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Október 4. Az állatok világnapja
Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet
védőszentje 1226. október 3-án az itáliai Porciunkulában halt meg. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és ünnepét azonnal
felvették a római naptárba, október 4-i dátummal, majd jó 700 évvel később az állatok világnapjává vált a dátum.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük, s már a 13. század elején
azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami
körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.Október 4-én ma már nemcsak a vadon élő, hanem
minden állat védelmére és a felelős állattartásra
hívják fel az állatvédők a figyelmet. Sajnos Magyarországon is évente több százezer „kedvenc” állat válik kóborrá vagy állatkínzás
áldozatává. Ne csak október 4-én, az év többi napján is figyeljünk környezetünkre és
az ott élő állatokra!
Zoltánfi Zsuzsanna
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VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT
a

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018. évi fordulójához
A pályázatra azok a Vértesszőlősön állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018-ban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer). Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Akik a korábbi években már regisztráltak a rendszerben, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.
Az EPER-rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az önkormányzathoz benyújtani!!!
A részletes pályázati kiírás megtekinthető az EPER-Bursa rendszerben, ill. átvehető
a Polgármesteri Hivatalban (2837 Vértesszőlős, Templom u. 57. • telefon: 379-674
(Árváné) vagy: 06/30/579-3780) ügyfélfogadási időben.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.
Várjuk az érdeklődőket!
Nagy Csaba
polgármester
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2017. november 9-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről,
munkájáról, a tervezett fejlesztésekről
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel meghív.
Nagy Csaba polgármester

Lakossági tájékoztatás!
Elindult a felnőttek képességeit vizsgáló
PIAAC-felmérés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Vértes�szőlős településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt
végre 2017. szeptember 1. és 2018. április
30. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérési Programja (PIAAC).
A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt
lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és
kompetenciáit, valamint ezek oktatásban
és foglalkoztatásban való hasznosulását
egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A
mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk
végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a
válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezel-

jük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásainak megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a 06 (80) 200
766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az
adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/)
és nemzetközi honlapja (http://www.oecd.
org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.
További információ:
http://www.ksh.hu/piaac_sajtokozlemeny01
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Segítség az adószámla-kivonathoz
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal KomáromEsztergom megyében október végéig
mintegy 28 ezer adózót értesít levélben
arról, hogy adó-, illetve vámtartozása
vagy túlfizetése van.
Adószámla-kivonatot az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer forintnál
több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint.
Az adószámla-kivonatot mindenkinek
érdemes összehasonlítania a saját nyilvántartásaival. Ha valaki eltérést tapasztal,
kérheti a felülvizsgálatot a NAV-tól a mellékelt „Észrevétel” nyomtatvány kitöltésével,
amelyen fel kell tüntetni az azonosító adatokon túl a felülvizsgálni kért adónemet, annak egyenlegét. Az észrevételt meg kell indokolni, és célszerű mellékelni a kérelmet
alátámasztó dokumentumok másolatát is.
A kitöltött észrevételt aláírva kell visszajuttatni a NAV-hoz.
Az „Észrevétel” nyomtatványt nem kell
minden esetben kitölteni és visszaküldeni

Baráti beszélgetés Bánhidán

a NAV-hoz, csak akkor, ha az adószámlakivonat adataival nem ért egyet valaki, és
szeretné kérni annak felülvizsgálatát.
Eltérés esetén az írásbeli észrevételen
túl, a felülvizsgálat kérhető személyesen
az ügyfélszolgálatokon és ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) birtokában telefonon a
06 80/20-21-22-es számon, a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén
(ÜCC) keresztül is.
Akinek az adószámla-kivonaton tartozása van, és az megegyezik a saját nyilvántartásában szereplő adatokkal, érdemes
azt mielőbb rendezni, amivel elkerülhető
a további késedelmi pótlék felszámítása.
A tartozás csekken, átutalással, bankkártyával rendezhető. A kivonathoz csatolt
nyomtatványok elérhetők és letölthetők a
NAV honlapjáról is (www.nav.gov.hu). A kivonat adatainak értelmezésében a mellékletként megküldött „Tájékoztató” segít.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Gólyatábor 2017.
Az iskolában évek óta hagyomány, hogy a leendő első osztályos tanulók augusztus végén
három napot az iskolában töltenek a tanító nénikkel. Ebben az
évben a programban szerepelt az
ismerkedés az iskolával és egymással, látogatás és foglakozás
a Múzeumban, séta a faluban,
valamint kézműves foglakozás is.
Ez a néhány nap lehetővé tette
számukra, hogy könnyebben beilleszkedhessenek az iskolai életbe és szeptember elsején immár
ismerősként ülhessenek be az
iskolapadba.
Iványi Beáta
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2017. augusztus 27-én Tatabánya-Bánhidára, a Puskin Művelődési Házba látogattunk el a Zimozeleny asszonykórus tagjaival, ahol aktívatalálkozót tartott a Bánhidai
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Tatabányai Szlovákok Kulturális Intézetnek
vezetősége.
A programot a bánhidai és vértesszőlősi asszonykórus szlovák nyelvű népdalai nyitották
meg, harmonikán kísért Csanálosi László. Bemutatkoztak a banhida.hu honlap készítői,
ízelítőt kaptunk az aktuális eseményekről, múltidéző felvételeket láthattunk a régi Bánhidáról, filmeket vetítettek, továbbá köszöntötték a honlap készítőit. A baráti beszélgetés
után sramli-parti következett. A vértesszőlősi Vértes Express zenekar vidám, szlovák zenéjére táncoltak, mulattak a megjelentek. Köszönjük a meghívást, emlékezetes marad ez
a délután. Gratulálunk a honlap megalkotóinak, szerkesztőinek.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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ÓVODAI HÍREK
Kányádi Sándor
Jön az ősz
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
Ezt az őszt már nagyon vártuk! Hosszúhosszú évek után most látjuk először, hogy
nem csak tervezik, hanem építik is az új
intézményt. Nagy öröm ez számunkra,
hiszen a régit már kinőttük, elhasználtuk.
Sok-sok kisgyermek nőtt fel a régi falak között, van, aki már a gyermekét, és olyan is
akad, aki az unokáját hozta vissza régi óvodájába. Kicsit már most szomorkodunk,
hogy itt hagyjuk a sok mindent megélt
épületet, az itt töltött felejthetetlen napokat,
ugyanakkor kíváncsian várjuk, milyen lesz
életünkben először átélni azt, hogy minden
tevékenységhez elegendő terünk lesz.
Köszönjük a környéken lakóknak az építkezés miatti kellemetlenségek elviselését!
Örüljünk együtt ennek a nagy beruházásnak, hiszen a jövő nemzedéke már
egy korszerű, minden igényt kielégítő
épületegyüttesben nevelődhet!

Kedves Vértesszőlősiek!
Nem is gondolnánk, hogy idén szeptemberben már a bölcsődénk is 10 éves! A megyében szinte elsőként alakítottunk ki az
óvoda épületében önállóan működő bölcsődei csoportot 2007. évben. A bölcsőde
kihasználtsága azóta is töretlen, sok családnak segítve ezáltal a munkába állást.

A magas gyermeklétszám ellenére is
igyekszünk minden programot biztosítani
gyermekeink számára, lehetőleg helyben,
a szülők terhelése nélkül. Óvodásaink az
idei évben megemelt óraszámban kapnak
logopédiai ellátást a szakszolgálat keretein
belül, mivel úgy tapasztaljuk, hogy egyre
több a beszédhibás kisgyermek. Gyógypedagógiai, gyógytestnevelés foglalkozás
is helyben biztosított, így a szülőknek nem
kell a munkavégzésüket megszakítani a
gyermekeik utaztatása végett.
Tehetségeses gyermekeinknek néptánc
oktatást, kézműves foglalkozásokat, valamint a mozgást kedvelőknek úszást, kerékpározást, focit is kínálunk kapacitásunk
függvényében.

Hagyományápoló rendezvényeink, foglalkozásaink nagyon népszerűek szülők
és gyermekek körében egyaránt. Nem
számít a szűkös folyosó, a sok ember,
az érdeklődők mindig jól érzik magukat.
Programjaink között szerepel a szüret
megünneplése, valamint a Mihály napi
programok sora.

Az intézmény a 2017/2018. nevelési évet is
négy óvodai és egy bölcsődei csoporttal
kezdte. A csoportlétszámok magasak óvodai és bölcsődei szinten egyaránt.

Ősszel sokat kirándulunk, terményeket
gyűjtögetünk, felfedezzük a természet
szépségeit, megfigyeljük a környezetünkben élő állat- és növényvilágot, ezzel is
segítve a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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225 éves a templomunk
1792. július 8-án szentelték fel a településünk Római Katolikus Kisboldogasszony
Plébániatemplomát – e szép évfordulóra
emlékeztünk szeptember 3-án. A rendelkezésre álló helyen két újságírói műfajban
elevenítem fel a jeles nap történéseit – egy
tény- és egy véleményműfaj segítségével.

Hír
A vértesszőlősi Római
Katolikus Kisboldogas�szony Plébániatemplom
felszentelésének 225. évfordulóján alkalmából tartott ünnepi szentmisét településünkön Spányi Antal
megyéspüspök Gedő Attila plébánossal. Az ünnepi
szertartást megelőzően
Szabó Mária, önkormányzati képviselő, a falu történelmének kutatója és
Nagy Tibor, korábbi egyházközségi elnök köszöntötték az egybegyűlteket.
A misét követően Spányi Antal előbb egy, a jeles eseményre emlékeztető emléktáblát avatott, majd Bencsik János országgyűlési képviselővel közösen fát ültetett.
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Jegyzet
Az a jó a tényműfajokban, hogy minden kiderül belőlük. És az a rossz a tényműfajokban, hogy semmi nem derül ki belőlük. Ezért
döntöttem úgy, hogy két cikket írok egy cikk
„leple” alatt: az előző sorokban megtudhattak minden fontos, protokolláris(nak mondható) információt. Egy templom 225. születésnapja azonban ennél talán mélyebbre
(is) mutat.
Mielőtt nekiültem megírni ezeket a sorokat, elővettem a tíz évvel ezelőtt, a 215.
évforduló alkalmából (akkor a 24 Órába)
írt cikkemet. Akkor úgy fejeztem be írásomat, hogy „A két évszázad alatt megnőtt
gépkocsiforgalom azonban sajnos a templom falait is megviseli, évek óta probléma,
hogy repedeznek a falak. A restauráláshoz
szükséges anyagiakat a hívők és az önkormányzat együtt próbálja összegyűjteni
– összefognak, akár csak elődeik 215 évvel ezelőtt.” Pontosan tíz évvel ezelőtt kezdődött az a jótékonysági koncertsorozat,
amely először az orgona felújítását, végül
azonban a templom egészének rendbe
tételét tűzte ki célul. És kimondhatjuk, az
eltelt 10 évben folyamatosan erősödött
templomunk. Az elmúlt tíz évben írhattam
tetőcseréről cikket, írhattam toronysisakcseréről cikket, írhattam arról cikket, hogy
toronyórát kapott a templom és írhattam

az épület repedezését megállító talajmunkákról is cikket… most pedig ismét születésnapi cikket írhatok. Mert bizony nagy
dolog, ha egy püspök látogat meg egy
születésnapost! És nem csak a templom,
hanem a közösség is születésnapot ünnepelt: mert egy közösség ugyan létezhet
templom nélkül is, de a templom semmivé lesz közösség nélkül. Vértesszőlősön
pedig már 225 éve van közösség, amely
ápolja, óvja, szépítgeti a település egyetlen műemlék épületét.
Mert ha belegondolunk, azért 225 év
nem kis idő – ez a nagy fehér épület meg
azóta áll a falu szívében. Látott sok-sok
szerelmespárt holtomiglan ígért igent kimondani, látott megannyi gyermeket megkeresztelkedni, látott fohászkodó és hálát
adó fiatalt és öreget, látott gyászmisén zokogó családtagot, magába zárt rengeteg
titkot, feloldozott bűnt és hálaéneket. No,
ezek nem derülhetnek ki a szikár tényműfajokból. Pedig talán sokszor sokkalta fontosabbak, mint a csupasz tények…
Mert 225 év már egy átlagember számára is beláthatatlan idő. De templomunk azóta szolgálja felmenőinket, minket és fogja
majd gyermekeinket is. És talán nem kell
tíz évet várnom arra, hogy arról írhassak
cikket, hogy belül is régi pompájában, repedések nélkül fogadja a lelki nyugalmat
keresőket…
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Napközis tábor

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!

A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez
hasonlóan idén is PAPÍRGYŰJTÉST szervez az alábbi
időpontban: október 9-én, hétfőn, 14-17 óra között,
helyszíne: Tűzoltószertár

A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai idén ismét nyári napközis tábort szerveztek Vértesszőlősön.
A tábor augusztus 14–18. között került
megszervezésre. 10 gyermek jelentkezett a táborba, leginkább az óvodás, kis
iskolás korosztályból voltak résztvevők.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük
környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

40 éves a vértesszőlősi Idősek Klubja
1977-ben a Vértesszőlősi Községi Tanács
megalapította az akkori ÖNO-t (Öregek
Napközi Otthonát). Céljuk a nyugdíjas korosztály összefogása volt, illetve hogy az
idősek jól érezzék magukat,
ne legyenek magányosak.
Fontosak a közösségi élmények, a valahová való
tartozás, a hasznosság
érzése. Ezek az idősek
szívesen töltik együtt a
szabadidejüket, megosztják egymással örömüket és bánatukat is.
Az idős embert tisztelni, becsülni kell és ha
szükséges akkor ösztönözni, hogy nyugdíjba vonulást követően nem kell passzívvá
válni, fontos, hogy aktív életük legyen.
A klubélet fontos eseményei a közös
név-és születésnapozások, kirándulások,
nyugdíjas vetélkedők, egészségmegőrző

rendezvények, a jótékonysági kézimunka
szakkör foglalkozásai, kiállítások látogatása és a jeles ünnepeinkről való megemlékezés. Büszkén mondhatjuk, mára
már második otthonként tekintenek klubtagjaink az idősek
klubjára. 40 éve töretlen a
klub működése, jelenleg
is maximális létszámmal
vagyunk, de folyamatosan
várjuk az érdeklődőket, új
klubtagokat is.
Támogatóink voltak: • Vértesszőlős Község Önkormányzata • Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények • Jenei
Cukrászda • Nexus Biliárd & Dance Club
• Skrován József. Támogatóinknak köszönjük az önzetlen segítséget, hogy ezzel
is emelték rendezvényünk színvonalát!
Klub dolgozói

Munkatársaimmal, változatos programmal
készültünk a gyermekek számára. A hétfői
nap az ismerkedésről szólt, olyan játékokat
állítottunk össze, ami segítette a gyermekek
feloldódását. Kedden részt vett a táborban a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa, aki játékos ismertetővel, ügyességi
feladatokkal készült, valamint minden gyermek számára hozott apró ajándékokat is.
Volt lehetőség a kézügyesség fejlesztésére
kosárfonás keretein belül, valamint sportolásra, zumbázásra. Idén ismét kirándulást
tettünk Tatán, ahol ellátogattunk a Csillag-

vizsgálóba, itt hasznos információkkal gazdagodtak a gyermekek, valamint lehetőségük volt arra is, hogy távcsővel megnézzék
a Napot és a Holdat. Ezt követően dottóval
mentünk végig Tata nevezetesebb pontjain.
Pénteken ellátogattunk Tatabányára a Megyei Könyvtárba, ahol a gyermekek megismerkedhettek a könyvtárhasználat szabályaival, valamint egy mese keretein belül
játékra is sor került. A tábor zárásaként elmentünk közösen fagylaltozni, majd nagyot
játszottunk, amíg megérkeztek a szülők.
A táborról pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a szülőktől, mind a gyermekektől, valamint nagy örömömre szolgált, hogy
a jelentkező gyermekek közül sokan a tavalyi táborban is részt vettek. Azt gondolom,
hogy idén is színes programokkal, jó hangulatban töltöttük el a hetet a gyermekekkel együtt.
Somossy-Bartal Brigitta
családsegítő

Jótékonysági koncert a felépítendő Református
Templom javára és megemlékezés a háborús hősökre
2017. november 4.
18.00 óra
Vértesszőlős
Közösségi Ház
A koncert után dedikálás
és CD vásárlási lehetőség!
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Szüretünnep falunkban
Idén nem volt kegyes az időjárás a széles összefogással megtervezett és a
helyi civil szervezetek által előkészített
felvonuláshoz.
Így a Közösségi Házban adták elő műsorukat a kisiskolás néptáncosok és az
Aszúszemek tánccsoport, s itt tett jelentést a hegybíró is az idei termésről. A
műsor után kicsit alábbhagyott az eső,
így egy rövid sétát tett az összegyűlt sokadalom. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak az idősebbek, de nagyon sok fiatal
volt népviseletben! A Közösségi Ház előtt
kínálták a vendégeknek a két napon át
sütött finomságokat az asszonyok, a férfiak a bort. A Jenei Kávéházhoz vezetett
a menet útja, ahol kis asztalkákra kikészített sütemények várták a felvonulókat.
A bál 20 órakor kezdődött a Sportcsar-

nokban, ahol Nagy Csaba polgármester és Biczó Sándor, a Hegyközösségi
Egyesület elnöke köszöntötte az új bort.
A polgármester úr köszöntötte Muhr am
See és Udvard testvértelepülésünk képviselőit. Doris Schicker asszony, a német
község alpolgármestere Törökné Pátrovics Erika óvodavezetőnek egy 800 eurós
pénzadományt adott át, amelyet majd az
új óvodában tudnak felhasználni. Ezután
a mazsorettek tánca nyitotta meg a bált,
melyen a Die Lausbuben zenekar zenélt
hajnalig, igen jó hangulatot teremtve.
Köszönet a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület, az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjainak
munkáját; s mindenkinek, aki tett a rendezvény sikeréért!
Szabó Mária
képviselő

Szüretünnepi képgaléria
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Baba- és gyermekruha
Börze Vértesszőlősön

Gyereksarok

Várunk minden kedves érdeklődőt, aki venne
és/vagy eladná a feleslegessé vált gyermekruháit
és játékait. Az asztalfoglalás és a belépés ingyenes.
A börze nyitva tartása alatt ingyenes játszósarok
is a fogadja a gyermekeket. Arcfestés és
csillámtetoválás színesíti a kellemes délelőttöt.

Közösségi Ház
2017. október 14. (szombat) 9-12 óráig
Asztalfoglalás esetén
egy kis aprósággal kedveskedünk.

Gyógyászati pedikűr
Német spray-system technológiával!
• Gombás köröm kezelése
• Bőrkeményedés, tyúkszem eltávolítása
• Benőtt köröm ellátása
• Sarokrepedés kezelése
• Cukorbeteg láb speciális kezelése
• Érszűkületes láb kímélő kezelése
Bejelentkezés: Szabó Miklósné
Tel.: 06 30 282 4761
Vértesszőlős, Gagarin u. 2/b
14

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és
fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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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:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 379-091/101-es mellék
– polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés (Árva Lászlóné)
379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
Díjszabások: (bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!
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SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.

