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Mindenszentek és halottak napja
Régen rossz, ha csak évente egyszer jutnak eszünkbe elhunyt szeretteink. A
régi fotóalbumot lapozgatva, egy illatot megérezve, egy süteményt megkóstolva
mind-mind ezer és ezer emlék szaladhat meg minket olyan rokonok, barátok és
ismerősökkel kapcsolatban, akik már nem lehetnek velünk.
Persze nem tudunk minden ilyen esetben kimenni hozzájuk a temetőbe és gyújtani értük egy mécsest, de halottak napján (vagy legalábbis mindenszentekkor) egy
egész nap áll rendelkezésünkre, hogy felkerekedjünk és felkeressük a sírt, ahol a
számunkra fontos ember örök álmát alussza.
A két nap szorosan összefonódik, sőt, össze is keveredik (valójában nem halottak
napja, hanem mindenszentek a munkaszüneti nap). November 1-je Mindenszentek
ünnepe, a rá következő nap pedig a halottak napja. Előbbi nagyobb múltra tekint
vissza – már a IV. századból is maradtak fent feljegyzések, és 835-ben Jámbor Lajos
IV. Bonifác pápa engedélyével hivatalosan is elismerte, s ekkor vált az egész kereszténység ünnepévé. Halottak napját először 998-ban tartottak, Odiló clunyi apát ötlete
nyomán. A gondolat lényege az volt, hogy november 1-je után, vagyis amikor az egyház összes szentjéről megemlékeznek, akkor a következő napon tegyék ezt minden
elhunytról is.
Természetesen ez az időszak is nagyon gazdag népszokásokban: a születés és
a halál az idők kezdete óta foglalkoztatja az emberiséget. 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. Zentán élt
egy eléggé bizarr szokás: Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújtott
egy gyertyát, s azt tartották, hogy akié a legelőször leég, az hal meg leghamarabb…
A halottak napja a római katolikus egyházban az összes meghalt hívő emléknapja,
ilyenkor mindazokra emlékezünk, akik a keresztségben hunytak el, és akikről úgy
hiszik, hogy a purgatóriumban vannak, minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön
haltak meg.
November elsején így ismét induljunk el, keressük fel a temetőket és emlékezzünk
egy-egy gyertya lángja mellett szeretteinkre!
Pataki Gábor

Út felújítások – járda építés
Amint azt már korábban, az augusztusi Hírmondóban is olvashatták, az
ősz során több szerződést is kötött
az önkormányzat utak felújítására.
A település belterületén egyes kátyúzási munkákat (a tavaszi felújítások után) a
megkeresett 6 cég közül legkedvezőbb
ajánlatot adó Extreme Park Kft. végezte
el. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadásra hamarosan sor kerül.
A Kispatak utca (makadám burkolatú) alsó, meredek szakaszának egy
rétegű aszfalt burkolattal történő felújítását a Sólyom utcai kereszteződéssel együtt – a csapadékvíz elvezetést
is beleértve – a Bazalt Kft. végezte el.
Ezzel az északi lakótelepen már csak
néhány száz méter kisforgalmú út maradt aszfalt burkolat nélkül (a Kispatak
utca felső szakasza és a Csalogány u.).
A Jókai utca felső, meredek részének
felújítása a makadám burkolat javítása
után egy rétegű aszfalttal történt szintén
a Bazalt Kft. kivitelezésében. A munkálatok magukba foglalták a csapadékvíz
elvezetést is, kiemelt szegéllyel, folyókával és előre gyártott árokelemekkel. A
felújítás a szőlőhegyi nyomásfokozó szivattyú házánál található kereszteződésig
történt, ezáltal a csapadékvíz levezetése
is megoldódott, a közlekedés biztonságosabbá és télen is jobban biztosíthatóvá vált.
A Baromállási dűlőben az érintett
lakosok kérésére több százezer forint

értékben történt az elmúlt hónapokban zúzottkő kiszállítása és elterítése.
A legkritikusabb szakaszon – a Magbolt alatt, a legalsó úton, ahol tavaly
forrás is feltört - komolyabb felújításra kerül sor a következő hetekben a
Vértes Út Kft. kivitelezésében mintegy
1 000 000 forint értékben.
A Kánya utca lakosai már több éve
kérték, hogy az utca alsó, meredek, nehezen belátható szakaszán járda készüljön a sarokháznál ár meglévő szakasz
folytatásával. A bozót irtása és a tükör
kiszedése már tavasszal megtörtént.
A kért 3 ajánlat közül a legkedvezőbbet
adó Extreme Park Kft. kivitelezésében
készül el hamarosan a 80 méter hosszú
járdaszakasz térkő burkolattal (mely alacsonyabb költségű az aszfaltnál!).
A kritikus szakaszon a gyalogosok
közlekedése ezáltal könnyebbé válik
és télen nem kell a nehezen belátható,
meredek csúszós szakaszon a járművek között, az úttesten közlekedni.
Sajnos út felújításra a jövőben egyre kevesebb pályázati forrás várható,
járda felújításra pedig hosszú évek
óta nincsen pályázat. Remélhetően
az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében a jövőben is fog
jutni – minden évben – valamennyi forrás egyes kisebb méretű utca és járda
felújításokra. Lakossági hozzájárulás
esetén természetesen több felújításra
kerülhet sor.
Dr. Nagy Sándor

Tájékoztatás

November 5-én szombaton a Polgármesteri Hivatal Zárva tart.

A legközelebbi ügyfélfogadás 7-én hétfőn lesz 7.00-12.00, 13.00-16.00-ig.
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Támogatást nyert a
Vértesszőlős faluközpont
– Skála-térség kerékpárút projektünk
Mint az bizonyára sokak számára ismeretes, 13 éve folyó előkészítési munka után KÖZOP forrásból támogatást
nyert a Tata-Vértesszőlős-Tatabánya
(Által-ér-menti) kerékpárút.
A tervezett út hossza mintegy 6,8 kilométer, teljes költségvetése 480 millió forint.
Tatán a Fáklya úttól (volt Aranyponty étterem) indulva, az Ülepítő-tó mellett elhaladva majd szinte innen végig az Által-ér
jobb parti töltésén halad a Skála-térség
vonaláig, ahol egy híddal átkel a bal partra, majd az autópálya alatti
átereszt érintve a szennyvíztisztító telep mögött éri
el a kertvárosi (lapatári)
körforgalmat. Vértesszőlősön a kétlyukú hídtól egy
bekötő ág fog futni a vasúti
megállóhely aluljárójáig.
A kerékpárút kivitelezése
az Által-ér rehabilitációs
projektre épülve, annak
befejezése után közvetlenül, várhatóan
jövő nyár elején kezdődik majd (addig a
talajmechanikai vizsgálatok, kiviteli terv
készítés és közbeszerzés valamint szerződés kötés történik meg), és késő ősszel
kerül átadásra.
Ehhez szorosan kapcsolódik és együtt
hálózatot képez majd az önkormányzat által tavaly óta tervezett és idén benyújtott projektünk, mely egyrészt a
vasúti megállótól a Múzeum utcáig fut a
Valusek utca páratlan oldalán - biztosítva
a kerékpáros turizmus összeköttetését a
Múzeum felé. Másik ága a Valusek utcai
járda szélesítésével halad a Jókai utcáig,

ahonnan elválik majd a járdától zárt csapadékvíz elvezetéssel a mostani árok felett. Az Agricola csomóponttól szorosan
továbbra is végig a főút hegy felé eső
oldalán halad majd (érintve a jövőben
létesítendő csomópontot) az Agip töltőállomásig. Innen a Határ úton kijelölve
kerüli meg a Skála-térséget és ér véget
az M1 autópálya lehajtói csomópontig. Itt
kezdődik a meglevő tatabányai szakasz
az Autóklubig.
Közlekedésbiztonsági és hivatásforgalmi projektünk a szűk források mellett
is támogatásra került a
KDOP-4.2.2-11-2011 pályázaton. A megítélt támogatás összege több, mint
171 millió forint, a teljes
költségvetés mintegy 190
millió forint.
A nyomvonal kiválasztásánál törekedtünk arra,
hogy
minél
rövidebb
nyomvonalon, a lehető
legkevesebb magántulajdonú terület
megszerzése legyen szükséges, ugyanis az államtól gyakorlatilag díjmentesen
kerül át az 1. sz. főút ingatlanának egy
része az önkormányzat tulajdonába. A
tulajdonszerzési, kisajátítások után a
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kerékpárút jövőre, gyakorlatilag
az Által-ér-menti úttal együtt készülhet
majd el – lényegesen javítva és biztonságosabbá téve Vértesszőlős kerékpáros
elérhetőségét a turisták és helyi lakosaink számára Tatabánya (Skála-térség) és
Tata irányába.
Dr. Nagy Sándor
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A képviselő-testület 2011. október 6-án
megtartott ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület vonatkozó jogszabály változások miatt módosította és egységes
szerkezetbe foglalta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát
2. A polgármester beszámolt a testületnek a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
elmúlt évi működéséről. A beszámolót a testület elfogadta.
3. A képviselő-testület a 2011-12. évi karácsonyi díszkivilágítás fel-, illetve leszerelésére
500 000 forint keretösszeget biztosít.
4. A képviselő-testület a közterületeken lévő fák, bokrok és évelő növények pótlására,
illetve újak telepítésére 1 000 000 forint keretösszeget különít el.
5. A képviselő-testület a forgalom csillapítása érdekében az alábbi helyeken (utcáknál)
egyenrangú útkereszteződések kialakítását javasolja:
• Petőfi-Rákóczi • Petőfi-Széchenyi • Petőfi-Ady • Arany-Akácfa • Arany-Rózsa
• Arany-Vértes László • Múzeum-Ady • Múzeum-Akácfa • Múzeum-Rózsa
• Múzeum-Vértes László. A 2011. november 24-én (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő
közmeghallgatáson ez ügyben a Testület kikéri a lakosság véleményét.
6. A polgármester a bekért árajánlatok közül a legkedvezőbbet nyújtó cégtől – az EXTREME
Park Kft-től – megrendeli a Kánya utcai járda kivitelezését.
7. A képviselő-testület a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programja keretében
Udvardi diákokat egyösszegű adománnyal, 100 000 forinttal támogatja.
8. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására kérjen árajánlatokat, majd a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással – amennyiben
a díj a jelenlegi EON díjnál alacsonyabb, kössön egy éves határozott időtartamú szerződést.
9. A képviselő-testület a belterületi utak felújításának (Jókai, Kispatak, kátyúzások) műszaki
ellenőri feladatainak ellátásával megbízza  a Rockbau Kft-t.
10. A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi bemutatóhelyének
fejlesztésére a KDOP 2.1.1/d-11 pályázati kiírásra benyújtandó projekt előkészítése
céljából a fejlesztési tartalékban elkülönített 6,7 M Ft-ot céltámogatásként a költségek
megelőlegezéseként átadja a Múzeum számára.
11. A képviselő-testület a 2011. évi munkatervét módosította, mely szerint az október 13-i
ülés elmaradt, helyette az (rendkívüli) ülést október 6-án tartotta a testület. A munkatervben
szereplő (rendes) testületi ülések a jövőben 13 órakor kezdődnek.
12. A Sportcsarnok gondnokának megbízási díjáról szóló 127/2011. (VI. 23.) határozatát
módosította, mely szerint a 4 órát meghaladó bérleti díjak esetén az illetménykiegészítése
10 százalék.
13. A képviselő-testület javaslata, hogy a járások kialakítása során településünk majd a Tatai
Járáshoz tartozzon. Ebben az ügyben a polgármester megkeresi Czunyiné dr. Bertalan Judit
Kormánymegbízott Asszonyt, valamint Michl József országgyűlési képviselő, polgármester,
kistérségi társulási Elnök Urat.
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14. A képviselő-testület csatlakozik az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 2012. évi
költségvetésben erre a célra 600 000 forint keretösszeget biztosít a testület.
15. A képviselő-testület 100 000 forint összeggel támogatja a VSE Asztalitenisz Szakosztályát
eszközbeszerzés céljára.
16. A testület megtárgyalta Frecska Péter kérelmét, mely szerint gördeszka- és görkorcsolya
pálya építését kezdeményezte. A testület megbízta a polgármestert, kérje meg a szülőket,
tájékoztassák a testületet, hogy a pálya megvalósítása hány gyermeket érintene, mekkora
annak költségigénye, valamint a szülői támogatás mértéke és vállalják-e a jövőbeli fenntartást.

Köszönet Muhr am See-ből
Az idei szüreti felvonulásra és bálra szokás szerint – meghívásunkra – egy-egy autóbusznyi vendég
érkezett testvértelepüléseinkről, a
szlovákiai Udvard-ról (Dvory nad
Žitavou) és a németországi Muhr am
See-ből, melynek polgármestere,
Roland Fitzner köszönő levelet küldött Vértesszőlősre, melyet a következőkben ismertetünk:

Dr. Nagy Sándor polgármester részére
Kedves Kolléga!
A szívélyes vendéglátás után ismét jóleső és mély benyomásokkal tértünk haza.
A Nálatok, Vértesszőlősön eltelt napok ismét különleges élményt jelentettek minden
résztvevőnk számára. Még egyszer szívből szeretném megköszönni a barátságos fogadtatást és minden fáradozásotokat. A szüreti felvonulás és bál ismét nagyon jól sikerült
és szerencsére az időjárás is legjobb oldalát mutatta.
Jövőre testvérkapcsolatunk hivatalos fennállásának 10. évfordulóját ünnepelhetjük.
Erről majd még lehetőség szerint beszélnünk kellene.
Néhány hete egy debreceni család bérel községünkben egy vendéglőt, melyben igazi magyar légkört teremtettek, mely jól illik a köztünk levő partnerkapcsolathoz.
Neked és a községnek is minden jót kívánok a jövőben!
Köszönettel és baráti üdvözlettel:
Roland Fitzner polgármester
Dr. Nagy Sándor
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Szüretünnep falunkban
Szeptember
utolsó
szombatján, szép napsütéses időben indult
a felvonulás a Művelődési Ház elől. Lovasok,
lovaskocsik, teherautók, és a tatai „kisvonat” szállította a vendégeket.
Pénteken a kisbíró lóhátról dobolta ki az eseményt, mely meghívás is
volt a felvonulásra. Másnap a csősz köszöntötte a megjelenteket, s számolt be
a hegybírónak és a bírónénak a szüret
lefolyásáról. A nyugdíjasklub egy szőlőből font koszorút készített, melyet erős
legények vittek. A Hegyközösségi Egyesület csapra vert hordójából sokan olthatták útközben szomjukat. A menetben
a Schütz zenekar mellett a szőlősi Flash
Band húzta a talpalávalót. Köszönjük
azoknak, akik útközben vendégül látták
a résztvevőket! Külön köszönet a Jenei
Cukrászdának a finom süteményekért!
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A rendezvényen részt vettek Vértesszőlős testvértelepülései, a németországi Muhr am See, illetve Udvard képviselői. A meghívottakat a kultúrházban
láttuk vendégül. Ezúton is köszönjük az
óvoda dolgozóinak, a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjainak és a nyugdíjasklubnak a főzésben és a tálalásban nyújtott segítséget!
Az esti bálon Dr. Nagy Sándor polgármester és a Hegyközösségi Egyesület vezetője, Szilágyvári Kálmán köszöntötte a
vendégeket, s kínált meg mindenkit az új

borral. A hajnalig tartó vigassághoz a zenét idén is a Schütz Kapelle szolgáltatta.
Köszönet mindenkinek, aki tett a szüreti rendezvény sikeréért! Az alábbi magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények és vállalkozások támogatták a
rendezvényt:
Bedei Sándorné, Csordás Zoltán,
Csőkör család, Ferenczi Sándor és
felesége, Gödri család, Horváth Sándor, Imre István, Imre Szabolcs, Jenei Cukrászda, Kutenics Miklósné,
Mohai Jenőné, Művelődési Ház dolgozói, Nábob Kft, Őszirózsa Nyugdí-

jasklub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Perzsényi Rezső, Samufalvi
Óvoda dolgozói, Skrován Józsefné, Sóki Józsefné, Szabó Józsefné,
Szand Jánosné, Szádeczki Rudolf,
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,
Stavarsz Kornél, Tóth (Hegedűs)
Béla, Valusek Bt, Vértesszőlősi Általános Iskola dolgozói, Vértesszőlősi Hegyközösségi Egyesület, VSE
Mazsorett Szakosztálya, Zimozeleny
Asszonykórus
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke
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Óvodai hírek

ÉRTESÍTÉS

Intézményünkben hagyomány, hogy a nevelési évben két alkalommal úszásoktatáson vesznek részt a nagycsoportos korú óvodásaink. A Gyémánt Fürdőben
Tatabányán játékos keretek között, kezdetben vízhez szoktatás, később pedig
úszásoktatás folyik. Ennek köszönhetően a programban résztvevő gyermekek
80 százaléka elsajátítja az úszás alapjait. Az utaztatást az önkormányzat minden
évben támogatja.

Vértesszőlős Község Képviselő-testülete értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy

2011. november 24-én (csütörtökön) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Művelődési Ház (Vértesszőlős, Tanács u. 79.)
Napirend:
1.
		
2.
3.
4.

A Petőfi Sándor utca, az Arany János utca és a Múzeum utca
forgalomcsillapítása és forgalmi rend változtatása
A helyi adórendelet módosítása
A Tanács utca felújítása
Lakossági kérdések, vélemények

A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel
meghívunk minden érdeklődőt.

A vízhez szoktatáshoz sok színes, játékot használnak, ez is elősegíti
a vízben való biztonság érzésének kialakulását.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Falukarácsony program előzetes

December 17-én szombaton 16.00 órai kezdettel

várjuk a falu lakosságát a megújult általános iskola udvarára,
az adventi kézműves vásárral egybekötött

Falukarácsonyra

Vikidál
Gyula
aki 17.30 órai kezdettel lép fel a helyszínen,

Vendégművész

,

Pár nap után már
a víz alatti mozgás
sem okoz gondot.

Márti néni nagy türelemmel és szeretettel foglalkozik a
gyermekekkel már harmadik éve. Az úszóoktató szakértelme
a biztosíték arra, hogy gyermekeink vízben való biztonságos
mozgása kialakuljon, jól érezzék magukat ebben a közegben is.

közel 40 perces ünnepi összeállítással.

Hagyományainkhoz híven sült kolbásszal, káposztás lángossal,
mézeskaláccsal, teával, forralt borral várjuk a vendégeket!
Ünnepeljük közösen a karácsonyt! Mindenkit szeretettel várunk!
8
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Iskolai hírek
Mihály-nap

A kínai agyaghadsereg nyomában

A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon
az állattartók, és a legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok számára a legnagyobb ünnep volt,
s vásárokat, mulatságokat rendeztek.
Az őszi termények betakarításának is eljött az ideje ilyenkor, mert a mondás szerint Szent Mihály után már a fű sem nő.
Idén is megemlékeztünk erről a jeles
napról iskolánkban. A csapatok zászlókkal, menetlevéllel, egyedi csatakiáltásokkal és őszi osztálydekorációval készültek. Kora délután, ragyogó napsütésben
indultak az alsósok az erő és bátorság
próbára. A fiúkból és lányokból álló csapatok elindultak, hogy leszüreteljék a
diót, s útközben különféle próbákat kellett kiállniuk. Az őszi eső által fellazított
területen át kellett kelniük, meg kellett
küzdeniük a lakmározó seregélyekkel.
Útközben a zsákjuk is kiszakadt, a kihullott terményeket össze kellett szedniük,
és a diót is meg kellett törniük. Mindenki
élvezettel oldotta meg a játékos feladatokat. Örömmel és elégedetten tértünk
vissza az iskolába, mert elértük a kitűzött
célokat, s minden kisdiák emléklapot is
kapott arról, hogy kiállta a próbát. A Faluháznál minden osztály részt vett a vásáron, melyet az óvodával közösen szerveztünk. Voltak, akik az osztállyal együtt
készített termékeket adták el és voltak,
akik anyukájukkal sütöttek. A befolyt ös�szegek az osztálypénztárt gyarapították.
Zöld Andrásné
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Csin Si Huang-ti, kínai császár, amikor érezte, hogy közeledik a halál, elhatározta, hogy
egy hatalmas síremléket épít magának.
Parancsot adott hát szolgáinak és kézműveseinek, akik éjt nappallá téve dolgoztak
a császár sírján. Katonáiról életnagyságú
agyagszobrokat mintáztak, akiknek az lett a
feladatuk, hogy az uralkodó örök álmára vigyázzanak. Amikor a császár meghalt, hatalmas, higany tartalmú tárolóba helyezték,
hogy megvédjék testét az enyészettől. 1974ben fedezték fel a síremléket, az agyagkatonák világ körüli útra indultak, másolataikból
nyílt kiállítás Budapesten, a Wam Design
centerben. Ide látogattunk el diákjainkkal.
A kiállításon megtudhattuk, hogyan készültek az agyagfigurák, milyen volt az ókori
Kína élete, s hogyan uralkodott a császár,
aki egységes birodalmat hozott létre a kisebb fejedelemségekből. A gyerekek nagy
érdeklődéssel fordultak egy letűnt kor emlékei felé, s csak azt sajnálták, hogy a kiállítás
a hely szűke miatt túl hamar véget ért…
Szűcs Imre

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án hagyományainkhoz híven
a 4. osztályosok műsorával kezdődött a
megemlékezés. A rövid ünnepség után
iskolánk tanulói akadályversenyen vettek
részt, amelyen az ügyességi feladatok
mellett olyan kérdéseket kaptak, mellyel
az októberi hősök emlékét idézték fel.

Az alsósok a lovarda felé vették útjukat,
míg a felsősök a baji „gyöpek” felé indultak. A kellemes őszi időben jól esett a
gyaloglás, és a versengés.
Csizmaziáné Magyar Monika

Szöszmötölő
Az idei tanév októberében is megrendeztük iskolánkban
az őszi szöszmötölőt. Délután 3 órakor harmincnál is
több érdeklődő kisdiák gyűlt össze. Vidám zeneszó mellett lámpásokat festettek, kukoricababát, sünit, színes homokképet készítettek, tésztaláncot fűztek az
ügyes kezű gyerekek. Jó hangulatban és
gyorsan telt el a péntek délután.
Csizmaziáné Magyar Monika

Az ősember nyomában…
Október 15 – újra Kavicsösvény túra a Gerecsében! 36 lelkes felnőtt és diák vágott
neki a gerecsei gyalogtúrának, hol egykor
az ősember is járt. Hajdan élt elődeink nyomait igyekeztünk követni ezen a derűs őszi
napon. Kiinduló állomásunk a Turul emlékmű és a Szelim-barlang volt, ahol az ősember kiváló szálláshelyet találhatott magának. Erre utaló nyomokat pedig – Cseh
Julianna régész, muzeológus elmondása
alapján – szép számmal találtak a kutatók.
A Ranzinger Vince kilátónál megpihentünk
egy kicsit, majd Skrován Joci bácsi szakértő vezetésével nekivágtunk a több mint 10
kilométeres távnak. Kora délután volt, mire
elértünk a „Sárkány sziklához”. A főúton
vagy vonaton utazók gyakran láthatják, ha
feltekintenek a hegy oldalára, hogy a magasban ernyővel repkedő sportemberek
szelik a levegőt. Most szerencsénk volt,
éppen egy ilyen csapattal találkoztunk, s
az érdeklődők sok mindent megtudhattak
erről az érdekes sportról. A túra utolsó állomása a Nemzeti Múzeum vértesszőlősi

bemutatóhelye volt, ahol régész kísérőnk
további érdekességeket mondott az egykor itt élt ősemberek szokásairól, hátramaradt nyomairól, s természetesen Samuról,
aki falunkat világhírűvé tette. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Cseh Juliannának, aki immár a negyedik kiránduláson
osztotta meg tudását a vállalkozó kedvű és
a történelem iránt is érdeklődő túrázókkal.
A fáradt csapatot ezután lilahagymás zsíros kenyér és forró tea várta a Művelődési Házban – köszönet ezért Hörömpöliné
Ildikónak és Skrován Márika néninek! Reméljük, hogy folytatódik a hagyomány, s
jövőre ismét találkozunk túrázni szerető diákokkal és felnőttekkel a Kavicsösvényen!
Szűcs Imre

Október 15. a Szegénység Elleni
Küzdelem Világnapja
Ebből az alkalomból gyűjtést rendeztünk
iskolánkban a Családsegítő Szolgálat, a
Megyei Gyermekjóléti Központ és a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány felkérésére. Köszönjük a szülőknek, akik tartós élelmiszerrel, tisztító- és tisztálkodó
szerekkel támogatták a rászorulókat!

Kupakgyűjtő akció
Iskolánk csatlakozott az AVE által meghirdetett kupakgyűjtéshez, amiért intézményünk ajándékot kap. Kérünk mindenkit, hogy legyen segítségünkre, hogy
további ajándékokhoz juthassunk, s nem
utolsó sorban hozzájárulunk környezetünk védelméhez!
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Ami még a nyárból kimaradt…

Könyvtári hírek

A szántódi tábor életképei, élményei a Micimackó dalba ágyazva
1. Egy napon, mikor Erzsi néninek „semmi dolga” nem akadt,
eszébe jutott, hogy kempingbe kéne vinni a diákokat.
Ezért aztán tábort szervez és jó nagyokat kiabál
Mátéval, Petivel és másokkal, hogy : Ne rosszalkodjál már!
1, 2, 3, táborozni vágyom, 1, 2, 3, táborozni vágyom
2. 21-én összejöttünk, jelentkeztünk a táborba.
Hétfőn reggel vonattal mentünk le Balatonszántódra.
A KFKI kempingben faházakba költöztünk,
és már másnap délután fürdőruhába öltöztünk.
1, 2, 3, táborozni vágyom, 1, 2,3, táborozni vágyom
3. Szerencsére a strandon is kedvezett nekünk az idő.
Fürdeni is tudtunk kicsit, bár a víz nem volt kitűnő.
Erzsi néni 5 percekre bevitt minket merészen,
Aztán kijött dideregve és átfagyva egészen.
Csurom víz és ázik, Erzsi néni fázik.

4. Andi néni, Nóri néni a konyhán kitettek magukért,
a gyerekeknek sem kellett aggódni a hasukért.
Palacsinta, melegszendvics, pizza volt a jó menü,
hozzá tea és boleró volt a szomjoltó nedű.
1, 2, 3, táborozni vágyom, 1, 2, 3, táborozni vágyom
5. A rézbőrűek életébe is belekóstolhattunk,
lecuccoltunk mi a strandra, indiánosat játszottunk.
Mivel az idő később már nem volt kegyes mihozzánk,
ezért aztán faházakba húzódtunk,
egész délután ott benn Monopolyt játszottunk.
1, 2, 3, táborozni vágyom, 1, 2, 3, táborozni vágyom
6. Utolsó nap délutánján komppal mentünk Tihanyba,
sétálva az apátsághoz, hosszan fel a dombra.
Butikokat végigjárva költöttük a pénzünket,
és minden nap Anikó nénivel futottuk a köröket.
1, 2, 3, táborozni vágyom, 1, 2, 3, táborozni vágyom

Táborozók
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Tájékoztató
A könyvtár 66 db új könyvvel gazdagodott a könyvtár, közel 200 ezer forint
értékben. Ezen túl adománykönyveket kaptunk Vaczula Istvántól, Fábián
Andrástól és Magyar Anitától, amit köszönök.
Az új könyveket teljes egészében nem
sorolom fel, azonban néhányat kiemelnék. A gyermek, ifjúsági és szépirodalmi könyveken túl szép számmal bővült
az ismeretterjesztő kiadványok köre is.
Gyermekkönyvek közül említeném a Bogyó és Babóca sorozatot, Bumburi sorozat könyveit, Nagy-Bandó András mesekönyveit, verseit, Wass Albert meséit,
Bartos Erika könyveit, Olvasó Leó sorozat könyveit, Gondoskodj rólam sorozatból a hörcsögről és a kiscicáról szóló
könyvet. Ifjúsági könyvek közül Nógrádi
Gábor legújabb könyvei, a Vámpírnaplók
1-2 kötete, 500 kérdés és válasz az állatokról, 1000 focista, stb. Ismeretterjesztő kiadványok közül a kertészkönyvtár
sorozatból A növényvédelem ábécéje,
a házi disznóvágás, feldolgozás fortélyairól szóló könyv, a reflexológiáról, A fejfájásról, a 4 vércsoport szerinti diétáról
szóló könyvek, Házi sajtkészítés, A mas�százs alapjai, Allergiamentes kertek, stb.
A fentieken túl elmondanám, hogy szépen halad , sőt lassan a végéhez ér a
könyvtár állományának honosítása. Ezzel kapcsolatos továbbképzés miatt pár
napig nem látogatható a könyvtár, mely
időpontokról előzetesen tájékoztatást
adok.

Levente Péter műsora
A József Attila Megyei Könyvtár
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0014 kódszámú pályázati forrásából 100 ezer forint

+ ÁFA összeget biztosított a vértesszőlősi Községi Könyvtárnak a Könyvtári
Hét programjára. Ezt a lehetőséget kihasználva szerveztük meg a Művelődési
Házzal közösen Levente Péter gyermekműsorát.
Az ismert előadó szeretettel fogadta
a Samufalvi Óvoda legkisebbjeit a bölcsődéseket, az óvodásokat, valamint az
Általános Iskola első és második osztályos tanulóit. Interaktív társasjátékot
játszva szórakozott mintegy száz fős
gyermeksereg és kísérőik. A játék titkát
Levente Péter a közönséggel együtt deríti fel jelmezek, díszletek nélkül, szárnyaló
képzeletünk és játékos kedvünk mégis
benépesíti a színpadot és a nézőteret
egyaránt. Az anyukát alakító Hanna aranyosan, talpraesetten oldotta meg feladatát, míg az apa szerep kissé bolondosra sikeredett Szabolcs személyében.
Úgy gondolom az „égbőlpottyant” szerepjáték, valamint Péter bátyó személyes
elköszönése a közönségtől emlékezetes
marad a gyermekeknek.
A Pátria Faluközösségi Egyesület 15
ezer forinttal hozzájárult a program lebonyolításának költségeihez, amit ezúton is
szeretnék megköszönni.
Zsigó Lászlóné könyvtáros
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Hetven éven felüliek köszöntése
A hagyományosan minden év
októberében
megrendezésre
kerülő Idősek napi ünnepséget
Jurina Beáta és Bálint Csaba operett művészek vidám, zenés ös�szeállítása nyitotta. A két művész
lendületes, színes repertoárjával
nagy sikerrel szórakoztatta a szép
korú vendégeket, akik vastapssal
jutalmazták a fellépőket.
Ezt követően Dr. Nagy Sándor
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd hagyományosan gratulált a 2011 évben 50. házassági évfordulójukat ünneplő pároknak és a falu legidősebb lakóinak.Idén az alábbi hét házaspárnak kedveskedett gratulációjuk mellett a polgármester és az alpolgármester is
az önkormányzat nevében egy-egy üveg borral és szép virágcsokorral.
Zoltánfi Tibor – Tarsoly Júlianna 1961. február 22.
Muk István – Pőhr Margit 1961. április 2.
Krupánszki László – Pluhár Erzsébet 1961. április 23.
Vaczula István – Ongrádi Mária 1961. július 9.
Paxy Jenő – Pluhár Anna 1961.augusztus 13.
Busch István – Zsigmond Mária 1961. szeptember 9.
Boda László – Galgán Margit 1961. december 23.

Falunk legidősebb polgárai Ocskay Rudolfné 100 esztendős, Raáb József 90
éves! Anna néni személyesen is jelen volt az ünnepségen, sajnos Józsi bácsi
egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, neki ez úton
is jobbulást kívánunk! A jóízű vacsorát az óvoda konyhájában készítették az ott
dolgozók. Az ételeket, hogy kifejezzék, mennyire tisztelik és szeretik ezeket az
idős embereket, a jelen lévő képviselők, polgármester és a polgármesteri hivatal
munkatársai szolgálták fel a vendégeknek. Ezután elkezdődhetett a bál! Az est
hátralévő részében a Flash Band együttes szórakoztatta a vendégeket.
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A Művelődési Ház hírei

Színházlátogatás
A Művelődési Ház szervezésében
– az előzetes tervek szerint – tavasszal
a budapesti Játékszín Acélmagnóliák
című előadását szeretnénk megnézni

A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Papp Kinga előadása
Szeptember 16-án a községünkben élő
Papp Kinga restaurátor tartott előadást
a kultúrban. A tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum főrestaurátora diavetítéssel
egybekötött előadásában mesélt érdekes
munkájáról illetve egy XVI. Lajos stílusú
bútoregyüttes restaurálási lépéseiről.

hazavihettek illetve ajándékként elajándékozhattak barátaiknak, szeretteiknek.
Elsőként az őszi természetben előforduló
színek felhasználásával dobozt festhettek, amelyet egyéni ötleteiket felhasználva sárgaborsóval, préselt levelekkel és
virágokkal díszíthettek. Ötletesebbnél
ötletesebb ajándékdobozok készültek.
Másodikként színes gyűrt papírból ablakba vagy falra akasztható levélfüzért
alkothattak az ügyes kezű gyerekek.
Harmadikként az ősz egyik kedves figuráját, a sünikét készítették el. Többen a
különböző munkadarabokat egymással
kombinálva saját ötleteiket valósították
meg. A gyermekek számára a következő
játszóház a karácsonyt megelőző adventi
időszakban lesz. Erre is várjuk szeretettel
az érdeklődő gyerekeket és szüleiket is.

kozásról, a cukorbetegségről, annak
kialakulásáról és tájékoztatta a hallgatóságot a helyes diabéteszes étrend
összeállításáról. Az előadás témája volt
még a különböző étrend kiegészítők
megismerése. A közös beszélgetés alkalmával lehetőség nyílt egyéni problémák, kérdések megválaszolására is.
Az előadás végén a dietetikus hölgytől
hasznos, gyakorlatias tanácsokat kapott a hallgatóság.

Őszi játszóház

Színházban jártunk

Szeptember 27-én (kedden) délután 16
órára őszi játszóházra várta a Művelődési Ház az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeket. Az ősz beköszöntével a természet sok olyan termést nyújt számunkra,
amelyből érdekesebbnél érdekesebb
alkotásokat lehet készíteni. Ezt a lehetőséget felhasználva készítették el a gyerekek, azokat a kis „műveiket”, amelyeket

Október 16-án (vasárnap) színházlátogatáson vehettek részt azok a szőlősi lakosok, akik jegyet vásároltak a ház szervezésében meghirdetett Miss Saigon című
előadásra. A budapesti Operettszínház
népszerű színészeinek (Dolhai Attila,
Dancs Annamária, Mészáros Árpád
Zsolt… és még sorolhatnánk a neveket)
közreműködésével előadott darab fergeteges sikert aratott a nagyközönség
körében. A darab Puccini Pillangókisasszony című operája alapján készült
és azon rockoperák-musicelek közé tartozik, amelyek a látvány, a különleges
muzsika, a remek hangzás mellett igazi
zenedrámát mutat be. Története az Amerikai Egyesült Államok Vietnám ellen indított háborújával kezdődik. Egy amerikai
katona és egy vietnámi lány beteljesületlen szerelméről, majd a háborút követő
évek drámai napjairól szól.

Egészségügyi előadás
Szeptember 30-án 18 órai kezdettel
az Vértesszőlősi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
szervezésében több előadásból álló
egészégügyi előadássorozat indult a
Művelődési Házban. Az első előadás
témája az egészséges táplálkozás volt.
Az előadás megnyitásaként Dr. Pluhár
Szilvia elsőként köszöntötte a megjelent
érdeklődőket majd bemutatta Péli Réka
dietetikust, aki beszélt a reformtáplál-
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A főbb szerepekben Hernádi Judit, Szulák Andrea, Balázsovits Edit látható.
A darabra előzetes jegyigényléseket elfogadunk. Jelentkezni a 06 30 640 8934-es
telefonszámon lehet, vagy személyesen
a kultúrházban a nyitva tartási idő alatt.

Kiállítás
Heitz Dorottya „Szárnypróbálgatásaim” című kiállítása látható november hónapban a Művelődési Ház
nagytermében.

Régi magyar
baromfifajták

címmel előadássorozat indul
a Művelődési Házban.
Az első előadás időpontja:
2011. november 16. (szerda) 17.00
Témája:
A baromfi fajok eredete,
őshazája, háziasításuk

A második előadás időpontja:
2011. november 23. (szerda) 17.00

Témája:
Régi magyar baromfifajták ismertetése
színes képekkel illusztrálva

A harmadik előadás időpontja:

2011. november 30. (szerda) 17.00
Témája:
A baromfitartás helyes módja

Az előadásokat
Zoltánfi Tibor tartja
Várjuk a téma iránt érdeklődőket!
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RÓKÁK A FALUBAN
Több bejelentés is érkezett már az
önkormányzathoz, hogy rókát láttak
nappal is az utcákon, kertjükben, és
bizony 1-2 baromfinak is hirtelen nyoma veszett.
A rókák „emberközeli” megjelenése nem
egyedi, nem csak Magyarországon, hanem világszerte jellemző tendencia. A
nagyobb városok mellett, kisebb településeken is gyakorta megjelenik lakott
környezetünkben.
Az ember, elsősorban a szeméttel és
a télen is melegebb települési mikroklímával kiváló életfeltételeket
biztosít. A világ városainak leggyakoribb vadállatai a borz, a
bűzborz, a mosómedve, a prérifarkas, a róka és a nyest. Magyarországon leginkább a róka
és a nyest okoz a településeken
problémát. Számukat megbecsülni nehéz, mert nem tudni,
ott is él a róka, vagy csak bejár
guberálni a szeméttelepre. A szakemberek szerint annyi biztos, hogy folyamatosan nő a számuk.
A rókák emberhez való viszonya az elmúlt években jelentősen megváltozott.
Kevésbé fél az embertől, megtanulta,
hogy a belterületeken, a házak között
nem jelent rá veszélyt. Ezért egyre bátrabban bemerészkedik a településekre,
és már nappal is többször mutatkozik.
Sokszor könnyebben talál magának
eleséget a szemétben, az udvaron tartott, kevésbé biztonságosan elhelyezett
baromfi-ólakban, mint kinn az erdőben.
Hozzászokik a települések zajához, nem
zavarja az emberek, közlekedési eszközök mozgása. Rendkívül jól alkalmazkodik az emberi környezethez.
A természetes élőhelyek csökkenése,
talán a vadászat csökkenése is, valamint
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a szaporulatot nem csökkentő veszettséges esetek előfordulásának ritkulása
azzal járt, hogy számuk gyarapszik és
újabb élőhelyeket keres magának a róka.
1992 óta zajlik Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálása,
mára az EU-s irányelveknek megfelelően
az egész ország fedett. Évente történik a
csalifalatokba helyezett oltóanyag repülőgépes, célzott szétszórása.
Tévhit, hogy az emberhez közel merészkedő róka mindenképpen veszett.Viszont
a vörös róka a veszettség terjesztésében
még mindig (fő)szerepet játszhat, ezért fő
az óvatosság! Továbbra is indokolt, ha valaki az utcán rókát lát, ne
próbálja befogni, megfogni magához csalogatni, netán megsimogatni! Erre a gyerekek figyelmét is
fel kell hívni! A veszett róka viselkedésváltozása abban mutatkozik
meg, hogy valóban szelíd lesz, de
kiszámíthatatlanul haraphat! További veszélyforrás, hogy külső és
belső élősködőkkel is fertőzöttek lehetnek,
ezért se keressük vele a kontaktust!
A róka vadászható, de csakis lakott területen kívül. Lakott területen belül el kell
érnünk, hogy ne találjon magának megfelelő élelmet, és így kevesebbet látogassa a települést. Fontos a szemét jól záródó edényzetbe helyezése, a szemetelés
megszüntetése, a szétszórt hulladékok
begyűjtése, az elhanyagolt területek, illegális szeméthalmok felszámolása.
Ne etessük, ne tegyünk ki eledelt a rókák számára!
Aki aprójószágot tart, az megfelelően
védetten, jól bekerítve, estére mindenképpen elzárva tartsa. Az épületeket,
kerítéseket állandóan ellenőrizni szükséges megakadályozva a betolakodó
rókák bejutását.
Dr. Bogár István

Pályázat

Tervezz Bányamanót!

Bányamanók nyomában!

Itt az ideje, hogy saját bányamanónk
legyen. Mivel a múlt nem hagyott
ránk semmilyen ábrázolást, a Ti segítségeteket kérjük!

Akik részt vettek a Tatabányai Múzeum „Múzeumok éjszakája” rendezvényén – sokan voltunk –, biztosan emlékeznek rá, hogy milyen
keveset is tudunk éppen Tatabánya
és környéke bányamanóiról. A "Bányamanó képzés kezdőknek és haladóknak" című előadáson sokat
megtudhattunk a hozzájuk fűződő
hagyományokról, történetekről, de
ezek közül csak egy(!) szólt a tatabányai bányaszellemről!

Álmodd meg – tervezd meg – bízd képzeletedre hogyan is nézhetett ki a környékünk bányakincseit védő manó, s
alkosd meg bármilyen kézműves technikával. Lehet színes rajz, vízfestmény,
agyagszobor, vagy bármi, amit Te a
legjobbnak találsz az elképzelt lény
megvalósításához.
A legjobb alkotás a Tatabányai
Múzeum Szabadtéri Bányászati Múzeuma és Ipari
Skanzenje állandó szimbóluma lesz, de minden
alkotás szerepelni fog
a Szent Borbála napi
ünnepségekhez kapcsolódó kiállításunkon,
a Bánhidai Szlovák Tájházban.
2011. november végéig várjuk a pályamunkákat
a Tatabányai Múzeumba
(2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. Tel.: 310-495). A pályázatra írd rá neved, lakcímedet és hogy
hány éves vagy! Az elkészült pályaművek a Tatabányai Múzeum Oktatástörténeti Gyűjteményébe kerülnek, a
legjobbak pedig – ha terveink megvalósulnak – külön kiadványban fognak
megjelenni.
Álmodjunk együtt egy múltbéli manót a jelennek, s ne félj az álmot megvalósítani.
Jó Szerencsét!
A Tatabányai Múzeum munkatársai

Gyűjtsük össze együtt a múlt emlékeit, kérdezzük meg nagyszüleinket,
szüleinket, tanárainkat… – akit csak
elérünk – hallottak-e valamit a bányák őrzőiről. Várjuk a bányamanókról szóló történeteket, azokat is, amit Te találsz
ki, s azokat is, amiket
hallottál. Jegyezd le,
írd meg és küld el a
Tatabányai Múzeum címére
(2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) 2011. november
végéig. Eredményhirdetés – s
lehetőség a legjobb történetek
megismerésére – a Szent Borbála naphoz kapcsolódó rendezvényeken kerül sor a Bánhidai Szlovák
Tájházban.
Természetesen lesz nyeremény is, de
a legszebb díj – terveink szerint – a történetek kiadása, amit a Tervezz Bányamanót pályázatra beérkezett legjobb
alkotásokkal szeretnénk illusztrálni.
Tárjuk fel együtt a múlt emlékeit, várjuk alkotásaitokat.
Jó szerencsét!
A Tatabányai Múzeum munkatársai
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Polgármesteri hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek, anyakönyvvezetés (Bucskuné Virtás Klára) 104-es mellék
– klarabucsku@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések (Muk Istvánné)
105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu

Újjáalakult a Magyar Vöröskereszt
vértesszőlősi alapszervezete
Október 12-én tartotta tisztújító
taggyűlését a Vöröskereszt Vértesszőlősi alapszervezete.
Bajczik Lajosné titkár megtartotta éves beszámolóját,
tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak
munkájáról,
egyúttal
lemondott tisztségéről.
Mint elmondta 20 évig
volt vezetője a szervezetnek, most átadja a helyét a
fiatalabbaknak, de továbbra
is segíti tanácsaival, tapasztalataival az új vezetést.
A tagság Ispán Mónikát titkárnak,
Zoltánfi Zsuzsannát az alapszerve-

zet elnökévé választotta meg egyhangúan. A taggyűlésen jelen volt
Maklári Éva a Magyar Vöröskereszt
Tatabánya Városi, területi vezetője, aki megköszönte Bajczik
Lajosné munkáját és elsőként gratulált az újonnan
megválasztott tisztségviselőknek.
Kedves Éva! Ez úton
szeretném
megköszönni
Vértesszőlős
Község Önkormányzata
nevében is eddigi önzetlen
munkádat. További jó egészséget és aktív, örömteli nyugdíjas
éveket kívánok!
Zoltánfi Zsuzsanna

MEGHÍ VÓ
A BABA-MAMA

KLUB következő
összejövetelének
ideje:

november 8. és
november 22.
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
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Veszettség oltási akció!*

Krupánszkiné
Sóki Gabi

*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.

női fodrász
Bejelentkezés:
06 20 552 6207
06 34 379 211
Nyitva tartás:
kedd–szerda:
12.00–18.00 óra
csütörtök–péntek–szombat:
8.00–14.00 óra

Z-SZER Kft.

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

Állategészségház
Á
Vértesszőlős

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:

17.00–18.00 óra
Ügyelet:
Minden nap: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!
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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

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Vértesszőlős

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!)

'

06 20 80 283 08

'

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert
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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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