A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2008. február XIV. évfolyam 2. szám

Húsvét – mit is ünneplünk?
Idén igazán korán van a Húsvét (2000 és 2050 között idén a legkorábban) – március 23-án és
24-én. Bár ez az ünnep kevésbé „populáris”, mint a karácsony, mégis éppoly fontos a hívők
számára. Jézus Krisztus keresztre feszítése utáni harmadik napon feltámadt – áldozatával
megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
A húsvét összetett ünnep – oda kell figyelni, ha szeretnénk megérteni a mondanivalóját. Keverednek benne egyházi- és népszokások is. Lelki felkészülést „igényel”, akárcsak a karácsony.
A nagyböjt „vezeti fel” az ünnepet – Krisztus negyven napos böjtjére emlékezünk. Hamvazószerdán,
nagypénteken és nagyszombaton délig tilos húst, zsírt, állati termékeket fogyasztani (a köztudatban
a hús él). Érdekesség, hogy régen a böjti időszakban még a bírósági tárgyalás is tilos volt…
Húsvétvasárnap előtti utolsó hétvégén van virágvasárnap. Ekkor kerül sor a virágvasárnapi
passió eléneklésére. Az egyház ezen a napon ünnepli Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A Biblia
szerint a fákról ágakat törtek le és ezeket szórták a szamárháton haladó Jézus elé. Ennek emlékére
alakult ki a barkaszedés hagyománya (a Földközi-tenger vidékén a pálmaágaké). A virágvasárnap
hazavitt szentelt barkával gyógyítottak és varázsoltak a népi hagyományok szerint.
A nagyhét az utolsó nagy állomás a húsvéti titok felé. Nagycsütörtök Jézus szenvedésének
kezdete. Ezen a napon szólalnak meg utoljára a harangok, aztán Rómába mennek. A hiedelem
szerint az utolsó harangszókor megrázott gyümölcsfa bő termést fog hozni.
Nagypéntek Jézus Krisztus halálának napja. Ezen a napon is felhangzik a templomokban a
passió és kinyílik a barlangsír.
Nagyszombat a tűzszentelés napja. Felszentelik az új húsvéti gyertyát, a harangok visszatérnek
Rómából, s véget ér a böjt. A mise után hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a jórészt
sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.
Húsvét vasárnap Jézus feltámadásának ünnepe. „Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.”
Ez a kereszténység lényege. Kicsit mindenki számára mást mond, mégis ugyanazt. Bár itt
a Földön sosem érthetjük meg, ám hihetünk benne, hogy ha az „örök világosság fényeskedik”
majd, akkor megtudjuk. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Pataki Gábor
ministráns

Márciusi programok
Március a tavasz első hónapja. A hosszú téli esték után az ember alig várja,
hogy kiléphessen a háza kapuján. Felébred a természet és vele együtt mi
is érezzük a bizsergést a tagjainkban. Márciusi programjainkra mindenkit
szeretettel várunk!

Dátum

Rendezvény neve

Rendezvény helyszíne

2008. március 3-7.
2008. március 3.
2008. március 5.
2008. március 6.
2008. március
2008. március
2008. március
2008. március 7.
2008. március 7.
2008. március 12.
2008. március 13.
2008. március 20.
2008. március 20.
2008. március 25.
2008. március 26.
2008. március 27.

Nőnapi hét
Fafaragó kiállítás
Nyílt hastáncóra
Néptáncos kerestetik
Gyerekszínház
Fürdőzés
Fogadóórák
Konferencia
Vállalkozói fórum
Fazekas szakkör
Képviselő testületi ülés
Természetfotó kiállítás
Húsvéti játszóház
Baba-mama klub
Fazekas szakkör
Színház

2008. március 29.

Tavaszi nagytakarítás

2008. március 29.

Kisállatbörze
Nőnapi - születésnapi
rendezvény

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Komárom Gyógyfürdő
Óvoda
Sportcsarnok
Sportcsarnok
Művelődési Ház
Polg.mesteri hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Óvoda
Művelődési Ház
Közműv. Háza Tatabánya
Múzeum alatti park,
János-forrás
Sportcsarnok

2008. március 29.

Művelődési Ház

Rendezvényt
szervező

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Samufalvi Óvoda
Iskola
Önkormányzat
Művelődési Ház
Önkormányzat
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Samufalvi Óvoda
Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
Műv. Ház, Pátria,
Egerváry Péter
MGKSZ V-71
Nyugdíjas klub

Részletes programajánlónk
ZOMBORYNÉ JENEY TERÉZIA

Vértesszőlősi származású alkotó festményeinek és

TAKÁCS MIHÁLY

fafaragó intarzia képeinek
kiállítása nyílik március

3-án 17 órakor a Művelődési Házban.

A kiállítást megnyitja: GENGELICZKY LÁSZLÓ fafaragó művész
A kiállítás egész márciusban megtekinthető!
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A KELETI KLUB hastáncosai nyílt órára várják
az érdeklődőket március 5-én 17.30-tól
a Művelődési Ház nagytermében.
A teaházzal egybekötött bemutatón az érdeklődők
betekintést nyerhetnek a csoport munkájába és Kalmár
Orsi vezetésével részt vehetnek egy kedvcsináló órán is.

NÉPTÁNCOS KERESTETIK!
15 évvel ezelőtt énekkar és tánccsoport alakult a faluba, hogy megőrizzék az
ősök által ránk hagyományozott nyelvet és kultúrát. A szlovákság ápolása közös
igényként jelentkezett. A közös akarat létrehozta a Faluház gyűjteményét, az as�szonykórust , a néptánccsoportot. A közös akarat mellett szükség volt olyanokra
is akik élére álltak egy-egy kezdeményezésnek, hogy aztán sok éven át gondozzák, kiteljesítsék ezeket. Ki ne ismerné Krennerné
Marika, Kutenics Mária, Urbanics Vilmos és Mátyási Piroska nevét. Évek óta élenjárói ők a szlovák
kultúra ápolásának Vértesszőlősön.
Mindennek ellenére azt vesszük észre, hogy kikopik
a mindennapi életünkből a szlovákság. A hétköznapokban már csak az idősebb korosztály beszéli
a nyelvet. Ha nem vigyázunk, olyan dolgot veszíthetünk el, amit visszaszerezni többé nem lehet.
Jó dolog megnézni egy színdarabot szlovák nyelven, de még jobb dolog saját
hozzátartozóinkat, barátainkat látni szereplőként.
Március 6-án 18 órára várom azokat a felnőtteket és gyerekeket, akik kedvet
éreznek a néptánchoz. A tardosi Vörösmárvány táncegyüttes alapítója, vezetője
Nagyné Ibolya, aki 35 éve áll az együttes élén, valamint két felnőtt gyermeke
vállalja a csoport szakmai irányítását.
Ahhoz hogy világhíres néptánc együttesünk legyen azon még dolgoznunk kell
egy kicsit, de talán október végén az Idősek napján bemutatkozhatnánk. Talán
a nagyik és a dédik örömkönnyes pillantása új értelmet adna a folytatáshoz.
Persikné Kata

Borverseny – március 10-15.

A borok begyűjtése: március 11-én 13.00-16.00
A borok elősorolása: március 12-én
Bírálat: március 13-án
Díjkiosztó vacsora: március 15-én
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Fazekas szakkör március 12-én és 26-án a Művelődési Házban 17 órától.

A Víz Világnapja március 22-e
Ebből az alkalomból Szalay László, a 24 óra fotósának, természetfotóiból
nyílik kiállítás a Művelődési Házban 2008. március 20-án 11 órakor. A kiállítás megnyitójának alkalmából a tatai Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló
Közhasznú Egyesület egy a gyakorlati környezeti oktatási hálózat felállításának lehetőségéről tart rövid tájékoztatást. A hálózat segítséget nyújtana
az oktatási intézmények környezeti nevelési céljainak megvalósításához. Az intézmények
igényeihez alkalmazkodó modulokat kínálnának a természet- és állatvédelem, a tudatos
fogyasztás, a hulladék- és energiagazdálkodás és egyéb környezeti nevelést érintő területről.
Ennek a programnak a folytatásaként március 29-én a tavaszi nagytakarítás részeként játékos
tesztek, feladatok segítségével ismerkedhetnek ezzel a területtel az érdeklődők. Természetesen
a legjobbakat jutalmazzuk.
Baba-mama klub következő foglalkozása
2008. március 25-én lesz 16.30-kor az óvodában.
Az apróságok az élőzenével ismerkednek majd zenepedagógus közreműködésével.

Tavaszi nagytakarítás Vértesszőlősön
Március 29 -én két helyszínen is
serénykedhetünk, hogy tisztábbá,
szebbé tegyük környezetünket.
A múzeum alatti szabadidőparkban
a Pátria szervezi hagyományos terület
karbantartó munkáit.
Tavaly Egerváry Péter kezdeményezésére a faluból a János forrás felé vezető
út mentén szerveztek szemétgyűjtési
akciót. A maroknyi csapat rövid idő
alatt megtöltött két konténert illegálisan
lerakott szeméttel és törmelékkel. A kezdeményezést sikeresnek mondhatjuk,
mert örömmel tapasztaltuk, ha nem is
tűnt el a többi szemét, de legalább nem
szaporodott. Az idén 3 konténert szeretnénk megtölteni. Azoknak, akik részt
vesznek ezen a napon a takarításban az
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ebédjéről mi gondoskodunk. A munka
végeztével az ebédjegyeket a múzeumnál Török Csabától, A János- forrás felé
vezető útnál Persikné Katától vehetik át
az önkéntesek.
Ebéd a múzeumnál 13 órától. Munkavédelmi italról, ásványvízről, gondoskodunk, egyéb hangulatjavító italokat
kéretik hozni!
Mindenkit szeretettel várunk!

Iskola – óvoda képekben
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A Pátria Faluközösségi Egyesület
2008. február 16-án tartotta éves tagközgyűlését
A meghirdetet kezdési időpontra
tagjaink részvételi aránya elegendő
volt ahhoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen. Levezető elnöknek
Busch Józsefnét választottuk.

A vezetőség 2007. évben végzett munkájáról készített beszámolót, valamint a
mérlegbeszámolót és a Felügyelő Bizottság
beszámolóját a tagság egyhangúan elfogadta.
A tagság döntött a 2008. évi tagdíj mértékéről
is, amely továbbra is 1 200 Ft/év maradt.
Beterjesztésre kerültek még a 2008. évre
tervezett programok is:
Az ez évre tervezett feladatok közül mes�szemenően a legnagyobb nagyságrendű
munkának ígérkezik a helyi Művelődési Ház
belső felújítása. Tagságunk támogatja az
elképzelést és hajlandó a felújításban aktívan
részt vállalni. Most már csak a képviselőtestület döntését várjuk, hogy mekkora összeget
szán a munkálatokra. Az egyesületünktől kért
általános árkalkulációt – ami főleg anyagárakat jelent – eljuttattuk a képviselők részére.
Időközben nagy örömünkre a község más
civil szervezete is jelentkezett segítségét
ajánlva. Amennyiben a döntés pozitív lesz, bízom benne, hogy a faluért tenni akaró ügyes
kezű mesteremberek közül is akad majd,
aki hajlandó lesz szakmunkáját önzetlenül a
közösségi cél elérése érdekében felkínálni.
Elképzelésünknek megfelelően befejezésre
kerül még a tavasszal a zászlórudak felállítása
a múzeum alatti téren és már most jelentkeztek a színpad felállítására igények több
rendezvényhez is.
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A munka mellett természetesen az egyesületi tagoknak biztosítjuk a hagyományos
és elvárt programjainkat a kikapcsolódás
jegyében, úgy mint az erdőjáró túránkat, az
autóbuszos kirándulást, a kiállítás- vagy színházlátogatást, a Márton napi újborkóstolást
és idén először május végén a nyárköszöntő
grillpartit a múzeum alatti téren.
Természetesen továbbra is aktívan részt
vállalunk a község életében, a rendezvények
szervezésében és lebonyolításában, és ifjúsági programokat is tervezünk.
A közgyűlés hivatalos részének végeztével
a VSE Mazsorett Szakosztályának látványos bemutatója, majd egy jóízű vacsora
zárta a programot. A programot színesítette
még az egyesület honlapjának és az eltelt
18 év során készült megannyi fényképnek a
bemutatása is.
A vezetőség a közgyűlés okán felülvizsgálta
az egyesület alapszabályát. Megállapítottuk,
hogy az alapszabály lehetőséget ad mindazon
érdeklődők számára az egyesületi tagságra,
akik ugyan nem helybeli lakosok, de valamely okból (pl. régen Vértesszőlősön laktak,
itt dolgoznak, vagy egyéb okból tartósan itt
tartózkodnak) kötődnek a községhez.
Ennek eredményeként szeretettel várunk
mindenkit, aki szeretne a Pátria Faluközösségi Egyesület tagja lenni. Belépési Nyilatkozat
letölthető honlapunkról (patria.szolos.hu)
vagy kérhető a patria@vertesszolos.hu
e-mail címen és a 70/328-9772 telefonszámon.
Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

MEGHÍVÓ
A Pátria Faluközösségi Egyesület tavaszi
nagytakarítására a múzeum alatti parkba
A Pátria Faluközösségi Egyesület minden év tavaszán elvégzi a múzeum
alatti park rendbetételét.
Az idei évben szükségessé vált a parkot körülvevő sövénysor alá termőföld terítése, valamint
a meglévő fából készült padok és asztalok felújítása, festése.

Ezt a feladatot az idén március 29-én
9 órai kezdettel fogjuk elvégezni.

Kérem mindazokat a Vértesszőlősért tenni akaró
lakosokat, hogy a fenti napon segítsék a munkánkat. Aki a föld terítésében
tud közreműködni, kérjük, hogy lapátot, gereblyét, hozzon magával. Minden
egyéb eszközt biztosítani fogunk. Számítunk az Ön megjelenésére is!
Köszönettel: Török Csaba elnök
Pátria Faluközösségi Egyesület

Tisztelt Vértesszőlősi Adózó Állampolgárok!

A Pátria Faluközösségi Egyesület megköszöni az elmúlt években felajánlott jövedelemadójuk 1% -át.
Szervezetünk a befolyt összeget községünkben működő intézmények,
szervezetek megsegítésére fordítottuk és ez a célunk a jövőben is.

Kérjük, hogy jövedelemadójának 2007. évi 1%-val segítse munkánkat!
Köszönettel: Pátria Faluközösségi egyesület

Adószámunk: 19144067-1-11

Lomtalanítás

Ezúton is értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a szokásos (ingyenes) tavaszi

március

lomtalanításra

10-én (hétfőn) kerül majd sor.

Kérjük, hogy az elszállítandó lomokat (építési törmelékek,
szerves kerti hulladékok és veszélyes anyagok kivételével) legkorábban
március 8-án szombaton helyezzék ki az ingatlanuk elé,
hogy az a közterületek rendezettségét hosszabb ideig ne rontsa!
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Rövid hírek
• Március 5-től, szerdán és pénteken 15 és 18 óra között internetes oktatás miatt
az eMagyarországpont szünetel. A hét többi napján hat gép áll majd rendelkezésre.
A gépeket a tanfolyam idejére Mórocz Tamástól kaptuk kölcsön.
HA VAN OLYAN VÁLLALKOZÁS,
AKI A LESELEJTEZETT GÉPEIT
NEM TUDJA HOVÁ TENNI, SZÍVESEN
BŐVÍTENÉNK VELÜK
AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSUNKAT
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
Előre is köszönjük!
* * *
• 2008. március 7-én 18 órától Vállalkozói Találkozóra kerül sor a Sportcsarnokban. A rendezvényen a helyi vállalkozók tájékoztatást kapnak a község elképzeléseiről, valamint praktikus információkat a vállalkozásokat érintő kérdésekről.
A rendezvény keretében kerül sor a 10 legnagyobb adózó köszöntésére.

sajátosan nevelhetők – regionális szakmai konferencia

2008. március 7. péntek 10.00–15.00 óra
A Vértesszőlősi Általános Iskola szervezésében a vértesszőlősi Sportcsarnokban
Program:
10.00 óra
10.05 óra

10.45 óra
11.30 óra

Konferencia-megnyitó – Horváth Sándor igazgató
Fogyatékosságok és képességzavarok a pszichiáter
szemszögéből – dr. Radics Edit gyermekpszichiáter,
BM Központi Kórháza
A korai fejlesztés lehetőségei a 0-3 éves korosztálynál
– Czeizel Barbara, korai fejlesztő központ
A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság munkájának
bemutatása – Nagyné Sebestyén Ibolya szakértő

Ebéd és kávészünet
13.00 óra
13.30 óra
14.00 óra
14.30 óra
15.00 óra

A képességzavarok felismerésének, fejleszthetőségének a lehetőségei
az óvodában, iskolában – Molnár Rózsa gyógypedagógus
Van-e buta gyerek? – Szilágyi Imre pszichológus
Az iskolai fejlesztés tapasztalatai – Zsidek Judit pszichopedagógus
A képességzavar szülői szemmel – Czirkóné Párnás Rózsa főállású anya
Összegzés, konferencia-zárás – Horváth Sándor igazgató

A konferencia fővédnöke dr. Nagy Sándor polgármester
A konferenciát a szociális és munkaügyi minisztérium támogatja
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Tisztelt adózó állampolgárok!
A 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásánál kérjük az adójuk 1%-ával
támogassák a SEGÍTŐKÉZ VÉRTESSZŐLŐSÉRT ALAPÍTVÁNY-t.

Adószámunk: 18608490-1-11

A közhasznú alapítvány idén 10 éve lett bejegyezve. Az Önök által felajánlott
adományokat a falu műemlék templomára és a kápolna felújítására fordítottuk.

Köszönünk minden felajánlott adományt!

Szőlőhegyi Egyesületi hírek
2008. február 7-én tartotta éves rendes közgyűlését a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület, melyen
megtárgyaltuk a vezetőség beszámolóját a 2007. évben végzett tevékenységéről, elfogadtuk a Közhasznúsági
jelentést, a FEB beszámolóját és a
2008. évi költségvetést.
Az Egyesület taglétszáma 55 fő rendes tag, és. 11 fő pártoló tag, összesen
66 fő. Ez az előző évhez képest a következők szerint változott: 3 fő rendes tag
(Gábris István, Konda Mihály és Ritócz
László) kilépett, és 2 fő (Egri Benjamin
és Kutenicsné Mészáros Ágnes) új
tagunk lett. A pártoló tagok létszáma
nem változott.

Egyesületünk 2007. évben 818 ezer Ft
bevételt számolt el, az alábbi
részletezés szerint:
Helyi önkormányzati támogatás:
50 ezer Ft
SZJA 1%: 212 ezer Ft
Szponzori támogatások: 50 ezer Ft
Tagdíj: 132 ezer Ft
Rendezvények bevétele:
370 ezer Ft
Egyéb bevétel: 4 ezer Ft

Összes kiadásunk 655 ezer forint, ebből:
Borverseny kiadásai:
90 ezer Ft
Útkarbantartás: 96 ezer Ft
Tanulmányi kirándulás:
457 ezer Ft
Egyéb nyomtatvány, banki költség:
12 ezer Ft
Záró pénzkészletünk:
316 ezer Ft
Az Egyesület vezetőségi és felügyelő
bizottsági tagjai munkájukat kizárólag
társadalmi munkában végzik, sem
költségtérítésben, sem más juttatásban
tevékenységükért nem részesülnek.
A 2007. évi eseményeket, rendezvényeket a közhasznúsági jelentés tartalmazza, melyet közzétettünk.
Döntöttünk arról, hogy ebben az évben 2008. március 11-én lesz a borminta
begyűjtés, március 13-án borbírálat és
március 15-én tervezzük az ünnepélyes
eredményhirdetést. Az ezzel kapcsolatos felhívást a Falu TV-ben és a hirdetőtáblán is közzétesszük.
Vértesszőlős, 2008. február 15.
A vezetőség nevében
Jung János elnök
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Közhasznúsági jelentés – 2007
Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
1. Kimutatás a költségvetési
támogatás felhasználásáról
A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület 2007. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.

2. A vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület számviteli beszámolója tartalmazza
azokat az adatokat, amelyekből a vagyoni helyzetünk megismerhető. Befektetett eszközökkel nem
rendelkezünk, követeléseink, kötelezettségeink
nincsenek, év végén 315 535 Ft pénzeszközzel
rendelkeztünk.

3. A cél szerinti
juttatások kimutatása
Az Egyesület cél szerinti juttatást senkinek
nem adott.

4. A központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékének kimutatása
Az Egyesület 2007. évben Vértesszőlős Önkormányzatától 50 000 Ft, az SZJA 1%-ából
211 737 Ft támogatást kapott.

5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az Egyesület nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

6. A közhasznú tevékenység rövid
tartalmi beszámolója
6.1. Ismeretterjesztés, tanulmányutak szervezése, borverseny szervezése és lebonyolítása
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– 2007. február 2-án növényvédelmi tanácsadást szerveztünk, melyen a BASF és a Bayer
képviselői ismertették a szőlő növényvédelmének legújabb módszereit, az egész évben
elvégzendő teendőket.
– Március 22-én rendeztük a 27. borversenyt,
melyre minden eddiginél több, összesen 118
borminta (57 vörös és 61 fehér) érkezett.
A leadott bormintákból 73 ért el helyezést,
11 arany, 24 ezüst és 38 bronzérmet ítélt meg
a zsűri.
– December 1-jén tanulmányi kirándulást
szerveztünk Burgenlandba ahol megismerkedhettünk az ottani szőlőtermesztési és borászati gyakorlattal, az Ausztria legmodernebb
borászati technikájával felszerelt Eszterházy
pincészettel, valamint a régi hagyományokat
őrző tradicionális családi borgazdasággal.
6.2. Hagyományőrzés, szőlő és borkultúra
ápolása
– Szeptember 29-én részt vettünk a szüreti
felvonuláson, és a szüreti bálon, ahol az Egyesület tagjainak felajánlásából lehetőségünk
nyílt a vendégek részére ingyenes borkóstoló
megszervezésére. A Szőlőhegyi Egyesület
borasztalt készített, és gondoskodott az új
borról.
– November 10-én a Pátria Faluközösségi
Egyesülettel közösen nagy sikerű Márton napi
újborköszöntőt szerveztünk, ahol az Egyesület
tagjai lehetőséget biztosítottak egy közös pincelátogatásra és az új borok kóstolására.
6.3. Környezetvédelem, útkarbantartás
– Az év második felében az Újhegyi. dűlő
útjának rendbetételére 96 ezer forintot fordítottunk.
Vértesszőlős, 2008. február 7.
Jung János elnök

Február-március – kedvezményes macska
ivartalanítási, és macskák veszettség elleni oltása
Az állatvédelem alapja az ivartalanítás, ami
mind a macska, mind a tulajdonos, mind
pedig a környezet szempontjából is számos
előnnyel jár. Ezért a Vértesszőlősi Állatorvosi
Rendelőben is támogatjuk ezt és árkedvezménnyel is segítjük az elterjedését.
Az ivartalanításnak számtalan előnye van,
amelyek közül a legjelentősebb, hogy megakadályozható a macskák kontrollálhatatlan szaporodása.
A macskát sem testileg sem lelkileg nem viseli
meg a műtét. Attól sem kell tartani, hogy ezáltal
megfosztjuk valamitől. Semmivel sem érzi magát
rosszabbul egy ivartalanított macska, mint egy
nem ivartalanított.
Az ivartalanítás mind nőstény, mind kandúr cicák
esetében rutinműtétnek számít. Még a nőstény
cicák is pár nap alatt túl vannak az egészen, a
kandúrok pedig még hamarabb.
Lakásba is bejáró cicák esetében kifejezetten
kellemetlen az ivarzással járó nyávogás, aminél
már csak a kandúrok jellegzetes szagú vizelete
tolerálható nehezebben.
Kertben tartott macskák kóborlási hajlama
jelentősen leszűkül, ilyen irányú elcsavargás későbbiekben nem lesz. Ezáltal nem szaporítjuk a kóbor
állatok számát, és kisebb lesz az esélye a csavargás
során bekövetkező baleseteknek, sérüléseknek,
esetleges elpusztulásoknak.
Februárban és márciusban, az akció ideje alatt:
• A műtét előtt az alapos klinikai vizsgálat része
a beavatkozás protokolljának, de ennek díjának
elengedése most az akció részét képezi.
• A műtétet követően egy rövid tájékoztatót
kap cicája állapotáról, a szükséges, és lehetséges
további kezelésekre javaslatot teszünk.
• A műtétet követően az állatok táplálkozásán
is célszerű változtatni, ehhez megfelelő tanácsokat
adunk, ill. próbacsomagot kap minden operált állat.
• A macskákat hétköznap, telefonon egyeztetett
időpontban, bármely napon fogadni tudjuk. A behozott állatokat a műtét után csak megfelelő éber
állapotban, adjuk haza.

• A szállítást könnyítendő
macskaszállító dobozok állnak
rendelkezésre, amelyben az állatok kényelmesen szállíthatóak.
A dobozokat a szállítás idejére térítésmentesen
kölcsön adjuk.
• Nőstény cicák esetében a műtét után szükséges lehet védőgallér a nyalogatás megelőzéséhez.
Most a gallért, a varratszedés idejéig kölcsönadjuk,
nem kell érte még bérleti díjat sem fizetnie!
• Az egészséges macskákat a műtét előtt fél
napig koplaltatni kell. A legjobb, ha az előző este legkésőbb 8 óráig esznek, majd a műtét reggelén csak
vizet kapnak. 7évnél idősebb, betegségre gyanús
állatok esetében kérje ki előre tanácsunkat.
• Kinti macskák esetében célszerű, ha legalább fél nappal a műtét előtt bezárja az állatot,
nehogy elszökjön.
• Az ivartalanítás időpontja kiváló alkalom a
mikrochip beültetésére is. Ez altatás nélkül is elvégezhető, de ilyenkor teljesen fájdalmatlanul helyezhető be. Most a chip beültetését kérőknek a kamarai
országos adatbázisban a regisztrációját elvégezzük,
a regisztrációs díját is elengedjük (1500 Ft!)
• Ha a műtét után bármilyen problémát észlel,
vagy nem tudja eldönteni, hogy amit tapasztalt,
az probléma-e, akkor kereshet telefonon az
ügyeleti időben is, külön az ügyeleti számon:
30/6-311-369.
• A veszettség elleni oltással most adunk cicájának – ajándékba (450 Ft értékű)– egy széles spektrumú féregtelenítő tablettát is egy kezeléshez.
• Akinek már korábban ivartalanított állata van,
az is igénybe veheti az egyéb kedvezményeket
(veszettség elleni oltás, chip beültetés).
• Aki nálunk ivartalaníttatja cicáját, az a későbbiek során is kedvezményekben részesülhet, az ivartalanított cica veszettség elleni oltásai alkalmával,
a meghirdetett akcióktól függetlenül.
• Kérésre, halasztott, két hónapra elosztott
kamatmentes fizetési kedvezményt nyújtunk, ha
az ivartalanításon kívül, még egy kedvezményes
szolgáltatásunkat (veszettség elleni oltás, chip
beültetés) igénybe veszi.
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In memoriam Dr. Szamos György
Éppen lapzártakor jutott tudomásomra a megdöbbentő és végtelenül szomorú hír: Dr. Szamos György váratlan hirtelenséggel,
tragikus körülmények között elhunyt.
Néhány napja még magam is beszéltem a Doktor Úrral.
Hihetetlen, hogy annak ellenére, hogy sosem betegeskedett, és még fiatal volt, ilyen hirtelen eltávozott közülünk.
Vértesszőlős Község Önkormányzata és Képviselő
Testülete nevében szeretném kifejezni őszinte részvétemet a gyászoló családnak, a barátoknak, ismerősöknek,
és a sok-sok betegnek, akiket a Doktor Úr gyógyított és
szenvedéseiket enyhítette.
Dr. Szamos György három önkormányzati cikluson át volt a
Képviselő testület tagja, a Szociális Bizottság elnöke, a Vértesszőlősért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, a jelenlegi Képviselő testület külsős bizottsági tagja.
Mindannyiunk, Vértesszőlős számára nagyon hiányozni fog a Doktor Úr
lelkiismeretes munkája, közéleti tevékenysége, tanácsai, élettapasztalata,
nyugodt és optimista kisugárzása, barátságos mosolya.

Ég Veled Doktor Úr, Gyuri Bácsi,
emléked mindig közöttünk marad!
Dr. Nagy Sándor

A Vértesszőlősért Alapítvány Kuratóriuma

megköszöni az adózó állampolgárok elmúlt évi támogatását.
A pénzeszközöket közösségi-kulturális célokra fordítjuk.

Az Alapítvány elkülönített összegeket gyűjt
a műemléki templom orgonájának rekonstrukciójára is.
Ez évben is várjuk adójuk 1% -nak felajánlását!

Adószámunk: 18608706-1-11
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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