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A várakozás időszaka
A naptárban még a novemberi oldalhoz sem lapoztunk, amikor néhány nagy üzletlánc reklámszakembere már úgy gondolta, itt az ideje a karácsonynak. Október végén már hópelyhes-fenyőfadíszes motívumokkal aggatták tele a prospektusokat, majd az üzletben is szépen lassan egyre több karácsonyra utaló
feliratot csempésztek be. Két hónappal az ünnep előtt…
Furcsa várakozás ez, hagyjuk meg. A hagyományokat figyelembe sem véve, az adventi időszakot megduplázva, a vásárlókat ösztönözve arra, hogy már most vegyenek és vegyenek és vegyenek. Aztán a végén addig nézegetjük a díszeket, hogy
éppen karácsonyra megy el a kedvünk az egésztől…
Mert az advent csak most kezdődik. Ez az a karácsonyt megelőző négy hét, amelynek neve a latin „adventus Domini”-ból, azaz az „Úr eljövetelé”-ből származik. Amikor
felkészítjük magunkat arra, hogy átélhessük a csodát, Jézus születését. Amikor minden vasárnap gyertyát gyújtunk az adventi koszorún. A kezdetekben még 23 (egyes
források szerint 24) gyertya díszítette a koszorút, amelynek története mindössze a
XIX. századig nyúlik vissza. Mára négy gyertya „maradt” rajta, a négy vasárnapot
szimbolizálván. Az első gyertya Ádámot és Évát, hiszen nekik ígérte meg elsőként
Isten a megváltást (hit), a második a zsidó népet, mert az ígéret szerint közülük származik a Messiás (remény), a harmadik Keresztelő Szent Jánost, aki hirdette Jézus
érkeztét, s felkészítette az emberek szívét (szeretet), a negyedik pedig maga Szűz
Máriát, aki megszülte a Megváltót (öröm).
És ez az a négy hét, amikor takarítás közben már karácsonyi dalokat dúdolgatunk,
amikor már azon törjük a fejünket, mivel okozhatnánk örömet a szeretteinknek, amikor karácsonyhoz közelítvén egyre többször nézzük az időjárás jelentést, hogy vajon
fehér lesz-e az ünnep, és amikor egyre jobban és jobban várunk.
És ha nem csak a tömérdek prospektus által sugallt, forintban csak sok számjeg�gyel leírható ajándékokban gondolkodunk, akkor talán tényleg sikerül szívhez szóló
meglepetést kitalálnunk. Mert a legjobb marketingesek mi magunk vagyunk – és az
a szeretet, ami összeköt minket barátainkkal, rokonaikkal. Az az öröm ugyanis, ami a
fenyőfa alatt ül majd mindenki arcára, a világ összes pénznemében sem kifejezhető.
Pataki Gábor

Rendelet-tervezetek
társadalmi egyeztetése
A helyi önkormányzatok képviselőtestületei törvényben kaptak felhatalmazást, hogy a helyi sajátosságoknak
megfelelően állapítsák meg az általuk
megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. A jogalkotó célja ezzel az volt,
hogy a jogalkotási folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre
jelenjen meg.
Fenti kötelezettségének eleget téve a
képviselő-testület megalkotta a rendelettervezetek társadalmi egyeztetését szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében a vértesszőlősi
lakosok, jogi személyek, egyéb szervezetek – elfogadásuk előtt – véleményt formálhatnak a helyi rendelet-tervezetekről.
Vannak azonban olyan tárgykörök,
melyek esetében a képviselő-testület
nem köteles társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezetet. Ezek az alábbiak: az
önkormányzat költségvetése, annak végrehajtása, a helyi adók, az önkormányzat
vagyona, az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata, a köztisztviselők
munkavégzéséről és juttatásairól szóló
rendeletek, azok a rendelet-tervezetek,
melyek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek, illetve
azon tervezetek, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,
vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.
A társadalmi egyeztetés általános formája a következő: a tervezetek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre, a véleményezésre
legalább 7 napot kell biztosítani. A véleményt írásban kell eljuttatni a polgár2

mesteri hivatalba. Ezen kívül a képviselőtestület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy
bizonyos témákat érintően a lakosság
egy meghatározott csoportjának (szabályozással érintettek) véleményét kifejezetten kikéri, vagy a lakosság széles
körét érintő ügyekben a rendelet-tervezet megvitatására lakossági fórumot hív
össze.

A rendelet szövegét
az alábbiakban olvashatják:
Vértesszőlős Község Önkormányzata
képviselő–testületének 13/2011.(IX.9.)
önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 103/B.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az
önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani,
melynek keretében a természetes és jogi
személyek, a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (továbbiakban
együtt: véleményezésre jogosultak) a
rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak. (2) A társadalmi
egyeztetés formái: a) az önkormányzat
címére eljuttatott írásos véleményezés
(a továbbiakban: általános véleményezés), b) természetes személyek megha-

tározott csoportjának, jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek közvetlen véleményezése,
c) lakossági fórum keretében biztosított
véleményezés.
2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a
rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal
hivatalos hirdetőtábláján kell kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon rendelkezésre.
A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.
3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül
sor, amennyiben a rendelet-tervezet a
vélemény-nyilvánítók egy meghatározott
csoportját érinti. A döntést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott
határozattal hozza meg. (2) Az 1. § (2) c)
pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt.
4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása
– a 7. §-ban meghatározott kivételekkel
– minden esetben kötelező. (2) A rende-

let-tervezet előterjesztője a határidőre
beérkezett véleményeket összesíti és a
rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselő-testülettel.
5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely: a) név nélküli, b) sérti a
közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó
hírnevét, c) nem illeszkedik a rendelettervezet tárgyához.
6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról, c) az önkormányzat
vagyonáról, d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, e) a
köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat módosító
rendelet-tervezetet, f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos
természetvédelmi,
környezetvédelmi
vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az
önkormányzatot vagyoni hátrány érné.
7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10én lép hatályba.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
41/A. § (9) bekezdésében foglaltakra, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
és munkavállalóinak rendes szabadsága kiadása céljából

a Polgármesteri Hivatal
2011. december 27. és december 30. között ZÁRVA tart.
Ezt követően az első munkanap 2012. január 2-án hétfőn lesz.
A hivatal anyakönyvezési ügyekben tart ügyeletet az alábbi telefonszámon: 06 30 579 3780
Kérjük ügyfeleink megértését!

Dr. Lázár Gabriella jegyző
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A képviselő-testület 2011. november 2-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület a 2012-2013. évi költségvetés terhére elkülönít 17 559 370 forinot +
12 000 000 forintot a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója”, a csapadékvíz-elvezetés felújítása Vértesszőlős Község területén című pályázat
önerő biztosítására. A projekt teljes költsége: 167 559 370 forint.
2. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási
Feladatellátási, Intézményhálózat-Működtetési, és Intézkedési Tervét.
3. A képviselő-testület elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
4. A képviselő-testület a Bazalt Kft-vel kötött szerződésben (Jókai és Kispatak utcák felújítása)
meghatározott vállalkozói díj összegét – az elvégzett, szükséges többletmunkák miatt 590
568 forinttal kiegészíti a fejlesztési tartalék terhére.

A képviselő-testület 2011. november 10-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület a benyújtott pályázat alapján 700 000 forint összeggel támogatta a
Vértesszőlősi Sport Egyesületet versenyengedélyekre, felszerelésekre, utazási költségekre
és nevezési díjakra.
2. A Vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség térítésmentesen átadja a Plébánia-kert
hátsó részét az önkormányzatnak. A képviselő-testület 300 000 forintot különített el a
telekmegosztás költségeire, földhivatali eljárásra, valamint kerítés kialakítására, tereprendezésre és a hulladékok elszállítására.
3. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. I-III. negyedéves beszámolót.
4. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló koncepcióját.
5. A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi helyi adók teljesüléséről szóló beszámolót.
6. A képviselő-testület megtárgyalta és az infláció mértékével növelte a 2012. évi bérleti
díjakat.
7. A képviselő-testület nem kívánja bérbe adni a Telenor Magyarország Zrt-nek a 084 helyrajz
számú ingatlant, egyéb helyszíneket javasol a község területén.
8. A képviselő-testület a 70 év feletti lakók részére ebben az évben is karácsonyi ajándékcsomagot ajándékoz.
9. A Pátria Faluközösségi Egyesület LEADER pályázatát – mely szabadtéri színpad építésére
vonatkozik a Vértes László parkban – támogatta a képviselő-testület.
10. A Pátria Faluközösségi Egyesület pályázatához szükséges 7 000 000 forint önrészt az
önkormányzat biztosítja.
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11. A képviselő-testület a KDOP-4.2.2-11-2011-0001 jelű, „Kerékpárút létesítése Vértesszőlős településen” pályázathoz a 2012. évi költségvetés terhére 19 006 164 forint
önerőt biztosít.
12. A képviselő-testület a törvényességi észrevételben foglaltakat a jövőbeni döntéseinél
figyelembe veszi.
13. A képviselő-testület megbízza az M27 Absolvo Consulting Kft-t, hogy a KDOP-4.2.2-112011-0001 jelű, „Kerékpárút létesítése Vértesszőlős településen” pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásával.
14. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat egyes intézményeinél
telekmegosztási és telekegyesítési eljárást indítson el.
15. A képviselő-testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre vonatkozó belső
ellenőrzési munkatervét elfogadta.
16. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a téli síkosság mentesítésre kérjen
ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással kössön szerződést.
17. A képviselő-testület támogatja a Pátria Faluközösségi Egyesületet a „Zöldövezet” pályázat
benyújtásában.
18. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezze az 1. sz. országos
közút belterületi szakasza két oldalsó részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba
vételét, mely közúti közlekedés céljára nem szükséges.
19. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2011. december
27–december 30. közötti napokon zárva tartson.
20. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Polgármesteri Hivatal 2011. december 27–december 30. közötti napokon zárva tartson.
21. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló
Közhasznú Egyesülettel kerékpáros turisztikai pályázathoz az Együttműködési Megállapodást írjon alá.
22. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Pannon Út Mérnöki, Építő és
Szolgáltató Kft-vel a Skála térségi kerékpárút tervezési szerződés módosítását írja alá.
Ennek költségeit, amely 2 287 500 forint a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
23. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőivel
a tavaly megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását írja alá.
24. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy Tatabánya Város Polgármesterével
szándéknyilatkozatot írja alá a Skála térségi kerékpárút építése kapcsán.
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Óvodánk életéből
A Jenei cukrászda műhelyében vendégeskedtünk. Edit néni és cukrászai bemutatták számunkra, hogyan, és milyen alapanyagokból készülnek a finomabbnál
finomabb sütemények. A gyerekek érdeklődve figyelték az ügyes kezeket, és
gépeket munka közben, s hallgatták Edit néni érdekes történeteit a süteménykészítésről, végül meg is kóstolhattuk a helyben készült finomságokat. Ezúton is
köszönjük a Jenei család segítőkészségét.

Óvodánk a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége Közhasznú Alapítványa
által kiírt pályázaton szemléltető eszközökre pályázati támogatást nyert. A
szlovák nyelvi neveléshez a bábkészletünket bővítettük, illetve a verbális fejlesztéshez vásároltunk képkártyákat,
szókincsfejlesztő eszközöket a gyermekek nagy örömére.

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete gyümölcsöt vásárolt az intézmény
minden gyermeke számára, ezzel is
népszerűsítve az egészséges táplálkozást. A gyermekek jóízűen fogyasztották el a narancsot, kóstolták a citromot.
Köszönjük a támogatást!

Folytatódnak a kompetencia programcsomag eseményei. November 18-án a
„tűz” témakörében az óvoda valamennyi csemetéje részvételével raktuk a tüzet,
a Vértes László parkban, majd sütöttük és majszoltuk a „hamuban sült” almákat.
A tűzzel kapcsolatos ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodva, tért vissza az
óvodába a kipirult arcú gyerek csapat.

Ünnepi programjaink
December 5.
December 6.
December 10.
December 17.
December 20.

Érkezik a Mikulás
Színházi előadás a helyi Művelődési Házban
Mikulás parti a Sportcsarnokban (Szülői Munkaközösség)
Falukarácsony
Karácsonyi köszöntés az Idősek Klubjában
Bábszínház a Művelődési Házban
(Vértesszőlősi Református Egyházközösség)
December 27–január 1. között
az intézmény nem üzemel!

Mindenkinek békés ünnepeket kívánunk!
Az intézmény dolgozói
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TÁJÉKOZTATÁS

Fizetett hirdetés!

Alulírott, Dr. Hajba Tamás az alábbiakról kívánom tájékoztatni Önöket:
A 2006-2010-es választási ciklusban sokuk bizalmából önkormányzati képviselő
voltam, ezért úgy érzem, hogy a képviselői
munkámhoz kapcsolódó eseményekről
tájékozatnom kell a választópolgárokat.
Névtelen feljelentés, O. Róbert, V. Péter
és dr. K. László nyilatkozata, valamint J.
József közbenjárása okán a Btk. 250. §
(1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő fontosabb
ügyekben intézkedésre jogosult hivatalos személy (mint önkormányzati képviselő) által elkövetett vesztegetés bűntette miatt indult ellenem büntetőeljárás.
A vádak nem csak engem, hanem a
képviselő testületet és a polgármester
urat is rossz színben tűntették fel, arra
tartalmaztak utalást, hogy bizonyos
ügyekben tisztességtelenül jártam el.

A Vas Megyei Bíróság 7.B.215/2010/32.
számú ítéletével az ellenem felhozott vádak alól felmentett, az ítélet első fokon
jogerőre emelkedett, az eljáró ügyészség a felmentő ítélet ellen nem jelentett
be fellebbezést.
Mélységesen megdöbbent és szomorúsággal tölt el, hogy vannak olyan
emberek, akik nagyrészt névtelenül,
alaptalanul vádolhatnak meg másokat,
megpróbálnak olyan látszatot kelteni,
hogy az egyébként – véleményem szerint – tisztességesen és példaértékűen
működő vértesszőlősi képviselő testületben visszaélések történtek.
Az ellenem felhozott vádakat ezúton is
határozottan visszautasítom, nemcsak
saját magam, hanem az előző testület
nevében is.
Tisztelettel:
Dr. Hajba Tamás
volt önkormányzati képviselő

Gerezdi Norbert vértesszőlősi lakost a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
az alábbi közlemény megjelentetésére kötelezte:

Közlemény
A 2010. októberi önkormányzati választásokat megelőző kampány során valótlanul állítottam
tényeket dr. Hajba Tamásról, amikor a szórólapomban azt állítottam, hogy a polgármester úr
és a képviselők megszavazták dr. Hajba Tamás képviselőtársuk javára, hogy 2 évnyi
tiszteletdíját előre felvegye. A tényeknek nem megfelelő állításomért elnézést kérek.”
Gerezdi Norbert
A fentieken túl kötelezte a megyei bíróság Gerezdi Norbertet arra, hogy fizessen meg
dr. Hajba Tamásnak 15 napon belül 500 000 Ft nem vagyoni kártérítést és 15 000 Ft perköltséget.

Fizetett hirdetés!

Gerezdi Norbert ez idáig sem a közlemény megjelentetésére, sem a fizetési
kötelezettségére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.
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***
Alulírott, dr. Hajba Tamás ezúton felajánlom Gerezdi Norbertnek, ha 2011. december 31.
napjáig megfizet 300 000 Ft-ot, további követelést vele szemben nem érvényesítek és ezt
az összeget teljes egészében közcélra, a templom felújítására ajánlom fel.
Dr. Hajba Tamás
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Idősek napi köszöntés
Az idén immár harmadik
alkalommal
gyűl össze az Őszirózsa nyugdíjas klub
a kultúrházban zenés- táncos szombat esti vacsorára.
2011. október 29-én
az Idősek napját
ünnepelték. A klub
tagságát
elsőként
Buschné Klári néni köszöntötte. Tájékoztatta a tagságot a nyár folyamán történt
eseményekről köztük a jól sikerült kirándulásról, a Pedroban eltöltött vidám
estéről, Rosemarie Baron látogatásáról.
Megemlékeztek az időközben elhunyt
társaikról, köszöntötték Magyarné Borikát, aki augusztus 20-án díszpolgári címet kapott valamint Polgárfi Istvánt, akit
Vértesszőlősért emlékplakettek tüntettek
ki. Mindezek után Dr. Nagy Sándor ünnepi köszöntője következett. A kedves köszöntés után Egri József az Interoperett
táncos-komikus művészének meglepetés műsorát láthatták- hallhatták az idősek. A vacsorát rendhagyó módon a falu
néhány fiatal középiskolás illetve egyetemista korú lánykái szolgálták fel,így
is kifejezve az idősek iránti tiszteletűket. A finom vacsora után a talpalávalót
Csanálosi Laci és zenekara szolgáltatta.
A jó hangulatot bizonyítja, hogy a mulatozás este 11.00 óráig tartott.

Kiállítás
Október közepétől november végéig volt
látható a kultúrházban Heitz Dorottya tatabányai művésztanár „Szárnypróbálgatásaim” című kiállítása. Dorottya 1985.
március 5-én született Tatabányán.
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Élete túlnyomó részét itt töltötte, ezért
erősen kötődik a városhoz. Szakdolgozatának és diplomamunkájának témájául is Tatabányát választotta. 2006-ban
végzett a pesti Dekoratőr Iskolában tervezőgrafika fakultáción, 2010-ben pedig
a Kaposvári Egyetem Művészeti karán
rajz-vizuális kommunikáció tanárként.
Az elmúlt egy évben Budapesten élt..
Ez idő alatt rengeteg élménnyel, festménnyel, és fotóval gazdagodott. Általában az éj leple alatt dolgozik. Szeret
egyedül lenni, amikor alkot, mert csak
így tud elmélyülni a gondolataiban. Régebben főleg rajzolt, mostanában egyre
több festmény és kollázs kerül ki a keze
alól. Kiállításai: 2009. október: IX. Őszi
Tárlat – Tatabányai Múzeum,Tatabánya.
2010. október: REM – Pótkulcs, Budapest. 2011. április: Válogatás – Corvin
Művelődési Ház, Erzsébetligeti Színház,
Budapest Képgaléria. Örömmel vettük,
hogy alkotásait a vértesszőlősieknek is
megtekinthették.

Az előadásokat Zoltánfi Tibor tartja.
Az első előadásra 2011. november 16-án
került sor. A téma a baromfi fajok eredete, őshazája, háziasításuk volt. A diaképekkel illusztrált előadásból nagyon sok
érdekes dolgok megtudhattunk. Ízelítőül
néhány érdekesség: • A házityúk őse a
bankiva tyúk volt. A háziasítás előnye
a hús és a tojás kéznél léte volt. • Már
az egyiptomiak is keltették a tojásból a
kiscsirkéket. • Európában több mint kétszáz féle tyúkfajta él. • Egy tyúk fajtát
több mint 20 különböző színben tenyésztenek. • Az állatok fején lévő taraj kotlás
és vedlés idején zsugorodik, színe megváltozik. • A kotlás egy lázas állapot,
amikor a tyúk testhőmérséklete 40 fok
fölé is emelkedik. A fentebb említett ismereteken felül még számos más dolgot
is hallhattunk a gyöngytyúkról, a lúdról
illetve más baromfiakról. Az előadás végén ízelítőt kaphattunk a következő előadás anyagából, amikor is a régi magyar
baromfifajták ismertetése lesz a téma.

Mikulás napi rendezvény

Mikulásváró Hótündérkoncert címmel
gyermekelőadás lesz a Művelődési Házban 2011. december 6-án 10.00 órakor.
A budapesti MiaManó Gyermekszínház
előadására várunk minden vértesszőlősi
kisgyermeket!

Adventi játszóház
Kedves Gyerekek! Hamarosan elérkezik az év egyik
legszebb ünnepe a karácsony. Minden kisgyermek nagy izgalommal várja a karácsony estét, hogy
megkapja azokat a játékokat, könyveket, kifestőket
amiket már nagyon régen
szeretett volna magáénak tudni. A várakozást megelőző adventi időszakban a Művelődési Ház adventi játszóházat szervez
számotokra, ahol közösen készíthetünk
sok kis apró, karácsonyhoz kapcsolódó
munkadarabot. A foglalkozás ideje: 2011.
december 13. 16.00 óra. Ízelítő a készítendő tárgyakból: • „Mini”cserepes fenyő. •
Képeslap készítése. • Karácsonyfadísz
és még sok kis apróság. Gyertek! Várunk
Benneteket!

Előadássorozat a Művelődési Házban
November hónapban három alkalomból
álló ismeretterjesztő előadássorozat indult régi magyar baromfifajták címmel.
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Iskolai hírek
Jövőnk energiája

Tatabányára érkezett a Paksi Atomerőmű tájékozató kamionja, amit iskolánk
8. osztályos tanulói is megtekintettek.
Filmet néztünk az erőmű működéséről, és interaktív kiállításon ismerkedtünk a világ többi atomerőművével,
a közel 3 évtizede biztonságosan
működő paksi erőmű történetével és
jövőjével. A gyerekek meglepődve
tapasztalták, hogy Paksi Atomerőmű
környezetének állat- és növényvilága
milyen egészséges és színes. Kipróbáltuk az áramfejlesztő kerékpárt, és
kérdéseinkre őszinte válaszokat kaptunk a szakemberektől. Fontosnak
találjuk, hogy tanulóink tájékozottak
legyenek az atomenergia felhasználásról, mint jövőnk energiaforrásáról,
tisztában legyenek azzal, hogy az
atomenergia biztonságos hasznosítása mindannyiunk érdeke.
Kornéli Ilona és
Skrován József tanárok

Tardoson jártunk
Megyei szlovák szavalóversenyen vettünk részt 2011. október 27-én. Iskolánkat Vida Stella és Egri Mátyás 3. osztályos, Borbély Lilla és Pankaczi Petra 4.
osztályos tanulók képviselték. A 3-4.
osztályos korcsoportban Pankaczi Petra
a 3. helyezést érte el. Ezúton gratulálunk
neki és a többi szereplőnek is, hiszen
mindnyájan színvonalasan szerepeltek.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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Márton napi képgaléria
Márton nap

Pár éve került felelevenítésre a régi
hagyomány falunkban, mikor is megemlékezünk Márton püspökről, a szegények támogatójáról, az elesettek
gyámolítójáról. Idén is minden iskolás
és óvodás, aki részt vett a felvonuláson, kis lámpácskát tartott a kezében,
amit hetek óta maguk festettek a különböző foglalkozásokon. Az így kivilágított menetet a piros ruhás püspököt
megszemélyesítő apuka, Bíró József
vezette lóháton az óvodáig. Az iskola
énektanárának, Goór Józsefnének harmonikakíséretével a gyerekek vidáman
dalolva vonultak. Az ovisok maguk
gyúrta pogácsával vendégelték meg a
résztvevőket. A menet az iskolába indult, ahol az első osztályosok egy kedves műsort mutattak be, felelevenítve
a néphagyományokat. A szülőket is
bevontuk a műsorba, hiszen az egyik
szokása e jeles napnak az új bor kóstolása. A borospalackokat a lelkes apukáknak az udvaron kellett megkeresniük. A gyerekek nagy örömére egy igazi
liba is „meglátogatta” a rendezvényt,
amit a gyerekek meg is simogathattak.
A szülői munkaközösség forró teával, libazsíros kenyérrel várta a vendégeket.
A cipókat, amiket Töltési Nóra és
Scsibrán Zoltánné szülők kemencében
sütöttek, Paxy Éva igazgató törte meg,
mindenkinek adva belőlük egy darabkát,
hogy azokat karácsonyig megőrizve a fa
alá tehessük. E szokás mondanivalója,
hogy a keveset is tovább lehet osztani,
hogy mindenki átérezhesse, milyen jó
adni és kapni.
Szabó Mária és Szalczinger Józsefné
1. osztályos tanítók
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Karácsonyváró a könyvtárban

Diótörés kalákában

Látogatóban az Idősek Klubjában
Az értelmező szótár szerint a kaláka
egy közösség szívességből vagy kölcsönösségi alapon történő munkavégzését jelöli, amelynél a segítők együtt,
egyszerre, társaságban, s rendszerint
szórakozással (ének, tánc, mese) egybekapcsoltan dolgoznak. E közösség
bármely tagja bármikor visszahívhatja
a megsegítettet…

Az Idősek Klubjában már három hete ez
történik. Közelegnek az ünnepek, mindenki azt tervezgeti, hogy milyen sütemények kerüljenek az ünnepi asztalra.
Ehhez kerültek elő az ősszel begyűjtött
diók, amit szorgos kezek együtt – egymásnak nap, mint nap kellemes beszélgetések, viccelődések közepette, zenehallgatás mellett törnek meg. Akinek már
konyhakész a diója, az viszonzásul valamilyen finomsággal kedveskedik a többieknek. Összetartó, segítőkész kis közösség alakult itt ki, a mintegy harminc főből
álló nappali szociális és mentális ellátást
biztosító klubban, ahol rendszeresen
15-20 fő tartózkodik. Kérdésemre, hogy
mi lesz, ha elfogy a dió nevetve sorolták a jelenlévők, hogy akkor beindul az
adventi koszorúkészítés, közeleg a Karácsony is, horgolják majd a karácsonyfadíszeket, az angyalkákat, csillagokat. A
negyedévenként megtartott névnapi és
születésnapi köszöntés is külön ünne14

pet jelent számukra, hamarosan erre is
készülni fognak. Az idei Falukarácsonyra
is besegítenek, a sütnivaló gesztenyéket
fogják beirdalni, amit ez úton is szeretnék megköszönni.
Sorolják tovább, hogy mi mindenre van
lehetőségük, rendszeresen tornáznak,
előadásokat hallgatnak, volt már érdekes
egészségügyi előadás, de a rendőrség
is tartott bűnmegelőzési tájékoztatást. Ha éppen semmi
program sincs, akkor „csak”
beszélgetnek, de lehetőség
van internetezésre, videó és
tévénézésre, vagy különböző
kártyajátékokra, de soha nem
unatkoznak. Az intézmény dolgozói Tóth Antalné Magdika,
Kutenics Miklósné Tünde és
Huzl Jánosné Zsuzsa is gondoskodnak a
közös programokról, a jó hangulatról, de
segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek
intézésében, a gyógyszer felíratásában
és kiváltásában, vérnyomást mérnek,
hogy ne kelljen a Háziorvosi rendelőbe
mindezért sorba állni.
Egyszóval mindenki szeret a klubba járni, együtt lenni, a mindennapi örömüket,
bánatukat egymással megosztani. Az
Idősek Klubja egy nyitott, nappali ellátást
nyújtó intézmény, ide várják – nem csak
a tagokat – hét közben 7.00–15.00 óráig
azokat az egyedülálló időseket, akik egy
ilyen vidám, nagyszerű, segítőkész kis
közösség tagjai szeretnének lenni, ahol
az intézmény dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bennük
bízó idősek napjai aktívan, felhőtlenül és
szeretetben teljenek.
Jó egészséget és sok örömet kívánok
a további mindennapjaikhoz!
Zoltánfi Zsuzsanna

December 22-én csütörtökön délután
két órától KARÁCSONYVÁRÓ TEADÉLUTÁNRA hívom és várom – 10 éves
korig – a könyvtártagokat. Természetesen a legkisebbeket (bölcsiseket,
ovisokat) szülői kísérettel. Aki eljönne
jelezze részvételi szándékát személyesen a Könyvtárban, vagy a 06-307547991-es telefonszámon.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros

Hagyományőrző
falusi disznóvágás
2012. január 21-én, szombaton
reggel 7-től a Tájházban ismét
disznóvágást rendezünk.
Várunk minden érdeklődőt a munkafolyamatok megtekintésére, illetve a
kóstolásra! Csak helyben fogyasztható készételt kínálunk, lesz forralt
bor és tea!

Változás az iskolai TÁMOP.3.1.5.09/A-2009-0070 számú pályázatban
A pedagógusképzések korszerűsítése
című Európai Uniós pályázatban folytatja tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem biológia szakán Mátyási
Piroska. A könyvtárpedagógia tanári
végzettség megszerzése helyett, a
Nyugat -Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán a gyermekkor
mozgásfejlesztését segítő szakirányú
továbbképzésben vesz részt Csizmaziáné Magyar Mónika
Kocsisné Jenei Erika
projektmenedzser

Farsangi bál

a Sportcsarnokban!
2012. február 11-én
az óvodával és az iskolával közösen
rendezzük meg a farsangi bált.
A bevételből (jegyek, tombola)
az intézmények létszámarányosan
részesülnek.

Zenél: a pilisvörösvári

ÁLLÁSHIRDETÉS
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

konyhai kisegítő állást
hirdet határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel.

Bérezés a 1992.évi XXXIII. Tv. (Kjt.)
szerint. Próbaidő: 3 hónap
Munkakezdés ideje: 2012. január 2.
Írásos jelentkezést 2011.december 16-ig lehet
benyújtani az intézmény címére:
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.

Pilischer Sramli

(az a zenekar, amelyik a szlovák
lakodalmason zenélt)
Lesz büfé, jelmezverseny,
tombolasorsolás!

A jegyek 1500 Ft-os áron
a művelődési házban
vásárolhatók meg január 30-tól.
Ugyanitt és ugyanebben
az időszakban várunk
tombolatárgy-felajánlásokat
is azoktól, akik így is támogatni
tudják a két intézményt!
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Téli üzemmódban
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
2011. november 10-e után téli üzemmódban működik a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatósága, a több mint
830 kilométeres megyei állami közúthálózat üzemeltetője. Az igazgatóság
felkészült az általában november elejétől március közepéig tartó időszakra, mind a három üzemmérnökségén
sikeres gépszemlét is tartott.
2011-ben a téli üzemeltetési időszak
kezdetéig mintegy 2858 tonna aszfaltot
használt fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a kátyúk
megszüntetésére,
ez több ezer úthiba
kijavítását jelenti.
A javítási munkák
közel 244 millió forintot emésztettek
fel. Nagyfelületű
burkolat felújít á s
során közel 430
millió Ft értékben
újúlt meg 48.280
m2 útfelület, a 2010 tavaszán bekövetkezett rézsűkárok közül 3 helyszín került
helyreállításra, mintegy 90 millió Ft értékben.
A téli üzemmódra való átállás az országban egységes elvek alapján történik. A közútkezelő számára a kátyúzás
mellett a síkosság-mentesítés a legfontosabb feladat a téli időszak alatt. A
síkosságmentesítési és a hóeltakarítási
munkákat alapvetően a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. saját gépei végzik. Ezek
közül 13 úgynevezett eszközhordozó,
16

amelyre hóekét, sószórót vagy hómaró adaptereket is lehet rögzíteni. Ezen
kívül 4 rakodógépet és 2 hómarót, 1db
homlokhómaró adaptert, 2 db földgyalút
tud hadrendbe állítani a cég, valamint 4
célgépet is bérel a téli szezonban. Ha
ez nem lenne elég, akkor a társaság a
szerződéses vállalkozóit is az utakra
rendeli. A gépek felkészítésén kívül a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hatályos
közbeszerzési eljárás keretein belül a
síkosság megszüntetésére használt
anyagokat is beszerezte, a társaság
megyei sótárolóiban közel 3,3 ezer tonna sót halmozott
fel. A cég emellett
nagy
hangsúlyt
fektet a hófúvások elleni preventív
védekezésre,
ezért az érintett
útszakaszok mellé
védőeszközöket,
hófogórácsokat és
hálókat helyeztek
ki a társaság szakemberei.
A
KomáromEsztergom Megyei Igazgatóság 3
üzemmérnökségének
munkatársai
2011. november 10-től úgynevezett
egyes fokozatban kezdenek el dolgozni, ami az alap készültséget jelenti
(összesen négy fokozat van). A cég
szakemberei folyamatosan figyelik az
időjárás előrejelzéseket. Amennyiben
szükségessé válik fokozatváltást rendelnek el, illetve ezzel párhuzamosan
megkezdik a síkosság ellen a preventív
jellegű sózást és ha szükségessé válik
a hóeltakarítási munkákat is. Az eltaka-

rítást viszont csak akkor tudják megkezdeni, ha a hó vastagsága meghaladja az
5 centimétert. Addig csak sózni tudnak,
megelőzendő a forgalom által letaposott hó burkolatra fagyását.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri
a közlekedőket, hogy a téli útviszonyok
között különös körültekintéssel és megfelelően megválasztott sebességgel közlekedjenek, illetve kizárólag műszakilag
jól felkészített és téli gumikkal ellátott járművekkel keljenek útra. Meg kell érteni,
hogy a téli útviszonyok más közlekedési
magatartást igényelnek, hogy egyidejűleg a teljes úthálózat letakarítása és
síkosságmentesítése nem biztosítható.

A mindenkori állapotot az időjárási viszonyok is jelentősen befolyásolják. Az útviszonyokról és a közlekedési helyzetről a
cég megyei diszpécserszolgálatain kívül
a társaság Útinform osztályától (elérhetőségek a www.kozut.hu) lehet információkat szerezni.

További információ:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
E-mail: info@komarom.kozut.hu
Tel.: +36-34-819-451

Helyszín: az általános iskola udvara és új épülete
Ideje: december 17. szombat 16.00–19.00 óra
Program:
16.00
16.05
16.25–17.30
17.30
18.30

Megnyitó, köszöntő
A tatai Szent Ferenc Plébániatemplom Kórusának műsora
Vásár
Vikidál Gyula koncertje
A Zimozeleny Asszonykórus karácsonyi dalcsokra

Az iskolás gyerekek adventi vására 16.30-tól az új épület földszinti
tantermeiben kerül megrendezésre, a kézműves vásár az új iskolaudvaron:
• selyemfestő • foltvarró • fafaragó • gyertyaöntő • üvegfestő
• fazekas • kézműves ékszerek • amatőr festőművész

Az új épületben mézeskalács-sütés lesz, a régi épület előtt forralt bor,
tea, valamint káposztás lángos, sült kolbász, főtt virsli, sült gesztenye
várja a vendégeket!
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A Vértesszőlősi Református
Missziói Egyházközség hírei
Augusztus közepén köszöntünk el
gyülekezetünk lelkipásztorától, Sebestyén Katalintól, aki Budapestre
költözött. Utódjaként a püspöki kirendelés értelmében Vass Edit Szeréna
látja el a református lelkészi teendőket szeptember közepe óta Vértesszőlősön. Október folyamán megtörtént a hivatal teljes átadása, ill. a
lelkészlak körüli őszi teendők ellátása közös erővel.
November elsején, halottak napján a
temető ravatalozójában emlékező istentiszteletet tartottunk református testvéreink jelenlétében, és még ebben a hónapban beindultak a rendszeres alkalmak
a vasárnapi istentisztelet mellett, amely
kilenc órakor kezdődik a művelődési ház
nagytermében.
A következő hétközi alkalmakat kínáljuk:
minden szerdán fél négytől óvodások számára hittanórákat tartunk, szintén szerdán
fél hat órától a felnőtteket hívjuk bibliatanulmányozásra a házi bibliakörünkbe, a pénteki baba-mama kör pedig tíztől délig várja a
kisgyermekes anyukákat a művelődési ház
kistermében.
November 27-én advent első vasárnapján mi is meggyújtjuk az első adventi gyertyát istentiszteletünkön, és
ezzel kezdetét veszi az ünnepre való
készülődésünk.
December 4-én, vasárnap kilenc órától
presbiteri választást tartunk, a megválasztott öt presbiter és két pótpresbiter
az elkövetkező hat évre kapja a bizalmat
a választóktól.
Következő vasárnap, december 11-én
várjuk azokat is a családi istentiszteletre,
akik nem rendszeres „templomlátoga18

tók”, de most szívesen jönnek el gyermekeink szereplését megtekinteni, amelyek
szeretetvendégség követ.
December 20-ára, keddre szerveztük
meg Palánta Bábmisszió szereplését
8.45 órától a művelődési ház nagytermébe, ahová várjuk az óvodásokat, kisiskolásokat, valamint az anyukákkal az
egészen piciket is. A bábelőadás után
szöszmötölő várja a vendégeket, ahol
különböző módon kipróbálhatjuk kézügyességünket, sőt ajándékokat is készíthetünk.
December 24-én szenteste négy órától
hívunk mindenkit, akik együtt szeretnék
ünnepelni a karácsonyt velünk. Ez alkalommal rendhagyó zenés istentiszteletre
kerül sor sok meglepetéssel.
December 25-én (vasárnap) és 26-án
(hétfőn) ünnepi istentiszteleteket tartunk,
amelyen megterítjük az úrasztalát.
December 31-én (szombaton) óévbúcsúztató, január 1-jén (vasárnap) pedig
újév köszöntő istentisztelet várja az érdeklődőket.
Minden vértesszőlősi lakosnak kívánok
Isten áldásaiban gazdag Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt a Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség nevében:
					
Vass Edit Szeréna
lelkipásztor

Polgárőrök továbbképzése
November 6-án a Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület tagjai továbbképzésen
vettek részt. A Komárom-Esztergom
megyei szövetséggel együttműködve,
polgárőr alapismeretekből vizsgáztak
az egyesület tagjai. Továbbra is várjuk az érdeklődőket, a régi, valamint a
belépni akaró új tagokat. Fogadónap:
minden hónap első hetében, kedden
16.00–17.00 órakor az önkormányzat
épületében.
Németh István
egyesületi alelnök

Körzeti megbízott rendőr
Stavarsz Kornél
Mobil: 06 30 496 9324
Fogadóórát tart minden
hónap 3. hetén hétfőn
18.00–20.00 óráig
a Tanács u. 59. sz.
alatti KMB irodában.
(Polgármesteri Hivatal)

Besurranó tolvajok a faluban!
Az utóbbi hetekben besurranó tolvajok jelentek meg a faluban.
Egy lakostársunk hívta fel szerkesztőségünket, hogy hozzájuk fényes nappal, a
forgalmas út mentén, a tömérdek elsuhanó autótól sem zavartatva jutottak be
ketten egy hétköznap délelőtt. A bezárt
bejárati ajtót kinyitották és már az udvarban „szaglásztak”. Szerencsére az ottlakók otthon voltak és
határozottan kizavarták a hívatlan látogatókat, akik „csak
vasat gyűjtöttek”. (A bezárt
bejárati ajtó „benyomása” már
bűncselekmény, hiszen betörésnek számít!)
Ezúton hívjuk fel minden lakostársunk
figyelmét, hogy a bejárati ajtót mindig
csukják be, figyeljenek oda egymásra,
ha pedig valahol gyanús mozgást látnak,
akkor azt azonnal jelentsék 107-en vagy
a körzeti megbízottnak. Ha ismeretlen
autó parkol huzamosabb ideig a környéken, írják fel a rendszámát, telefonálja-

nak át a szomszédnak, hogy vár-e most
látogatót.
A besurranó tolvajokat csak közös
összefogással lehet elrettenteni – olyan
környéken a legritkább esetben kezdenek el „dolgozni”, ahol tudják, hogy árgus szemek követik minden lépésüket.
Nem szabad csak a rendőrség segítségére várni, a lakossági összefogás és
odafigyelés is nagyon fontos
bűnmegelőző lépés. Előzzük
meg a bajt! Figyeljünk oda
egymásra, ismerjük a szomszédunkat és vegyük észre,
ha valaki különböző ürüggyel
próbál bejutni a házakba. Ne
váltsunk fel pénzt, ismeretlent ne engedjünk be, csak abban az
esetben, ha hitelt érdemlően bizonyítani
tudja, hogy ő valóban az, akinek kiadja
magát.
És bármennyire hihetetlen, de sajnos
bármelyikünkkel megtörténhet! Ne féljenek, de legyenek résen!
A Hírmondó szerkesztősége
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Sorstársi tanácsadó
Üdvözlöm azt, aki e bemutatkozást olvassa. Fekete Gyöngyi vagyok, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom
megyei Egyesületének Sorstársi tanácsadójaként dolgozom Tatabányán. Munkanapokon 7.00 órától 13.00 óráig a 06 34 522
653–as telefonszámon elérhető vagyok
időpont egyeztetés céljából. Sorstársi
tanácsadás időpontja minden csütörtökön 10.00–12.00 óra között. E-mail cím:
mkeme.sorstarsi@gmail.com

A feladatom fő célja, hogy a személy, aki élete
egy bizonyos pontján felkeres engem problémáival, lehet a mozgáskorlátozottá vált személy
(de megkereshet a családtag is) segítsek neki,
a helyzetnek legmegfelelőbb döntés meghozni.
Miben várhat/várhatsz segítséget tőlem. (pl.: •

Közösen keressünk megoldást a megváltozott
élethelyzetre. • Életvezetési és információs
tanácsadás pl.: megfelelő segédeszközök kiválasztása). A döntést minden esetben az egyén
hozza meg, hiszen a döntés szabadságát nem
szabad elvenni senkitől! Magam is születésem
óta mozgássérültként élem mindennapjaimat.
Mottóm: „A patak és a szikla összecsapásakor
a patak kerül ki győztesen, nem az ereje, hanem
a kitartása miatt”.
Azt tapasztalom, hogy napjainkban egyre
nagyobb szükség van a sorstársi tanácsadásra,
mely szolgáltatás teljesen térítésmentesen és
a beszélgetésre a teljes titoktartás vonatkozik,
valamint a tanácsadásnak nem feltétele az egyesületi tagság. Ha úgy alakul, hogy szüksége/
szükséged van sortársi tanácsadásra, akkor az
mkeme.turul.hu weblapon további információt
és elérhetőséget talál/találsz.

Frissen vágott karácsonyfa a termelőtől!
Fekete és lucfenyő 1500 Ft/db
Normann jegenye 1,5 m-ig 5000 Ft/db
1,5-2,0 m 7500 Ft/db
2,1-2,5 m 10 000 Ft/db
2,5 m -től 12 500 Ft/db
Árusítás: Sólyom utca 14. Jenei József
2011. december 17-én 8.00–14 óráig,
2011.december 18-án 8.00–12.00 óráig.
Érdeklődni lehet: 06 20 988 6650
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Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes magyar bio termékek
Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
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
Bõrújjáépítõ, nagyon erõs regeneráló
ÚJ! csiganyál kezelés problémás bõrre
Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
ÚJ! (Technology Award díj-2006-Svájc)
Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
ÚJ! (Hatására a bőr nem váli fényérzékennyé!)

Minden Kedves Vendégemnek
Áldott, Békés, Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok!

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Ajándékozzon szeretteinek
SZÉPSÉGET karácsonyra,
névre szóló ajándékkártyával,
tetszőleges értékben!
Érdeklődni személyesen a Szalonban,
vagy e-mailen, illetve a Facebookon!

06 20 80 283 08 '
Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

'

MEGHÍ VÓ
A

BABA-MAMA KLUB
következő
összejövetelének
ideje:

december 6.
16.00–17.00 óráig
a bölcsődei
csoportban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
védőnő és a gondozónők
• 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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Veszettség oltási akció!*
*A következő 300, veszettség elleni védőoltás beadására!

A veszettség oltás ára:

1200 Ft

Kombinált oltás esetén

1000 Ft

(a kombinált oltás árán felül)
• Az akció regisztrációhoz kötött, és abban
csak a rendelőbe behozott kutyák és
macskák vehetnek részt.
• Az akciós ár tartalmazza a féreghajtót**
és a kisállat egészségügyi könyv (oltási
könyv) első kiállításának árát.
• Az akciós ár nem tartalmazza az elveszett
vagy megrongálódott kisállat
egészségügyi könyv pótlásának díját.
• Az akció más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Tájékoztatom, hogy a rendelőmben
a védőoltásokon túl az alábbi
szolgáltatásokkal várom Önt:
• belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ambuláns ellátás;
• műszeres diagnosztika: ultrahang, EK,
Röntgen;
• mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció;
• Európai Uniós állatútlevél;
• éjszakai sürgősségi ellátás;
• mintavétel laboratóriumi vizsgálatokhoz;
• gazdasági haszonállatok háztáji és telepi
ellátása;
• állatvédelmi, járványvédelmi és
állategészségügyi szaktanácsadás.
• Kérésére házhoz megyek. A kiszállási
díj Vértesszőlősön, Tata-Tóvárosban és
Tatabánya-Kertvárosban ingyenes.

** Az akcióban szereplő féreghajtó helyett kedvezményes áron
vásárolhat speciális igényeknek is megfelelő kombinált készítményeket.

Hétfőn, szerdán és pénteken:

17.00–18.00 óra
Ügyelet:
Minden nap: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!
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női fodrász
Bejelentkezés:
06 20 552 6207
06 34 379 211
Szeretettel várom kedves
régi és új vendégeimet!

Nyitva tartás:
kedd–szerda:
12.00–18.00 óra
csütörtök–péntek–szombat:
8.00–14.00 óra

A Pátria Faluközösségi
Egyesület köszönetét fejezi ki
azoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát
Egyesületünknek ajánlották fel.
Állategészségház
Á
Vértesszőlős

RENDELÉSI IDŐ:

Krupánszkiné
Sóki Gabi

dr. Keleti Zoltán
igaz
igazgatási
azga
gatási és já
járványügyi szakállatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Telefon: (34) 719 000; (30) 555 3145
E-mail: allategeszseghaz@gmail.com
www.allategeszseghaz.hu

A 2010-ben befolyt összegből
a Samufalvi Óvodát,
a gyimesbükki Általános Iskolát,
valamint a
Községi Könyvtárat támogattuk.
Kérjük aki teheti a jövőben is támogassa
Egyesületünket, hiszen a befolyó összeget a
falu közösségi életének segítésére fordítjuk.

Adószámunk: 19144067-1-11
Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület vezetősége

Z-SZER Kft.
Vértesszőlős

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert
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Nyerd meg te az egyik
„haragos madarat”!
Vágd ki a hirdetést, add le a Tatabánya, Győri út 7–9.
Vértes Centerben található T-Partner (T-Mobile, T-Home) üzletünkben,
töltsd ki a regisztrációs lapot és még karácsony előtt
a tiéd lehet az egyik Angry Birds püssfigura!

Keresd játékunkat a Facebook-on is!
Megtalálsz minket a T-Partner Vértes Center néven!
Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Fax: 34/510-675
Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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