzanya születésén. A felkelő napban pedig meg lehet látni Szűz
Máriát.
Pataki Gábor

Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet
A Képviselő-testület 2012. augusztus 2-i ülésén elfogadta a 23/2012. (VIII.
08.) önkormányzati rendeletét az Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról.
A fenti – talán kissé talányos – megfogalmazás egy nagyon is indokolt szabályozást takar. Ugyanis a múltban az egyes helyi, önkormányzati rendeletekben
azok betartatását biztosító szankciók a szabálysértési tényállás alá tartoztak.
Így ezen szabálysértési eljárások lefolytatását a Tatabányával kötött megállapodás alapján az ottani szabálysértési hatóság végezte.
Az idén elfogadott új szabálysértési törvény (2012. évi II. tv.) rendelkezése alapján
önkormányzatoknak 2012. május 31-ig hatályon kívül kellett helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Ezután olyan állapot jött létre az országban, így településünkön is, hogy a helyi rendeletek előírásainak szükség esetén történő kikényszerítésére nem volt
eszköz, szankcionálási lehetőség. Ezt az űrt pótolja az Egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló rendelet, mely a következő kérdésekről rendelkezik:
Vértesszőlős név használata, állattartás, közterületek használata, közterületek tisztán tartása, helyi környezet védelme, temető rendje, hirdetmények
elhelyezése, települési hulladékok, fás szárú növények védelme.
Közösségellenes magatartás a továbbiakban az, ami nem bűncselekmény, nem
szabálysértés és az ide vonatkozó 23/2012. (VIII.08.) rendeletünk megnevezi.
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza.
A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A fentiek alapján az egyes kirívóan közösségellenes magatartások az eddigieknél sokkal gyorsabban, hatékonyabban és az eljárást helyben lefolytatva szankcionálhatók, ezért kérjük a többség érdekeinek védelmében azok betartását.
Különösen az ingatlanok előtti közterületek használatát, kaszálást, parlagfű mentesítést fogjuk a jövőben ellenőrizni, felszólításokat postázni és szükség esetén büntetni is.
Természetesen ezen intézkedések nem érintik az eddig is szabálykövető magatartást tanúsító jó szándékú lakosokat.
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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A képviselő-testület 2012. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület megalkotta az „Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról” szóló 23/2012. (VIII.08.) önkormányzati rendeletét, mely a Polgármesteri Hivatalban,
illetve a honlapon megtekinthető.
2. A képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendszer jövőbeli üzemeltetésére a DunaVértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással közösen közbeszerzési eljárás
lefolytatását kezdeményezi. A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó
gazdasági társaságban tagként részt kíván venni.
3. A képviselő-testület a település külterületi vízfolyások üzemeltetését a jövőben a Komáromi
Vízi Társulat útján kívánja ellátni.
4. A képviselő-testület a TTKT ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat Vértesszőlős, Tanács
u. 79. sz. alatti ingatlanba való áthelyezése, kialakítása céljából a korábbi keretösszeget
megemelve összesen bruttó 6 500 000 forintot biztosít.
5. A képviselő-testület a Művelődési Házban létesítendő kazánház és tüzelőanyag tároló
építésére 1 000 000 forint keretösszeget biztosít.
6. A képviselő-testület a VSE Karate Szakosztályát 250 000 forinttal támogatja. A szakosztály
a támogatást versenyzésre, utazásra, nevezésre, szerelések vásárlására fordítja.
7. A képviselő-testület a Kispatak utcai csapadékvíz elvezető árok sürgős helyreállítása
érdekében az útpadka javítási és árokburkolási munkáit megrendelte a Bazalt Kft. ajánlata
alapján 650 000 forint összegért.
8. A képviselő-testület a TÁMASZ Bt. 2011. 06. 01. – 2012. 05. 31. közötti elszámolását
a temető üzemeltetéséről elfogadja. Az önkormányzatnak átadott 213 016 forint összeget
a temető fenntartására (padok és kandeláberek kialakítására) fordítja.
9. A képviselő-testület vállalja a vasúti megállóhelynél tervezett P+R parkolók 10 éves
fenntartását és üzemeltetését a műszaki átadást követően a „Biatorbágy–Tata vasútvonal szakasz korszerűsítése engedélyezési terveinek és környezeti hatástanulmányának
elkészítése” c. projekthez kapcsolódóan.
10. A képviselő-testület a Valusek utcai járda Jókai és Sport utcák közötti szakaszának
felújítására bruttó 3,5 millió forint keretösszeget biztosít. A kivitelezési munkákra megbízza
a Vértes Út Kft.-t.

Adó
Felhívjuk az adófizetésre kötelezett lakosokat, hogy a
2012. II. félévi adók befizetési határideje szeptember 15.
Kérjük, hogy fizetési kötelezettségüknek – a július végen kiküldött értesítésnek megfelelően –
határidőben szíveskedjenek eleget tenni, elkerülve ezzel a behajtási cselekményeket.
Szíjj Judit helyettes jegyző

3

Októberben már
biztonságban kerekezhetünk
Augusztus 9-én ünnepélyes projektnyitót tartottak Vértesszőlősön, ahol
a készülő kerékpárút burkolat alá egy
időkapszulában elhelyezték többek
között projekt legfontosabb dokumentumait és a 24 Óra legfrissebb számát.
Kerékpárút-hálózat létesítésére 2011. végén pályázaton nyert el 171 millió forintos támogatást Vértesszőlős. Az új, Tatabányáig vezető bicikliút közel féltávnál
járó munkálatait hónapok óta nyomon
követhetik az 1-es főút ezen szakaszán
közlekedők.
A készülő út a Tanács utcánál egy
időkapszulával gazdagodott. A Vértesszőlősi Hírmondót, 24 Órát, a képviselő-testület tagjainak és a polgármesteri
hivatal dolgozóinak nevét tartalmazó
listát, a településről készült légifelvételt,
átnézeti helyszínrajzot, némi aprópénzt
és a résztvevők aláírásával ellátott nemzetiszín szalagot befogadó rozsdamentes acéldobozt a településen első ízben
a kerékpárút burkolata alá helyezte el
ideiglenesen dr. Nagy Sándor polgármester. A végleges „beépítésre” akkor
lesz lehetőség, amikor a szakaszra az
ide tervezett gránit táblát is szintbe hozó
kopóréteg kerül.
A település első embere a projektnyitón, miután köszöntötte a meghívottakat,
előrebocsátotta, hogy az igazi ünneplésre és szalag átvágásra őszig még várni
kell, a kerékpárút ugyanis az előzetes
elképzelésekkel ellentétben előre láthatóan októberben készül el.
– Az út a vértesszőlősi vasúti megállótól a Múzeum utcáig és a másik irányban
alapvetően az 1. számú főút vonalát követve, de a Skála térséget hátulról megkerülve az autópálya lehajtóig fut majd, a jö4

vőben mindkét végpontján csatlakozva az
Által-ér menti kerékpárúthoz. A kerékpárút gondolata jó néhány éve megfogalmazódott már a település testületében, mivel
a Vértesszőlősön áthaladó 1-es számú
főút a megye egyik legforgalmasabb útjaként nem kevés veszélyt rejt a biciklivel
közlekedők számára. Később több nyomvonal változat is született, amelyek közül
a legrövidebb, főként állami területeken
futó nyomvonalú valósul meg a mögöttünk lévő és az előttünk álló hónapokban
– mondta Nagy Sándor hozzátéve, hogy
a legkomolyabb kihívást a kisajátítási eljárás jelentette, amelyet a nyomvonal teljes
szakaszán telektulajdonnal rendelkező
34 magán- és jogi személlyel és a magyar
állammal kellet lefolytatni. Bár az ügyet
az ingatlantulajdonosok egy emberként
támogatták, a szerződésekkel járó adminisztráció rengeteg hivatali időt és energiát emésztett fel.

– A projekt nyomán nem csak egy elszigetelt bicikliút készül, hiszen az a későbbiekben kapcsolódik majd régiós és városi
hálózatokhoz is. Ráadásul a kerékpárút
kiépítése kapcsán a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére, útpadka javításra,
terepreendezésre, járda felújításra és mintegy 900 méter vízvezeték cseréjére is alkalom nyílik. Utóbbi azért kiemelt fontosságú,
mert a település ivóvíz ellátásának biztonságát ezután hosszabb távon garantálhatja
majd az azbeszt-betont felváltó műanyag
vezeték – tájékoztatott a polgármester.
A közbeszerzési eljáráson kivitelezési
jogot nyert Vértesút Kft. képviseletében
Kiprich György építésvezető arról számolt

be, hogy a körülbelül 2,7 kilométer hos�szú kerékpárút vértesszőlősi belterületi,
két település közötti külterületi és skálatérségi szakasza más-más feladatokat
hozott. Belterületen a korábbi térkövezett
járdákat fel kellett bontani, ki kellett szélesíteni, hogy végül egy közös nyomvonalú
gyalogos és kerékpárút követhesse itt az
1-es utat a Jókai útig, ahonnan egészen a
Sport utcáig különválik a két nyomvonal.
– Fontos tudni, hogy a külterületi részen a közúti pálya és a kerékpárút között szalagkorlát védi majd a két keréken
közlekedőket az autóforgalomtól – tájékoztatott Kiprich György.
Forrás: 24 Óra
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Idősek Klubja

Szépkorú köszöntése

Július 30-án bensőséges ünnepség keretében köszöntötték az Idősek Klubjának dolgozói és Dr. Nagy Sándor polgármester a soros névnaposokat,

A Község alpolgármestere köszöntötte a 90 éves Vágusz Gyuláné Jenei Máriát

Busch Józsefné Klári nénit,
Valusek Klárát, Magyar Ilonát, Oláh Gáborné Ilonát.
Miután az idősek egymást
is felköszöntötték, meglepetés születésnapot rendeztek Slezák Ferencné
Veronka néninek, aki e napon töltötte be 80. életévét.
Az ünnepelt meghatottan
fogadta a gartulációkat,
jókívánságokat, virágokat,
tortát és verses köszöntéseket. Muk Istvánt, Pityu
bácsit aki kórházi kezelése
miatt nem lehetett jelen
– szintén ezen a napon
született – telefonon köszöntötték fel idős barátai. Majd szokás szerint a
kis közösség tagjai vidám
süteménypartit tartottak
egy-egy pohár pezsgő és
baráti beszélgetés mellett.

A szépkorú Marika nénit az önkormányzat nevében Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte miniszter elnöki- és polgármesteri oklevéllel, virággal, édességgel.
Marika néni kitűnő egészségnek örvend – aki lányával Vágusz Marikával él – csak sajnos a közlekedés esik nehezére, ennek ellenére minden nap örömest megfőz. Napközben a tévében főleg a sportműsorokat nézi, aktuálisan az olimpián szereplő magyar versenyzőknek szurkolt. Férje sportvezető volt, fia Vágusz Gyula focizott, innen a
sportszeretete. A családi körben megtartott ünnepségen két testvére, két gyermeke,
unokái és 22 éves dédunokája köszöntötte.
Marika néni mindkét húga is szépkorú, Slezák Ferencné Veronka néni nemrégiben
töltötte be a 80. évét, Szalai Károlyné Anna néni pedig már 88 esztendős.
Ez úton is további jó egészséget, sok örömet és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk!

Az ünnepelteknek ez
úton is sok boldog névnapot és születésnapot, de
legfőképpen jó egészséget kívánunk!
Z.Zs.

Slezák Ferencné Veronka néninek
ez úton is még nagyon sok boldog születésnapot kíván
családja, lányai, unokái, dédunokái!
6
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Falunap
Augusztus 20-án az ünnepi program hagyományosan a Kisboldogasszony Plébániatemplomban szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött.
A kerékpárverseny 11 órakor kezdődött
mintegy 30 fő részvételével, akik a nagy
meleg ellenére hősiesen feltekertek az
emelkedőkre. A rendezvényen a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei fiatal önkéntesei tartottak
elsősegély ügyeletet.
Délután 16 órakor a Művelődési Házban Dr. Nagy Sándor polgármester nyitotta meg a jubileumi, XX. Mesterkezek
Kiállítást, ahol Lepkó Ilona egykori és
Hörömpöli Tiborné jelenlegi vezető köszöntötte a vendégeket és a kiállítókat.

Ezután a kerékpárverseny győztesei
vehették át a serlegeket, ajándékokat. A
kategóriák helyezettjei: 5-7 évesek: 1.
Zentay János 2. Szlávik Nikolett 3. Keleti
Csaba. 8-11 éves fiúk: 1. Besenyei Gábor
2. Jenei Bernát 3. Papp Sándor. 8-11 éves
lányok: 1. Jenei Lilla 2. Szabó Lili 3. Vida
Stella. 12-15 éves: 1. Csizmadia Lili 2.Magyar Vivien 3. Szolik Eszter. Felnőtt férfiak: 1. Gengeliczky Donát 2. Tóth Zoltán 3. Papp Sándor. Felnőtt nők: 1. Kluber Petra
2. Jeneiné Tóth Aranka
A Tiszta udvar, virágos ház pályázatra tíz család nevezett. Ajándékuk vásárlási utalvány volt, melyet szép környezetük további csinosítására fordíthatnak.
A díjazottak: Dosztál János Rákóczi út 22., Ferenczi Sándor Petőfi S. út 17., Fritz
lászló Gagarin u. 15., Kovács Mérő Éva Akácfa út 15., Kreisz Zoltán és Kreiszné Bajczik
Eszter Tanács u. 87., Nagy Sándor, József Attila u. 31, Polgárfi István Kánya út 13.,
Ritócz Lászlóné Tanács út 48., Schlaglné Huber Judit Kertalja u. 15., Simon Alexandra
Kertalja út 15. Akik nem tudtak az ünnepségen részt venni, azok az elismeréseket
átvehetik a polgármesteri hivatalban.

A Vértes László parkban a tatabányai tűzoltók jóvoltából habparti várta a gyerekeket, valamint a Virgonckodó játszóház, ahol sötétedésig próbálhatták ügyességüket,
logikájukat.
A színpadon először a szőlősi zumba-klub táncosai mutatkoztak be, nagy sikert
aratva. Őket a VSE Mazsorett Szakosztályának tagjai követték, akik szintén nagy tapsot kaptak a közönségtől.
8
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A képviselőtestület nevében Dr. Nagy
Sándor polgármester Jenei Ferencné Magyar Editnek, a Jenei Cukrászda
vezetőjének a Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetést adta át, a község
kulturális életét segítő három évtizedes
munkájáért.
A díjátadások után a tatabányai Joy
Band lépett a színpadra, s két órán keresztül szórakoztatta színvonalas műsorával a közönséget. Őket a Szega &
Fredo duó váltotta, akik mulatós számaikkal buzdították táncra a nagyérdeműt.
A tűzijáték idén is elkápráztatta a nézőket, akik közül sokan maradtak a hajnalig
tartó diszkóban.

Tisztelt Vértesszőlősiek!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a

2012. szeptember 22-én
15.00 órakor kezdődő hagyományos

SZÜRETI FELVONULÁSUNKRA!
Útvonal:
Művelődési Ház - Tanács utca – Valusek utca – Petőfi utca – Ady utca – Hegyalja utca
– Homok utca – Akácfa utca - Tájház-köz – Jókai utca – Sportcsarnok

A SZÜRETI BÁL 19.30 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
Rövid műsorral fellép a VSE Mazsorett csoportja

A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat!

A hajnalig tartó jókedvről a SCHÜTZ KAPELLE gondoskodik.
Étel- és ital szolgáltatás a büfében
A bálra jegyek ELŐVÉTELBEN 1500 Ft-ért kaphatók a Művelődési Házban
szeptember 10-től 15-ig (hétfőtől–péntekig) 17.00–18.00 óra között.
A helyszínen csak az esetleg fennmaradó helyekre tudunk jegyeket biztosítani.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kulturális Bizottság

Köszönjük a környék lakóinak a türelmet, Zachara Norbertnek, Szabó Gergőnek és
Majoros Gergőnek pedig a jó bulit és az egész rendezvény hangosítását!
Ezúton szeretném megköszönni Vértesszőlős Község Önkormányzata nevében
mindazok segítségét, akik részt vettek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Köszönet az önkormányzat dolgozóinak a rendezvény sikeres lebonyolításában
való közreműködéséért. Köszönöm Lukács József Tamás atyának, hogy idén is – mint
minden évben – megáldotta az új kenyeret! A kenyérszentelés segítői: Bedei Mária,
Galgán Dorka, Pappné Bedei Sarolta, Szolik Eszter, Szabó Mária.
A kerékpárverseny segítői: Bali József, Besenyei Gábor, Besenyei Gáborné, Dr.
Nagy Sándor, Hörömpöli Anett, Hörömpöli Tibor, Hörömpöli Tiborné, Hörömpöli Zsófia, Ispán Mónika, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei önkéntesei, Magyar Józsefné, Mátyási Piroska, Papp Barna, Schlepp Fanni, Schlepp Lili,
Schlepp Tibor, Skrován József, Stavarsz Kornél KMB rendőr, Szabó Mária, Szántó Szabolcs, Zoltánfi Zsuzsanna.
A rendezvény támogatói: Jenei Cukrászda, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, Torda Balázs.
A színpadállításban részt vett Pátriások segítségét is köszönjük: Bártfai István,
Csepregi Viktor, Dobsa Attila, Dr. Keleti Zoltán, Kovács István, Mezőfi Tibor, Rakó László, Scsibrán Zoltán, Szelényi Attila, Török Csaba, Vida István.
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Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Fém- és papírgyűjtés
Tisztelt Lakók!
Kérjük ismételten szíves segítségüket. Fém- és papírgyűjtést szervezünk a
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde javára. A gyűjtést októberre tervezzük, háztól elszállítva az önkormányzat teherautójával, hasonlóan az elmúlt évek
gyakorlatához.
Kérjük a Polgármesteri Hivatalban (379 091, 30 579 3780) jelezzék névvel, címmel, alkalmas időponttal, hulladék megnevezésével és telefonos elérhetőséggel, ha van elszállítható fém, illetve papír. A szállítás pontos napját, vagy napjait
a szeptemberi Hírmondóban fogjuk közzétenni. A befolyt összegből az óvoda
eszközeit, berendezési tárgyait szeretnénk felújítani, bővíteni.
Támogató segítségüket előre is köszönjük!
Óvoda vezetése
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Könyvtári arcképcsarnok
Bemutató sorozatot indítok a könyvtár
rendszeres látogatóiról. A nyári iskolai
szünet adta az ötletet, ugyanis táboroztatónak éreztem magam, amikor is
visszatérő gyermekek jöttek nap, mint
nap a könyvtárba. Nem csak a számítógép vonzotta őket, hanem a könyv,
az olvasás szeretete is.

Szintén vértesszőlősi kötődéssel, nyári
vakációját töltve látogatott rendszeresen
a könyvtárba Paxy Olivér. A „gépezés"

Első alkalommal vendég gyermekeket
mutatok be: Parlagi Zoltánt és Gerezdi
Esztert, akik testvérek és Vértesszőlősön

töltötték a nyarat. Mindketten a tatabányai Hermann Iskola tanulói. Válogattak
az ifjúsági irodalom, ismeretterjesztő
könyvek, valamint DVD filmek között. Viselkedésük példa értékű volt.

mellett ő is válogatott a különböző témájú könyvek között. Egyiptomi nyaralásra
készülve az ottani kultúra megismeréséhez választott könyvet.
Szeretném, ha a vértesszőlősi gyermekek is hasonló aktivitással jönnének a
könyvtárba, természetesen a könyvtártag gyermekek rendszeresen jönnek, a
nyári szünidős programok miatt azonban
ritkábban, ami érthető.
A következő alkalommal a legfiatalabb
könyvtártagokat mutatom be.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

Ruhagyűjtés
A TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ ruhagyűjtést szervez. Szívesen várunk minden megunt, kinőtt, de jó minőségű
gyermek és felnőtt ruhát, játékokat. Az összegyűjtött ruhákat 2012. szeptember
4–6 között leadhatja a Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben szükséges, a megadott időpontban, telefonos egyeztetés (30/846-0066) után elszállítjuk házától. Az
összegyűlt adományokat ruhabörze keretében osztjuk szét a rászorulóknak 2012.
szeptember 10-én 9-12 óra között a kertvárosi Bányász Művelődési Házban.
Köszönettel: Lukács Rita és Márkus Krisztina családgondozók
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• 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

Nyárvégi bőrregeneráló,
vízhiány pótló, a napozás
káros hatásait enyhítő
kényeztető kezelések

kövirózsával
és berkenyével.
„A természet erejével a természetes szépségért!”
További információkért érdeklődjön
személyesen a szalonban, telefonon,
e-mailen vagy a Facebookon!

'

06 20 80 283 08

'

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

A Vértesszőlősi Sportegyesület

Mazsorett
Szakosztálya
2012. szeptember 30-án 9.00 órától

új kezdő csoportot
indít 6 éves kortól.
Várunk minden olyan jelentkezőt,
aki kedvet érez egy kis tánchoz,
mozgáshoz és szeretne
egy jó közösséghez tartozni.
További információ:
Pappné Bedei Sarolta
06 30 411 5799 telefonszámon
vagy a
bedeisarolta@freemail.hu
email címen.

Szeptember 3-tól ismét indul
az alakformáló
és kondicionáló
torna az iskolában.

Hétfőn és
csütörtökön
18–19-ig várok
minden régi és új
érdeklődőt szeretettel.
Mátyási Piroska

• 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

Felhívom figyelmét, hogy a 41/2010
(II.26.) kormányrendelet 17/B. § (4) és
(10) bekezdése alapján 2013. január 1.
napjától az ebtartás feltétele a kutya
egyedi azonosítását biztosító mikrocsip
beültetése, és a beültetett mikrocsip országos adatbázisban történő regisztrációja.
• Ne felejtse el ellenőriztetni, hogy
a regisztráció rendben van-e!

Nyújtott nyitva tartás
Bánhidán:

csütörtökönként 15–19 óráig

(aug. 30., szept. 6., 13., 20., 27.) és
szombaton 9–12-ig (szept. 8. és 22.)
Vértesszőlősön:
szerdánként 15–19 óráig
(aug. 29., szept. 5., 12., 19., 26.) és
szombaton 9–12-ig (szept. 15. és 29.)
(részletek a honlapon)
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