Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. szeptember, XXIV. évfolyam, 9. szám

Szüretünnep

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a 2018. szeptember 22-én
14 óra 30-kor kezdődő hagyományos SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
PROGRAM:
15.30: Fellépnek a zengővárkonyi néptáncosok, a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptáncegyüttes és az iskola Ogyevacska néptánccsoportja, fogadjuk a szőlőkből leérkező szüretelőket a feldíszített koszorúkkal. A hegybíró jelentése, köszöntés.
15 óra: szüreti felvonulás indulása. Tervezett útvonal: Tájház – Templom utca –
Szarvas utca – Múzeum utca – Vértes László utca – Domb utca – Hegyalja utca –
Ady Endre utca - Tájház – Jókai utca, Jenei cukrászda

A SZÜRETI BÁL 19 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
A Hegyközösségi Egyesület jóvoltából meg lehet kóstolni az idei új borokat! Zenél
a a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar. A bál idején büfé üzemel! A bálra jegyek elővételben 1500 Ft-ért kaphatók a Közösségi Házban szept. 10-től 21-ig
nyitvatartási időben, valamint a helyszínen – a maradék helyek függvényében –
2000 Ft-ért.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vértesszőlős Önkormányzat

A képviselő-testület 2018. július 19-ei
rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Az első napirendi pontban több, a Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő kérdésben hozott döntést:
			 – módosította az intézmény alapító okiratát, mivel változott az intézmény székhelyének címe,
		 növekedett a csoportok száma (a bölcsődében 1 csoport helyett 2, az óvodában 4 csoport
		 helyett 5 csoporttal folytatja működését az intézmény), illetve módosult az egyes óvodai
		 csoportokba felvehető gyermekek száma is;
			 – módosult az intézmény nyitva tartási ideje is, a szülői igények alapján a bölcsőde és óvoda is
		 reggel 6.00 órától 17.00 óráig (napi 11 órát) tart nyitva;
			 – jóváhagyta a bölcsőde szakmai programját, mely szintén az új működési keretek miatt módosult;
			 – jóváhagyta az intézmény dolgozói létszámának növekedését, illetve biztosította a költségvetésben
		 az ehhez szükséges bérköltséget;
			 – döntött az intézmény befejezéséhez szükséges további költségek, összesen 50 M Ft
		 biztosításáról: kertépítési feladatokra, játszótér kialakítására, kerítés létesítésére, illetve a külső
		 gáz- és vízellátási feladatok pluszköltségeire.
• A gyermekétkeztetést biztosító Kölyök Kft. tájékoztatása alapján döntött az új (bölcsődei, óvodai,
		 iskolai) étkezési térítési díjak összegéről, melyek szeptember 1-jétől 4,7 százalékkal emelkedtek.
		 Korábbi döntésének megfelelően – szeptember 1-jei hatállyal - meghatározta a bölcsődei gondozás
		 intézményi térítési díját, mely 919 Ft/nap. (A jogszabályban meghatározott szociális kedvezmények
		 figyelembe vételével ez alapján személyre szabottan kerül meghatározásra a ténylegesen fizetendő
		 személyi térítési díj.)
• Az Ady Endre utca Hegyalja és Petőfi S. u. által határolt szakaszán élő lakosok kérelmét támogatva
		 döntött ezen útszakaszon 2 db fekvőrendőr elhelyezéséről.
• A VSE Túraszakosztálya részére 150.000 Ft biztosításáról döntött, mellyel célzottan Török Bence
		 Mont Blanc-i expedícióját támogatta.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

Pálinkanap a Közösségi Házban
Október 6-án délután Pálinkanap lesz a Közösségi Házban,
ahol az érdeklődők szakértő mestertől hallgathatnak meg előadást
a cefrekészítés és pálinkafőzés művészetéről.
Az előadás után, fórum keretében kaphatnak választ
a kérdéseikre az érdeklődők.
Bővebb tájékoztatás a Kultúr, könyvtár tájház Facebook oldalon,
vagy a 06 30 578 5116 telefonszámon. Minden érdeklődőt szertettel várunk.
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FELHÍVÁS
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSATLAKOZOTT a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2019. 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 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. 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 2019-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2019/2020. 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: 2018. november 6.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 6.
Várjuk az érdeklődőket!
Nagy Csaba
polgármester
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Óvodai hírek
Megnyitotta kapuit szeptember 3-val
az elkészült új óvoda és bölcsőde!

2018. szeptember 5.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
SAMUFALVI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2018. szeptember 5.

Vértesszőlős Község Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAMUFALVI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MEGNYITOTTA KAPUIT SZEPTEMBER 3-ÁVAL AZ ELKÉSZÜLT ÚJ SAMUFALVI ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A megnyitóra 2018. augusztus 31-én került sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényre meghívást
kaptak
a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005
pályázat
részt
vevők, a kivitelezők,
MEGNYITOTTA
KAPUIT SZEPTEMBER
3-ÁVALmegvalósításában
AZ ELKÉSZÜLT ÚJ
SAMUFALVI
ÓVODA ÉS az
intézmény támogatói, óvodai, bölcsődei szakértők, intézményvezetők és a falu minden érdeklődő
BÖLCSŐDE!
polgára.

A megnyitóra 2018. augusztus 31-én került sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényre meghívást

Vértesszőlős Község Önkormányzata egyedül, konzorciumi partnerek nélkül pályázott és nyert támogatást a
kaptak a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005 pályázat megvalósításában részt vevők, a kivitelezők, az
TOP keretein belül. A projekt célja az új óvodai és bölcsődei épület felépítésével a gyermekjóléti
intézmény támogatói, óvodai, bölcsődei szakértők, intézményvezetők és a falu minden érdeklődő
alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi
polgára.
fejlesztésének megvalósítása, a kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal és a bölcsődei
nevelésre-gondozásra
jogszabályokban
foglaltakkalpartnerek
összhangban
tárgyi
környezet,
Vértesszőlős Községvonatkozó
Önkormányzata
egyedül, konzorciumi
nélkül olyan
pályázott
és nyert
támogatást a
kialakítása,
amelybelül.
a 0-6A éves
korosztály
területen épület
elősegíti.
Az új, a mai
kor
TOP keretein
projekt
célja azfejlődését
új óvodaiminden
és bölcsődei
felépítésével
a gyermekjóléti
követelményeinek megfelelő bölcsőde és óvoda kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a
alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi
kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek helyben tartását, valamint az anyák munkába állását, továbbá bővül
fejlesztésének megvalósítása, a kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal és a bölcsődei
a munkalehetőség a falun belül az új intézményben való álláshelyek teremtésével.

nevelésre-gondozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet,
kialakítása, amely a 0-6 éves korosztály fejlődését minden területen elősegíti. Az új, a mai kor

Az új intézmény 5 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal kezdte meg a működését, 125 óvodás és 24 bölcsődés
követelményeinek megfelelő bölcsőde és óvoda kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a
gyermekkel.

kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek helyben tartását, valamint az anyák munkába állását, továbbá bővül
munkalehetőség
a falun belül azsaját
új intézményben
való álláshelyek
teremtésével.
A a beruházást
az önkormányzat
erőből, hitelfelvételből
finanszírozta,
mely 150MFt 100 %
támogatottságú TOP pályázati forrással egészült ki.

Az új intézmény 5 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal kezdte meg a működését, 125 óvodás és 24 bölcsődés

A gyermekkel.
kivitelezést a tatabányai T-Mátrix Kft. végezte, az épület átadása 2018. július 3-án történt meg, az
intézmény 2018. szeptember 03-án kezdte meg a működését.

A beruházást az önkormányzat saját erőből, hitelfelvételből finanszírozta, mely 150MFt 100 %
támogatottságú TOP pályázati forrással egészült ki.
A kivitelezést a tatabányai T-Mátrix Kft. végezte, az épület átadása 2018. július 3-án történt meg, az
intézmény 2018. szeptember 03-án kezdte meg a működését.
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Az ünnepségen elsőként Törökné Pátrovics Erika intézményvezető és Seregélyes
Ezsébet
intézményvezető-helyettes köszöntötte a résztvevőket, majd Bencsik
János országgyűlési
képviselő és Popovics György, a megyei
önkormányzat elnöke
mondott beszédet.
A köszöntők során
Nagy Csaba polgármester elmondta, hogy
visszatekintve a jelen
önkormányzati ciklus kezdetére, amikor
szembesült a településünket érintő legfontosabb feladatokkal, meg kellett határozni
azokat a prioritásokat melyek mentén
haladtak az elmúlt négy évben. Mivel
jelentős összegű, céljaink eléréséhez
szükséges külső forrásokra nem számíthattak, szakítva a korábbi időszakok hagyományával, arra koncentráltak, hogy
a legfontosabb feladatokat végezzék el
önerőből. Mellette a takarékosság lett a
fő cél, hogy olyan tartalékokat képezzenek, melyek esetleges pályázati források
bevonásával lehetőséget biztosíthatnak
arra, hogy megvalósítsák településünk
életének egyik legnagyobb volumenű beruházását.
Legfontosabb feladataik közé tartozott
az önkormányzati infrastruktúra fejlesztése, ezek között valamennyi intézmény fűtés rendszerének, villamos rendszerének
felújítása, egyéb olyan karbantartások
elvégzése, melyek már fennakadásokat
okoztak a folyamatos működésben. Ennek keretében újult meg a közösségi ház,

a régi óvodaépület, a hivatal, a sportcsarnok, valamint az iskola energetikai rendszerei.
Következő terület az egészséges életmóddal, sporttal, iskolai tornaórákkal kapcsolatos fejlesztések megvalósítása, mely keretében a Vértesszőlősi Sportegyesülettel
együttműködve az iskola és óvoda közös
udvarán új sportpálya létesült, melynek a
fedett tornateremmé történő alakítása folyamatban van. Kibővítésre és felújításra
került a sportcentrumunk, lehetőséget biztosítva a település valamennyi korosztályának a mozgásra, és a sportolásra.
A legnagyobb álmunk azonban az új
óvoda és bölcsőde megépítése volt, melynek az előző beruházásokon túl szinte
mindenben alárendeltük településünk költségvetését. Többéves munka, rengeteg
ember összetett közös munkája, a Megyei
Önkormányzat és Bencsik János képviselő
úr együttműködő, segítő hozzáállása és támogatása kellett ahhoz, hogy ezt a projektet megvalósítsuk.
…folytatás a következő oldalon.
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Az új óvoda és bölcsőde már megépülése közben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Bár tartalék
óvodai és bölcsődei csoportokat
terveztünk, az intézmény gyakorlatilag 100 százalékos kihasználtsággal kezdi meg működését.
Figyelve a településre újonnan
érkező, valamint a régi szőlősi házakba visszatérő fiatal családokat,
hosszútávon indokoltnak látják
az intézmény működtetését. Ez
természetesen azt is jelenti, hogy
községünknek van jövője, hiszen
népességmegtartó ereje magas,
mert jó itt élni, és összefogással,
még élhetőbbé, a közösségek által még
szerethetőbbé válhat.
A jelen önkormányzati ciklusban megvalósították azt, amit a település pénzügyileg
elbírt, és mivel maradt még bőven tennivaló, már lehet tervezni a jövőt. Kiemelt és
fontos cél a Templom utca körülményeinek
rendezése, a Samuhoz méltó kiállítóhely
megvalósítása, rendezni a MÁV terület
sorsát, és még sorolhatnám a kisebb, de
talán nem kevésbé fontos célokat. Ehhez
kérte az együttműködő támogatást a következő időszakokra is. Megköszönte mindenkinek, aki részt vállalt az Új Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde megvalósításában:
tervezőknek, kivitelezőknek, szakértőknek,
valamennyi közreműködő és együttműködő hatóságnak.
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Megköszönte Bencsik János országgyűlési képviselő úrnak, és Popovics György úrnak, a megyei közgyűlés elnökének, hogy
a kezdetektől támogatták az elképzelést és
fedeztetet biztosítottak ahhoz, hogy megvalósulhasson ez a beruházás.
Megköszönte az intézményvezetőnek,
hogy időt és energiát nem kímélve hozzájárult ahhoz, hogy a sok éve csak tervként
élő beruházás megvalósulhasson. Köszönte a dolgozóknak, az adományozóknak, támogatóknak, mindenkinek, akik önkéntes
munkát végeztek, és mindenkinek, akik
egyéb módon hozzájárultak az intézmény
megvalósításához.
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető kiemelte, hogy 2018 a családok éve.
Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számukra, hogy ebben az évben
vehetik át új intézményüket!
Vértesszőlősön mindig cél
volt a falu gyermekeinek
biztonságos
elhelyezése,
közösségben történő nevelésük feltételeinek biztosítása.Hosszú évek kitartó
munkája, sok- sok ember
támogatása és egy sikeres
Eu- s pályázat kellett ahhoz,
hogy ez az épületkomplexum
megvalósulhasson. Két csoportos bölcsődei egység és
öt csoportos óvoda szolgálja

majd a családok és gyermekeik igényeinek kielégítését.
A magas színvonalú szakmai munkavégzés minden feltétele adott, tornaszoba, fejlesztő szoba és só szoba biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. A dolgozói
kollektíva munkakörülményei is sokat javultak, a minőségi munkavégzés minden
feltétele adott. Egy erős, hosszú évek óta
együtt dolgozó, szakmailag magasan képzett kollektíva költözik az új intézménybe.
Köszöntötte az új munkatársaikat is, akik a
csoportbővítések miatt kapcsolódhatnak
be az itt folyó munkába.
Az intézményt mindig a családias légkör,
a falusias jelleg megőrzésére való törekvés
és nemzetiségi hagyományok ápolása jellemezte. Céljuk az új intézmény működtetése során továbbra is értékeik megőrzése,
a szakmai munka fejlesztése. Ehhez minden feltétel adott.
Megköszönte mindenkinek, aki
támogatásával, segítő szándékú
véleménynyilvánításával hozzájárult ahhoz, hogy ez az épület megvalósulhasson. A tervezőknek és kivitelezőknek az odafigyelést, a sok
egyeztetést, és a szakembereknek
a magas színvonalú megvalósítást!
Elmondta, jó volt megtapasztalni a
XXI. században ezt az összefogást,
tenni akarást, odafigyelést annak
érdekében, hogy gyermekeink biztonságban, megfelelő körülmények
között nevelődjenek.

A köszöntők után Gedő Attila címzetes esperes és Dr. Márkus Mihály nyugalmazott
püspök a katolikus és református hagyományoknak megfelelően megáldotta az intézményt. Az ünnepélyes szalagátvágás után
a Kenderke Barátai Zenekar fergeteges
műsorral kápráztatta el a jelenlévőket. Az
ünnepségen köszöntötték Szőke Zoltánné
Csilla óvó nénit, aki negyven éves pedagógus pályafutása elismeréseként pedagógus
szolgálati emlékérem kitüntetést vehetett át.
Nagy-Galóczi Hajnal, a Gyimesbükki
Dani Gergely Általános Iskola és Óvoda
igazgatónője az óvoda adománylevelét
kapta meg, melyben az erdélyi óvodásoknak ajándékozták az új épületben elhelyezni nem tudott galériát. Így továbbra is magyar, óvodás korú gyermekek használják
azt nagy örömükre.
…folytatás a következő oldalon.
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A CICA CSOPORT TÁMOGATÓI:

Külön köszönetünket
fejezzük ki a következőknek:
Az intézményben kialakított só szoba megálmodója és létrehozója a Pátria Faluközösségi Egyesület vezetője Török Csaba, valamint a megvalósításban részt vevő tagok:
Scsibrán Zoltán, Nagy Imre, Molnár János.
Az anyagi fedezetet a felajánlott szja. 1
százalékból gyűjtötte össze az egyesület
a kitűzött célra. A szoba villanyszerelését
Jenei Zoltán és munkatársai, az asztalos
munkákat a Két Pál Bt., a festést Pőhr Zsolt,
a kapcsolók átszerelését Mozsár Tibor szülők végezték. Az akvárium ötletét hozó és
megvalósító Kis Gergő szülőnek, aki nagy
örömet szerzett minden gyermeknek és
felnőttnek egyaránt. Az orvosi szoba otthonosabbá tételéért Dr. Pluhár Szilviának és
Dr. Kaizer Ákosnak mondunk köszönetet.

8

INTÉZMÉNYÜNK TÁMOGATÓI:
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ASZÚSZEMEK NÉPTÁNC EGYESÜLET
ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
KÖZÖSSÉGI HÁZ
KÖTŐSZAKKÖR
PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
DHL
FÓKUSZ FOTÓ
BEDEI SÁNDOR
DR. BOGÁR ISTVÁN ÉS CSALÁDJA
DR. KAIZER ÁKOS
DR. KAIZER CSILLA
DR. PLUHÁR SZILVIA
ERDÉLYI ZOLTÁN
JUVANCIC ATTILA
KIS GERGŐ
MOLNÁR JÁNOS
MOZSÁR TIBOR
NAGY CSABA
NAGY IMRE
NYIRÁDI-NÉMETH LÁSZLÓ
PŐHR ZSOLT
SCHÄFFER ILONA
SCSIBRÁN ZOLTÁN
SKROVÁN JÓZSEF
SNIEDER GÁBOR
STERN ROLAND
SZABÓ JÓZSEFNÉ
TÓTH PÉTER
TÖRÖK ALEXANDRA
TÖRÖK CSABA
TÖRÖK TIBOR TAMÁS

ÁCS-ZÖLDI CSALÁD
AVERS KFT.
BEREZNAI CSALÁD
BOGNÁR CSALÁD
BOR CSALÁD
GÖDRI ENIKŐ ÉS CSALÁDJA
HARSÁNYI CSALÁD
JENEI KFT.
JYSK KFT.
KERÉNYI CSALÁD
KISS CSALÁD
KRUPÁNSZKI CSALÁD
KUTENICS MÁRIA
MAJOR-VIRÁG ANGÉLA ÉS CSALÁDJA
PAPÍR PLUSZ KFT.
REPARO KFT.
SCHÄFFER DOMINIKA
SCHÄFFER LÁSZLÓNÉ
SIMON CSALÁD
SUZUKI SZÁRAZ
SÜTŐ ÉVA
SZABÓ ZSANETT ÉS CSALÁDJA
SZÁM CSALÁD
TATÁRNÉ GŐGH ILDIKÓ ÉS CSALÁDJA
TOMASIK KFT.
TÖRÖK CSALÁD
ZSOMBOK CSALÁD

A MACI CSOPORT TÁMOGATÓI:
BEDEI ORSOLYA
CZERNY LILIKE CSALÁDJA
GELBMANN FERIKE CSALÁDJA
KLAUSZ LARA CSALÁDJA
KOVÁCS MILÁN CSALÁDJA
MAJOR NOLEN CSALÁDJA
MOZSÁR NIKI CSALÁDJA
PŐHR LEVI CSALÁDJA
SERES ZALÁN JÁNOS CSALÁDJA
TÓTH BOGI CSALÁDJA
TÓTH PETIKE CSALÁDJA
TÖRÖK TAMÁS
UNGVÁRSZKY BERCI CSALÁDJA
VIRÁG PÁL ÉS NEJE
KUSZENDÁNÉ ZACHARA MÁRIA
VALAMINT A CSOPORTBAN DOLGOZÓ
FELNŐTTEK ÉS CSALÁDJAIK

NYUSZI CSOPORT TÁMOGATÓI:
BANÁDI CSENGE ÉS CSALÁDJA
BOGÁR BARBI CSALÁDJA
FARKAS BOTOND CSALÁDJA
KIS HANGA ÉS CSALÁDJA
KLUPÁCS LILI CSALÁDJA
KONDOROSI BENI ÉS CSALÁDJA
LŐKE ANDRIS ÉS CSALÁDJA
SAJTOS DORKA NAGYSZÜLEI
SNIEDER TAMÁS ÉS CSALÁDJA
VIGH ANNA ÉS CSALÁDJA

WÉBER ZALÁN CSALÁDJA ÉS NAGYSZÜLEI
VALAMINT A CSOPORTBAN DOLGOZÓ
FELNŐTTEK ÉS CSALÁDJAIK

KATICA CSOPORT TÁMOGATÓI:
BOGNÁR BENCE CSALÁDJA
BUJDOS MÁTYÁS CSALÁDJA
KOVÁCS ZENGŐ BORÓKA ÉDESANYJA
KUBINGER PETRA ÉS RÉKA CSALÁDJA
MAGYAR OLIVÉR CSALÁDJA
MIKONYA ÁBEL ÉS MÁTÉ CSALÁDJA
RÁKÓCZI JULCSI ÉS DORCI CSALÁDJA
SÁRKÖZY-TÓTH VALENTIN CSALÁDJA
SKRINYÁR CSALÁD
STROBL HANI CSALÁDJA
SZALAI NIKI ÉS TOMI CSALÁDJA
VASS BAZSI CSALÁDJA
ZSOLDOS LÉNA CSALÁDJA
VALAMINT A CSOPORTBAN DOLGOZÓ
FELNŐTTEK ÉS CSALÁDJAIK

KISVAKOND BÖLCSŐDEI CSOPORT
TÁMOGATÓI:
ADLER-TRANS KFT.
DR. KAIZER ÁKOS
DR. KAIZER CSILLA
DR. PLUHÁR SZILVIA
VALAMINT A CSOPORTBAN DOLGOZÓ FELNŐTTEK ÉS CSALÁDJAIK

MÓKUS BÖLCSŐDEI CSOPORT
TÁMOGATÓI:
DENDŐK MÁRIA – JÁTÉK OUTLET
DR. PLUHÁR SZILVIA
GÓÓR ATTILA
HORVÁTH ATTILA
KÓSA-PECK ADRIENN
MUK ISTVÁN
SCSIBRÁN ZOLTÁN
STROBLNÉ OLÁH RENÁTA

A SÜNI CSOPORT TÁMOGATÓI:
HORVÁTH BOGI ÉS DÁVID CSALÁDJA
KÓNYA ORSOLYA
KURIS DZSENIFER CSALÁDJA
MUNKÁCSI ÁDÁM CSALÁDJA
SÁRKÖZY-TÓTH OLIVÉR CSALÁDJA
SERES DORKA CSALÁDJA
SOVÁNY EMIKE CSALÁDJA
SZILÁGYVÁRI EMIKE CSALÁDJA
SZAND EMIKE CSALÁDJA
VÉGVÁRI DANI CSALÁDJA
LÓCZKY ÁRON CSALÁDJA
STERN ROLAND
JUVANCIC ATTILA
VALAMINT A CSOPORTBAN DOLGOZÓ
FELNŐTTEK ÉS CSALÁDJAIK
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Iskolai hírek
Hagyományőrző régiós
néptánc tábor
Már negyedik alkalommal Tardoson hagyományőrző régiós néptánc táborban
vett részt augusztusban az oroszlányi,
bánhidai, vértesszőlősi, tardosi, sárisápi
szlovák önkormányzatok szervezésében
35 általános iskolás, néptáncos tanuló,
iskolánkból 6 fő: Kuthy Márta 3. Kreisz
Abigél 3. Bujdos Péter 3. Kiss Patrik 3.
Csaplár Hanna 2. és Skrován Lídia 4.
osztályos tanulók.
A Malomvölgyben elszállásolt gyerekek
a művelődési ház tánctermében gyermektáncokat tanultak Suba Éva néptánc
oktatótól, aki Budapestről a szlovák gimnáziumból érkezett, akárcsak az elmúlt
években. Nemcsak a jókedv, a tánc szeretete, hanem a barátságok is meghatároz-
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LEGO- tábor

ták a vidám hangulatot. Délelőttönként perdült a szoknya, délutánonként kézműves
foglalkozásokat tartottunk a gyerekeknek.
A Kemencés étteremben finom ebéd várta
a táncos lábú kis csapatot. Az immár hagyománnyá vált tábor jó példája a környező
települések összefogásának. A gyerekek
szívesen vesznek részt a programokon,
barátkoznak, ismerkednek, táncolnak. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk, hiszen
nagyon jól éreztük magunkat.

Idén nyáron, a szünidő elején, rendhagyó
módon az iskolai keretek közül a gyönyörű erdei környezetben lévő tardosi Malomvölgybe utaztunk. Magunkkal vittük a
modern technika eszközeit, laptopokat,
LEGO készleteket is. A négy nap során
programozással, LEGO-építéssel, szabadidős és sport programokkal, vetélkedőkkel
szórakoztattuk magunkat. Minden nap volt
egy konkrét LEGOS feladat, amit csapatokba szerveződve oldottunk meg, és a nap
végén egy versenyen összemérhettük a

tudásunkat. Érdekes feladatokra szellemes
megoldások születtek. Jó érzés volt a nagyobbaktól tanulni, ellesni apró trükköket.
A kiegészítő szabadidős programok sokszor az éjszakába nyúltak (számháború,
táncverseny), ezeket különösen élveztük.
Szerencsére másnap nem kellett korán kelni, így ki tudtuk pihenni magunkat. Köszönjük a szervezést Joci bácsinak, a felügyeletet és a konyhai szolgálatot Piroska néninek,
valamint a szüleinknek hogy lehetővé tették,
hogy részt vehessünk a táborban.
Skrován Lídia 5. osztályos tanuló

Támogatók voltak: Országos Szlovák
Önkormányzat, Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete, Tardos Község Önkormányzata, Tardosi Szlovák Önkormányzat,
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, KEM Szlovák Önkormányzata.
Köszönjük.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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Erdei vándortáborozás a Bakonyban
Az idei nyáron először vettünk részt az Országos Erdészeti Egyesület és a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által szervezett
vándortáboron. 26 fős csoporttal, 3 kísérő
pedagógus és 23 diák részvételével sikeresen pályáztunk, így július elején útra keltünk a Bakony szépségeinek felfedezésére.
Az erdei vándortáborok során a diákok
testközelből ismerkedhetnek meg Magyarország erdeivel, személyes természeti élményeket szerezhetnek. Az erdei iskola
programok segítséget nyújtanak természetismereti tudásuk bővítéséhez, a kulturális emlékek meglátogatásával látókörük
szélesítéséhez. Tudatosan „zöld” tábor,
ahol nagy figyelmet fordítanak arra, hogy
minél kisebb legyen az erdőben hagyott
ökológiai lábnyomuk, különös figyelmet
fordítanak a környezettudatos szemlélet

kialakítására. Fontos a közösségépítő szerepe, hiszen a diákok tantermi körülményeken kívül szembesülnek azzal, hogy
mi mindenre képesek is együttesen. Ajándékba pólót, uzsonnás tasakot, kulacsot is
kaptak a gyerekek
A 7 nap során Bakonybélből, Szent Gellért remeteségének földjéről a Szömörkepatak mentén, a Kerteskői vadregényes
szurdok 30-40 méteres sziklafalai között haladva indultunk, majd meghódítottuk a Bakony legmagasabb csúcsát, a Kőris-hegyet,
meglátogattuk az Odvaskői-barlangot és a
Pannon Csillagdát. Harmadik napon a Táborhegyen át érkeztünk Huszárokelőpusztára. Utbaejtettük még a Bakonyi „Gyilkos”tavat, a Szárhegyi-kilátót és a Witt Lajos
kilátópontot ahol az egész Magas Bakony
a lábaink előtt hevert. Láthattuk a héten végigjárt útvonalakat madártávlatból. Végül
bakonyi csodákkal telve visszaérkeztünk
Bakonybélbe, a túra végállomására. Nagyon jó hangulatú, jól szervezett, élménydús programon vehettünk részt. Jövőre
ismét nekivágunk egy másik tájegység
megismerésére!
Mátyási Piroska és Skrován József
táborvezetők

Nyüzsiző tábor 2018
Az idei vakáció sem telhetett el egy
izgalmas táborozás nélkül. A Tatabányai Múzeummal immár öt éve fennálló
együttműködésünk keretében ebben a
nyári szünetben harmadik alkalommal
került megrendezésre a Nyüzsiző elnevezésű egyhetes program.
Kovács Éva Zsuzsanna és Iványi Beáta
vezetésével minden nap más-más helyszínen tölthették el idejüket az iskola alsó
tagozatos tanulók közül 23-an. A tábor tematikája változatos és izgalmas formában
ismertetett meg a gyerekekkel megyénk
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kiemelt értékei közül jó néhányat. Célunk a
személyiségfejlesztés, környezetvédelem
és fenntarthatóság, egészséges életmód,
tartalmas szabadidő eltöltés, közösségformálás, valamint szűkebb környezetünk
természeti és kulturális értékeinek játékos
formában történő megismerése volt.
A kis csapat minden nap újult erővel
és nagy élvezettel vágott bele a testi és
szellemi erejüket igencsak próbára tevő
kalandokba, mindezt nagy élvezettel és
odaadással, örömmel és boldogan tették.
Eközben persze rengeteg hasznos információt és ismeretet szerezhettek, és re-

méljük szemléletüket is jelentősen formálhattuk környezetünk és mindennapjaink
valódi értékeinek felfedezése és megbecsülése terén.
A programban szerepelt múzeumpedagógiai és gyermekkönyvtári foglalkozás a
honfoglalás helyi emlékeivel kapcsolatban,
gyalogtúra a Turulhoz régészeti foglalkozással egybekötve, kerékpározás Tatára, a Porhanyóbánya bejárása geológus vezetésével, néprajzi foglakozás és kézműveskedés

a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban,
esztergomi kirándulás, múzeumpedagógiai foglalkozás a Keresztény Múzeumban,
városnézés, a Bazilika kupolakilátójának
megtekintése, valamint zarándoklat Majkra
a Kamalduli Remeteségbe, tárlatvezetés,
csendgyakorlatok és kézműves foglakozás.
Mindannyian nagyon élveztük ezt a hetet,
és végtelenül sajnáltuk, amikor véget ért ez
a feledhetetlen néhány nap.
Iványi Beáta
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Emlékezetes Samu-nap,
közel hatszáz látogatóval

Ötven éve nyitotta meg kapuit a Magyar
Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Bemutatóhelye és ugyan ebben az évben hunyt
el Vértes László ősrégész, a feltárások
vezetője, aki barlangászként kezdte és
sok kitérő után az ősrégészet lett a szenvedélye.
Az ünnepélyes megemlékezésen beszédet mondtak, Dr. Tomka Gábor, a Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese, Bencsik János országgyű-
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lési képviselő, Dr. Veres Zoltán, a megyei
önkormányzat jegyzője, A. Pál Gabriella,
a Tatabányai Múzeum igazgatója és Kisné
Cseh Julianna, a Tatabányai Múzeum régész, történész főmuzeológusa.
A megemlékezésen mindenki egyetértett
abban, hogy a kiállítóhely Megyei Értéktárba való kerülése, csak a kezdet, az elkövetkezendő öt évben fel kell újítani, hogy
méltó helyére kerüljön. Bencsik János azt
javasolta, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum
és Vértesszőlős, Tata, Tatabánya települé-

sek fogjanak össze, így közel egymilliárd
forintból reálisan megvalósulhatna a felújítás, hiszen a bemutatóhely nem csak a
település, a tatai medence, a megye értéke, hanem Európa méltán híres régészeti
lelőhelye, mely az összefogás eredményeként az idegenforgalom jelentős fejlődését
is elősegítené. Az ünnepség után a családokat színes, érdekes programok várták.
A visszatérő „Állatijó” bemutató új műsor-

ral, a ragadozó madarak bemutatásával
ejtette ámulatba a gyerekeket, Papp Kinga
kézműves foglalkozásain levéllenyomatokat készíthettek a gyerekek, vagy kavicsot
festhettek, volt lovaglási lehetőség, folyamatos filmvetítés, kvízjáték és tárlatvezetés. Örömmel láttuk, hogy a vértesszőlősi
családok is szép számmal vettek részt a
rendezvényen!
…folytatás a következő oldalon.
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XXVI. Mesterkezek kiállítás
Augusztus 14-én nyitotta meg kapuit a
26. Mesterkezek Kiállítás. Több mint 30
ügyes kezű vértesszőlősi hölgy, és úr
mutatta be alkotásait a több száz érdeklődőnek.
Megtekinthették, a jótékonysági kötőklub
játékfiguráit, melyeket később az új óvoda
kis lakóinak ajándékoztak. Fantáziadús fafaragások, és faliképek mellet most először
mutatkoztak a településünkön élő amatőr

A Vértes családot Vértes Lukács az unoka és családja képviselte, de eljött Kordos
László geológus, paleontológus, a Magyar
Állami Földtani Intézet volt igazgatója, valamint Skoflek István paleontológus lánya,
Skoflek Katalin és fia is.
Ez úton is szeretném megköszönni
mindenkinek a támogató segítségét, akik
valamilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! A. Pál Gabriella, Bartal
Lajosné, Bedei Orsolya, Bíró József, Busai
Andrásné, Császár István, Dexi Dekor, Ferenczi Anna, Gauder Áron, Horváth Anita,
Jenei Gyuláné, Kisné Cseh Julianna, Kornéli
Ilona, Madarász Sándor, Madarász Sándorné, Magyar Nemzeti Múzeum, Markó András, Németh Ferenc, N-NÁBOB Kft., Papp
Barna, Papp Kinga, Pappné Bedei Sarolta,
Szabó Veronika, Tatabányai Múzeum, Tóth
Gábor, Turcsányi Bence, Turcsányi Eszter,
Turcsányi Mátyás, Turcsányiné Kesik Gabriella, Vértesszőlős Község Önkormányzata,
Zigó László, ZOFI Rendezvényszervező Kft.,
Zombori Mihály.
Külön köszönet Gauder Áron filmrendezőnek, hogy lehetővé tette a Kőbaltás ember I. - Érdi medvevadászok és a Kőbaltás
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fotósok közül ketten. A kiállítás meghívott
vendége Morozsiné Guba Rózsa népi iparművész volt. Ő saját készítésű korhű népviseletbe öltöztetett babáit állította ki. Guba
Rózsa munkái ismertek a világ számos
országában. A kiállításra készített vértes�szőlősi népviseletbe öltöztetett babáit, a
Közösségi Háznak ajándékozta. Ezúttal
mondunk köszönetet, minden kiállítónak
azért, hogy évről évre egyre színvonalasabbá teszik a Mesterkezek Kiállítást.

ember II. - Samu vacsorája című tudományos ismeretterjesztő filmjeinek díjmentes
vetítését és Zigó Lászlónak, aki 1968-as archív anyagokat bocsátott rendelkezésünkre, mellyel egy különleges múltidézésre
kaptunk lehetőséget.
Zoltánfi Zsuzsanna
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Volt egyszer egy Falunap
A hagyományoktól eltérően augusztus
25-én került megrendezésre a Vértes�szőlősi Falunap.
A megszokott programelemek, újszerű
látványosságokkal keveredtek. A már tradicionális főzőversenyen 7 csapat indult a
győzelemért. Az I. helyezést és a gondos
zsűri a VSE csapatának ítélte. 10 órától,
egy- és három kilométeres távon Vértes�szőlős futásra nevezhettek a mozgás szerelmesei. Délelőtt a Magyar Honvédség
harceszközeiből tekinthettek meg néhányat a falunapra kilátogatók. A gyermekek
kedvence a BTR 80 típusú lövészpáncélos
volt, melybe az érdeklődők be is szállhattak, csak úgy, mint a mentőautóba. A kiállított járművek szakszemélyzetétől kérdezni
is lehetett, így jól telt a délelőtt. Akinek volt
kedve, kézművesedhetett.
Délutánra megérkezett, az óriási légvár
is, és lehetett íjászkodni is. A Makám együttes műsorával megkezdődött a színpadi
program. Őket az Irigy Hónajmirigy műsora
követte, nagyszámú közönség előtt. Majd
az újabb gyermekműsor után került sor, a
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„Tiszta udvar, virágos ház” okleveleinek átadására, melyet Pató Jánosné, Angyalvári
Ferenc, Dosztál János, Ferenczi Sándor,
Fritz Lászlóné, Gödri Enikő, Kutenics Mária, Ritócz Lászlóné, Simon Alexandra, Tóth
László, és Török Csaba kapott. A „Virágos
utca” címek elnyerését a Vértes László, és
az Akácfa utca közösségei érdemeltek ki.
Ezt követően Nagy Csaba polgármester
úr átadta a Vértesszlős Díszpolgára kitüntetést, valamint a Vértesszőlősért Emlékplakettet. Előbbit Kutenics Mária, utóbbit
– sikeres szerepléseiért –, a Vértesszőlősi
Mazsorett csoport, illetve a sok éves munkájáért Gombás Lajos falugondnok érdemelte ki. Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek.
A 2018. évi Vértesszőlősi Falunap esti
programja, az ABBA Sisters műsorával
kezdődött, majd tűzijátékkal folytatódott
és discóval zárult. Őszintén reméljük, hogy
jól érezte magát a nap folyamán a rendezvényre ellátogató Szőlősiek apraja-nagyja.
Köszönjük a sok önkéntes segítségét és a
közönség tapsait!
Képgaléria a következő oldalakon.
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A Szent István szobor avatása
Az idei évben először az augusztus 20.
és a falunap (aug. 25.) külön került megrendezésre. A nemzeti ünnepen a programok a római katolikus templom körül
zajlottak.
Az ünnepi szentmise után, melyet régi szokás szerint a Himnusz közös éneklése zárt,
hagyományosan az új kenyér ünneplése
részeként kenyérszentelésre került sor. Ezt
a templom mögötti téren emelt Szent István
szobor avatása és felszentelése követette.
A szoborállítás széles körű összefogással, jó kétéves szervező munkával valósulhatott meg. A legnagyobb kihívás az adományok gyűjtése volt, mely a Vértesszőlős
Szőlőhegyi Közösségi Egyesület alszámlájára, Biczó Sándor elnök segítségével történhetett meg. A gyűjtést segítette a Vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség
és személyesen Gedő Attila plébános.
Az önkormányzat részéről köszönet illeti a
képviselő-testületet anyagi támogatás biztosításáért, Nagy Csaba polgármestert az
ezzel kapcsolatos adminisztrációért, illetve
a karbantartó csoportot, akik a beton alapot már tavaly elkészítették.
A szoboravatás támogatói (augusztus
20-ig): AIDA Agro Kft. (Dr. Nagy Sándor),
Bajtainé Gács Judit, IMV Kft. (Imre István),
Jenei Mihály, Kaizer Med. Kft. (Dr. Kaizer
László), Magyar Istvánné, Paxy Jenőné, Ritócz Lászlóné, Rózsa Dalma, Tomasik Kft.
(Tomasik József és családja), Vértesszőlős
Község Önkormányzata, Vigánti János.
Az összes költség mintegy 700 000 forint
volt. A tervek szerint ősszel, illetve jövő tavasszal a szobor körüli terület feltöltésre és
parkosításra kerül majd.
Gedő Attila atya javaslatára minden év
augusztus 20-án a kenyérszentelés után a
szobor koszorúzása is az ünnepi program
része lesz.
Dr. Nagy Sándor képviselő ünnepi gondolatait azzal zárta, hogy a már nagyon
régóta tervezett faluközpont felújítás re20

mélhetően a közeljövőben meg tud majd
valósulni. Szimbolikus jelentőségű, hogy
egyház- és államalapító királyunk szobra a
templom mögött áll és a polgármesteri hivatal felé tekint.
A jövőben a megszépült parkban, a település szívében, a Gerecse felé nézve,
Szent István szigorú, de emberséges tekintete fogja figyelni és óvni Vértesszőlős
mindennapjait.
Dr. Nagy Sándor
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Hulladékudvarok
Tájékoztató

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékudvarai
(Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dubnik - völgy 0739/13 hrsz. alatt
találhatóak
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy új hulladékudvaraink Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dubnik - völgy
0739/13 hrsz. alatti területén, az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási
szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek számára lehetőség van a következő
fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
Hulladék fajtája
Elhelyezhető mennyiség
Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil csomagolási hulladékok
Ingatlanonként évente 3 m3
Inert (építési és bontási) hulladék
Ingatlanonként évente 3 m3
Lom hulladék
Ingatlanonként évente 2 m3
Személygépjármű gumiabroncsa
Ingatlanonként évente 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Ingatlanonként évente 5 kg
Elektronikai hulladék
Ingatlanonként évente 100 kg
Zöldhulladék
Évente legfeljebb 3 m3
Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!
Nyitva tartás
A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Dubnik-völgyi Lakossági hulladékudvarunk
esetén:



Szerda 12:00-től 18:00-ig és Csütörtök 09:00-től 15:00-ig, Szombat: 13:00-tól 16:00-ig
Hétfő, Kedd, Péntek, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.

Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági hulladékudvar esetén:



Kedd 12:00-től 18:00-ig és Péntek 09:00-től 15:00-ig, Szombat 8:00-tól 14:00-ig
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.

További információ, térkép, működési szabályzat az alábbi linken található:
http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/hulladekudvar/
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!
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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 (Bujdosné Pap Éva) 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, hagyatéki ügyek
(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
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@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!

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.
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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.

