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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Júliusban egy hetes alkotótábort szervezett
községünkbe a Tatabányai Bányász Képzőművész
Kör. A tábor végén a lakosság kiállításon ismerhette
meg az alkotásokat, melynek nagy részét a résztvevők
a községünknek adományoztak.
▪ Augusztus elején a Vértes Volán szakemberei Kun
János főépítésszel egyeztették a labdarúgó pálya
mögött kialakítandó autóbusz forduló paramétereit.
▪ A felszíni vízelvezető árkok állapotát vizsgálta
községünkben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A
vizsgálat
eredményeképpen
néhány
ingatlantulajdonost felszólítottunk az ingatlan előtti
árok takarítására, rendbetételére. Az átereszek és a
beiszapolódott közterületi gyűjtőárkok takarítását
az önkormányzat közmunkaprogram keretében
megkezdte.
▪ Jól sikerült a hagyományos Szent István napi
községi ünnepség. Ennek keretében adtuk át első
ízben a „Példás porta, takaros ház” címet 3 ingatlan
tulajdonosának (Dózsa Gy u. 42., Krázsik Róbertnek
és Matula Istvánnak átadtuk a
Kesztölcért
kitüntetéseket és az új plébános – Pokriva László atya
megszentelte az új búza lisztjéből készült kenyeret.
▪ Az idei Bányásznapon megnyitottuk a képviselők
és hagyományőrző bányászok összefogásának
eredményeként kialakított Bányászati eszközök és
helytörténeti emlékek kiállítását a Kisiskola egyik
tantermében. Ezzel lehetővé vált a Petrik József
Faluház tiszta szobája kialakításának megkezdése.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, akinek van régi –
a községre jellemző – szobabútora, ágyneműje,
falvédője, vagy bármilyen – a tisztaszobába
elhelyezhető tárgyi emléke, ne dobja ki, ajánlja fel a
Petrik József Faluháznak.
▪ A 2012.évi Kesztölci Szüreti Napok eseménysorozata
egy hétig tartott. Kezdődött a hagyományos
szőlőszenteléssel a Szent Orbán szobornál. A
szentelést Horváth István káplán úr végezte. Ezt
követően a felújított Művelődési Ház – IKSZT
falán felavattuk az építés és felújítás tiszteletére
elhelyezett emléktáblát. Gyermekszínjátszóink
2 darabot mutattak be ebben az időszakban.
Szeptember 8-án A kisherceg, szeptember 15-én
a Sok hűhó semmiért c .darabnak volt nagy sikere.
A szüreti napokat hagyományosan felvonulással
és bállal zártuk. Hosszú idő után ismét kesztölci
fogattal vonulhatott fel a kisbíró – köszönet Velmo

Gazdának a közreműködésért. A záró napon nagy
sikere volt a kóstolóknak, amiért a Zaj Jánosnak és
családjának, Brigi néninek, Gitti Zölinek és „Tejes
Kati néninek” illetve a rendezvényünkön kínáló
boros gazdáknak, Korom Péternek, Szivek Péternek
és Csiha Attilának mondunk ezúton is köszönetet.
A két testület nevében köszönöm mindenkinek
a segítségét, akik a szüreti napok eredményes
lebonyolítása érdekében segítségünkre voltak. A
lakosság a visszajelzések alapján megelégedetten
vette tudomásul a rendezvény új helyszínét.
▪ Völner Pál államtitkár úr segítségével megegyeztünk
a Vértes Volán vezérigazgatójával, hogy próbaképpen
2-2 járatpárt indít az Öregfalu területére, amennyiben
az önkormányzat a labdarúgó pálya mögötti területen
megépíti az autóbusz fordulót. A buszforduló
építésére az árajánlatok bekérése folyamatban van.
Még e hónapban szeretnénk átadni. Első lépésként
makadám borítású lesz, s amennyiben a forgalom
indokolja a végleges fennmaradást, aszfaltburkolatot
kap.
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Önkormányzati takarékossági intézkedések
2011-ben a gazdaságos üzemeltetést szem előtt tartva a
fűtési időszakra az „erdészházat” már bezártuk.
2012-ben önkormányzatunk az Erdészházat kivette az
iskola alapító okiratából. Mivel a fenntartás 2013.
január 1-jétől már állami feladat lesz, az iskola
vezetésének 2012. október 1-jéig meg kell oldani
a tanulócsoportok elhelyezését a rendelkezésre álló
tantermekben, mivel önkormányzatunk az idei
évben sem tudja a fűtési költségeit fedezni, s
rendezetlen helyzetben nem lehet állami fenntartásba
átadni. A fűtési idény kezdetéig az Erdészház és a
Művelődési ház gázellátását át kell alakítani.

Az állandóan emelkedő energia árak miatt
önkormányzatunk több takarékossági intézkedést
vezetett be az elmúlt évek során, amit a mai testületi
ülésen egységes szerkezetben kívánom előterjeszteni:
▪ A művelődési Ház átadását követően a Községi
Klub fűtése csak temperált (elfagyás ellen védett),
foglalkozásokra, rendezvényekre nem vehető
igénybe, csak kivételes esetekben, önkormányzati
rendezvényekhez (pl: adventi vasárnapok).
▪ A kisiskola fűtésének üzemeltetése a könyvtár
áthelyezése után mát nem indokolt, a helytörténeti
kiállítás és bányászati eszközök gyűjteménye nem
indokolja a fűtés fenntartását.
▪ A Kincses József Általános Iskola jelenleg 8
tanulócsoporttal 141 fős tanulólétszámmal üzemel.
(Rendelkezésre áll 8 tanterem – az informatikai
tantermet is beleértve - , egy tornaszoba, egy
napközis terem+tálaló+személyzeti szoba, egy
fejlesztő szoba és az iskolai könyvtárszoba.)

A felsorolt takarékossági intézkedéssel energiafelhasználásunk számításaink alapján csökken:
▪
▪
▪
▪

Klub: 				
~500.000 Ft/év
Kisiskola:
		
~300.000 Ft/év
Erdészház:
		
~700.000 Ft/év
Összes tervezett megtakarítás: ~ 1.500.000 Ft/év

Vízmű tájékoztató a 2012. évi I-VII. havi gazdálkodási adatokról
Az önkormányzati tulajdonú vízi közművek
üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés –
Tájékoztatók című fejezete – értelmében mellékelten
megküldjük a 2012. I-VII. hónapra vonatkozó műszaki
és pénzügyi tájékoztatónkat.
Ivóvíz ágazat
A településen 34.798 m3 ivóvizet értékesítettünk,
melyből 96% Kesztölc községben és 4% Klastrom
pusztán fogyott. A 34.798 m3-ből 33.121 m3
lakossági, 1.677 m3 ipari és közületi vízfogyasztás.
Ezt a vízmennyiséget 1.232 db fogyasztóhelyen
fogyasztották el.
A fogyasztott víz minőségét havonta ellenőrizzük,
mely ellenőrzés kiterjed a víztároló medencékre, és
különböző hálózati pontokra. Levett vízmintáink
alapján megállapítható, hogy a szabványban megfelelő
jó minőségű ivóvizet szolgáltattunk. Áprilisban
elvégeztük a víztárolók és a teljes hálózat mosatását
fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok,
szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét. Az
ősz folyamán ismét sor kerül e folyamatok elvégzésére
a vízellátás biztonságának fenntartása végett.

A tavalyi évhez hasonlóan folyamatosan végeztünk
hibaelhárításokat. A hibák jellege miatt elkerülhetők
voltak a nagyobb területeket érintő vízhiányok.
A meghibásodások alapvetően bekötővezetékek
szerelvényeinél, illetve a gerincvezetéknél következtek
be.
▪
▪
▪
▪

Hálózati meghibásodás:
Földmunkával járó csőtörés:
Vízmérő csere:
Vízbekötés:

100 db
14 db
219 db
2 db

Az év eleji kemény fagyok miatt januárban
7 db, februárban 35 db elfagyott mérőt, illetve a
Kossuth utcai csőhíd kétszeri elfagyását jelezték
diszpécserszolgálatunkon a fogyasztók. A hálózati
meghibásodások nagy részét ez tette ki.
Augusztus hónapig 4 db tűzcsapcserét és 1 db
csomópont felújítást (Iskola utca 52. előtt) hajtottunk
végre, melyek az egészséges és jó vízminőségű ivóvíz
biztonságának megőrzését biztosítják.
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Szennyvíz ágazat
A szennyvíztisztító telepen 103.039 m3 szennyvizet
vezettünk el és tisztítottunk meg, ebből a Kesztölcről
beérkező szennyvíz mennyiség 32.656 m3. A
kiszámlázott mennyiség 27.918 m3.
A csatornahálózat mosatását felméréseken alapuló
mosatási terv szerint, illetve a gerincvezetékek
karbantartását folyamatosan végezzük.
6 db dugulást és 15 db átemelő meghibásodást
hárítottunk el és összesen 570 fm csatornát mostunk
át július végéig.
A településen jelenleg 8 db szennyvízátemelő és több
házi szennyvízátemelő üzemel. A községi átemelőt
havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk. 2012.
évben is problémát jelentenek a házi átemelők nem
megfelelő működtetéséből származó hibaelhárítások.
Ez évben még nem tartott az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség ellenőrzést a szennyvíztisztító telepen.

▪
▪
▪
▪
▪

Légbevitel felújítása:
Fúvók felújítása:
Iszapsiló felújítása:
Épület, védterület:
Összesen:		

1.500.000,- Ft + ÁFA
2.000.000,- Ft + ÁFA
2.000.000,- Ft + ÁFA
1.000.000,- Ft + ÁFA
6.500.000,- Ft + ÁFA

A két fél között köttetett üzemeltetési szerződésben
előírt feltételek között képződő 2012. évi amortizációs
keretet az alábbi részletezés szerint tervezzük
felhasználni:
Kesztölc településen
▪ Csatorna nyomvonal és aknafelújítás:
600.000,- Ft + ÁFA
▪ Szivattyú felújítások (+ átem. elektronika):
1.875.000,- Ft + ÁFA
▪ Közös szennyvíztisztító telep ktg-e (38%):
2.470.000,- Ft + ÁFA
▪ Összesen:						
4.945.000,- Ft + ÁFA

2012. évben képződő várható amortizációs keret

Eddig megvalósult munkák

▪ Csatornaszolgáltatáson: 4.945.000,- Ft + ÁFA

Közös szennyvíztisztító telepen üzemelő Becker
KDT 2.60, 3.80 típusú fúvók felújítása nettó 134.800,Ft értékben, ebből Kesztölcre jutó felújítási költség
(38%), azaz 51.224,-Ft. Csatornahálózaton történt
(AKC 46.250, BT4877, AKD02.220) típusú szivattyúk
felújítása 388.848,-Ft, valamint a végátemelő gépészeti
felújítása 263.972,-Ft értékben. Mindösszesen
704.044,-Ft összegű értéknövelő, felújítási munka
került elvégzésre.

Az előírt tisztított szennyvízre vonatkozó határértékek
tarthatóságának és a Leányvár- Kesztölc- Piliscsév
szennyvíztisztító telep folyamatos üzemeltetése
érdekében a szükséges felújítási munkákat el kell
végezni. Ez képezi a szennyvíztisztító telep közös
költségét. A 2012. évben megvalósítandó feladatok:

Ifjú sportolók elismerése
A 2012. év az olimpia éve. Ebből az alkalomból Kesztölc
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
elismerésben részesíti községünk legeredményesebb
ifjú sportolóit.
Makovics Bianka és Eszter
2006-tól az esztergomi Mozdulat Táncművészeti
Egyesület tagjai, ahol klasszikus balettet, modern és
jazz táncot valamint akrobatikát tanulnak.
Edzőik:
Anita.

Sonkután Rita, Elek Adrienn, Rieberger

2008-tól az IDO (Internationale Dance Original)
Nemzetközi Táncszövetség által szervezett országos
és nemzetközi versenyeken vesznek részt, ahol show
egyéni, -duó, és -csoport kategóriában versenyeznek.
Heti 6-7 óra kemény edzés eredményeképpen az
utóbbi két évben Európa-, és Világbajnokságokon
képviselhették országunkat.
A 2011-es évben show csoport, -duó, és-egyéni
kategóriákban az összes hazai országos szervezésű
verseny megnyerése után a lányok csoporttársaikkal
együtt kvalifikálták magukat a belgrádi Európabajnokságra majd a Riesa-ban megrendezett
Világbajnokságra.
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Az idei évben első éves juniorként országos 3. helyezést
értek el show csoport kategóriában így megszerezték a
lehetőséget arra , hogy idén országunkat képviseljék a
hazánkban Pécsett megrendezendő Világbajnokságon.
Eszter és Bianka a táncszövetségben elért sikerei
után 2012-ben Érdemes Sporttáncosi Díjat kaptak a
Nemzetközi Táncszövetség magyarországi elnökétől
Szántó Pétertől.
Bianka hazai eredményei:
▪
▪
▪
▪
▪

Show duó gyermek kat. 2009.
Show csoport gyermek kat. 2010.
Show csoport gyermek kat. 2011.
Show egyéni gyermek kat. 2012.
Show csoport junior kat. 2012.

országos
országos
országos
országos
országos

IV.
III.
I.
V.
III.

Bianka nemzetközi eredményei:
▪ Show csoport gyermek kat. 2010. Pécs
VB - V.
▪ Show csoport gyermek kat. 2011. Belgrád EB - V.
▪ Show csoport gyermek kat. 2011. Riesa VB - XI.
Eszter hazai eredményei:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Show duó gyermek kat. 2009.
Show duó gyermek kat. 2010.
Show csoport gyermek kat. 2010.
Show egyéni gyermek kat. 2011.
Show duó gyermek kat. 2011.
Show csoport gyermek kat. 2011.
Show csoport junior kat. 2012.

országos
országos
országos
országos
országos
országos
országos

III.
II.
III.
II.
I.
I.
III.

Eszter nemzetközi eredményei:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Show duó gyermek kat. 2009. Belgrád
Show csoport gyermek kat. 2010. Pécs
Show duó gyermek kat. 2010. Pécs		
Show csoport gyermek kat. 2011. Belg.
Show duó gyermek kat. 2011. Belgrád
Show egyéni gyermek kat. 2011. Belgrád
Show csoport gyermek kat. 2011. Riesa
Show duó gyermek kat. 2011. Riesa
Show egyéni gyermek kat. 2011. Riesa

EB - V.
VB - V.
VB - VI.
EB - V.
EB - V.
EB - X.
VB - XI.
VB - VIII.
VB - X.

A 2011-es nemzetközi versenyen elért eredmények
egyben a legjobb magyar eredmények is voltak.
Makovics Roxána
A Judot nagycsoportos koromban: ifj. Pócsföldi
Gábornál kezdtem, majd edzőim lettek Pfluger Antal
,Deák Attila , id. Pócsföldi Gábor .
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2004-ben kezdtem versenyekre járogatni, komolyabban
2006-tól:
▪ Országos Bajnokságom eredményei (saját korosztály
3x 1.hely 3x 3.hely 1x2.hely
▪ OB (más korosztály): Junior OB: 2x3.hely, felnőtt
első osztály 3.hely
▪ Diákolimpiák : 3x 1.hely 1x 3.hely,2.hely
▪ Belföldön sok kis versenyen vettünk részt, ahol
többnyire csak 1. helyezéseket értem el.
▪ Olaszország: 3., 3., 2., 1.hely.
▪ Lengyelország: 3.,1.hely
▪ Svájc:3.,2.,3.,1.hely
▪ Nemzetközi Budapest kupa: 1.,3.,1.hely
▪ Nemzetközi X. EB-MEX kupa 1.hely
▪ Részt vettem Montenegróban az Ifjúsági Európa
Bajnokságon de helyezést nem értem el.
▪ Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportolója díjat
2009-ben és 2010-ben elnyertem .
Nagy Dominik
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Összharcművészeti Olimpia Szentpétervár 2. hely
Kempo Európa Bajnokság 2. helyezett
Kétszeres kempo világbajnok
Pusztakezes Full kontakt Európa Bajnok
Többszörös nemzetközi bajnok K1-ben
Full Kontatkban K3 országos bajnok

Szlovák Bence
Szlovák Bence, az Esztergomi Evezősök hajós
Egyletének ORV (Olimpiai Reménységek Nemzetközi
Versenye) bajnok és ötszörös magyar bajnok sportolója,
Esztergom város Jó tanuló - Jó sportoló díj nyertese
2009-2010-2011 évben.
Az evezéssel 2008.04.03. az esztergomi Prímásszigeten ismerkedtem meg édesapám jóvoltából aki
a 80’-as években szintén evezett. Az Ő volt edzője,
Mármarosi Győző vezetett be az evezés rejtelmeibe,
általa sajátítottam el a mozgás alapjait is.
Az első versenyem az ergométer bajnokságon fiú 13
éves korosztályban számomra hatalmas meglepetésre
egy nagyon szoros versenyben megszereztem első,
majd rögtön utána csapatban a második magyar bajnoki
címemet. Abban az évben kilenc versenyből kilencen
zártam aranyéremmel amit a 2009.évi Evezős Országos
bajnokságon elért aranyérem, és az abszolút legjobb
időért járó különdíj tette igazán eredményessé. Ezért
a teljesítményért és a 4,87- es tanulmányi átlagomért
2009-ben Esztergom Város Jó tanuló-jó sportolója díjat
vehettem át.
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz
János Gyakorló Általános iskolától, a tanévzáró
ünnepségen pedig átvehettem az iskola, legnagyobb,
egyszer adományozható „Öregdiákok egyesületének
kitüntetését”.
2010-ben hasonlóan eredményes évet zártam és
még mindig őriztem veretlenségem. Ebben az
évben az országos bajnokságon fiú tanuló (14 éves)
egypárevezősben ismét országos bajnok lettem új
országos csúcsot érő 5:21,3 az időeredményemmel.
2011-ben a válogatottság megtartása és a nemzetközi
versenyre utazó keretbe kerülés volt a legfőbb célom.

Ebben az évben léptem fel a hivatalon nemzetközileg
elfogadott világversenyeken is használt 2000-méteres
versenytávra.
Elsőéves
serdülőként
sikerült
megnyernem egypárban a válogató versenyeket
ami azt jelentette, hogy legjobb magyarként a 15-16
évesek között én képviselhettem ebben a számban a
magyar színeket nemzetközi vizeken is. Az Olimpiai
Reménységek Nemzetközi Versenyén (ORV) 2011-ben
3. helyezést értem el.
2012-ben az Olimpiai Reménységek Nemzetközi
Versenyén a Prágával szomszédos Racice-i evezős
pályán rajt cél győzelemmel sikerült bajnoki címet
nyernem 7:23,1 idővel ezen a 2000 méteres távon.

Előzetes tájékoztató

a községi egészségnapról
2012. november 17. szombat
Nőgyógyászati rákszűrés
Egészségház - 9.00 – 12.00
Dr. Balázsi Károly
Prosztata vizsgálat és szűrés
Egészségház - 9.00 – 12.00
Dr. Varga Győző
Vércukor vizsgálat, diétás tanácsadás
Művelődési Ház - IKSZT - 9.00 – 12.00
Bognár Erika
Vérnyomás- és koleszterin mérés
Művelődési Ház - IKSZT - 9.00 – 12.00
Látásvizsgálat
Művelődési Ház – IKSZT - 9.00 – 12.00
A felsorolt szűrések, vizsgálatok és előadások költségeit az
önkormányzat fedezi, a lakosság számára ingyenesek.

8411121

8411261

Önkormányzati jogalkotás

Non-profit sz.támog. átvez.

Függöny vásárlása

Jogcím

SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

2012.I.félévi előirányzat

Szakfeladat

8411261

8411261

Adók, díjak átvez. Önk.

Továbbszámlázott kiadások

8411261

8411261

8411121

Bursa H. , középiskolai ö.átv.

8821251

Mozgáskorlátozottak támog.

Önkormányzati jogalkotás

Tartalék átvez.

8821131

Lakásfenntartási tá. 1-7.h.

8411261

8821111

Rendszeres szoc.s. 1-7.h.

8411261

8821111

Foglalkoztatást h. t. 1-7.h.

Non-profit sz.támog. átvez.

8821151

Ápolási díj 1-7. havi igény

Bankköltség átvez.

összes

8411261

Eredeti előirányzat

Önk.támogatása szoc. felad.

Jogcím

Személyi
kiadás

33 757 000

-2 825 000

36 582 000

Kamat emelkedési Műv.Ház.

Személyi
kiadás

8419069

Partfal építés

474 500

2 825 000

Személyi
kiadás

Szakfeladat

4300001

Adók, díjak átvezetése P.H.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

8411261

8411261

Tartalék átvez.

8411261

8419079

Bursa H. , középiskolai ö.átv.

P.H. támogatás csökkentése

8419079

8419079

Szociális feladatok tám.

8414031

4300001

vis maior Iskola u. támfal

P.H. támogatás csökkentése

8411261

Bankköltség átvezetése P.H.

2011. évi bérkompenzáció

összes

8419019

Vertigo Színház támogatása

Jogcím

Eredeti előirányzat

Szakfeladat

ÖNKORMÁNYZAT

Szoc.
hozz. adó

8 505 861

-687 000

136 861

9 056 000

Szoc.
hozz. adó

128 115

687 000

Szoc.
hozz. adó

Dologi
kiadás

17 655 000

1 000 000

-20 000

16 675 000

Dologi
kiadás

2 000 000

-250 000

20 000

Dologi
kiadás

Folyó
kiadás

Szoc.pol

9 379 811

24 500

1 859 510

761 805

3 292 744

570 252

2 871 000

Szoc.pol

Kiadás

-41 000

-2 300 000

-1 000 000

-10 000

3 269 000

Folyó
kiadás

Kiadás

2 300 000

10 000

Szoc.pol

Kiadás

1 000 000

Folyó
kiadás

Támogatás

0

-650 000

-990 000

1 640 000

Támogatás

-2 300 000

-5 000 000

-650 000

650 000

-990 000

990 000

-3 542 000

6 621 172

-1 000 000

3 000 000

Támogatás

0

511 000

Felhalmozás

Felhalmozás

250 000

1 634 735

Felhalmozás

Tartalék

0

-5 000 000

5 000 000

Tartalék

-2 000 000

5 000 000

Tartalék

Állami
tám.

Állami
tám.

69 256 672

511 000

Saját bev.

Bevétel

0

1 000 000

-2 300 000

-5 000 000

-650 000

-1 000 000

-990000

-3 542 000

24 500

6 621 172

75 093 000

Saját bev.

Bevétel

602 615

6 621 172

1 634 735

Saját bev.

Bevétel

3 000 000

Állami
tám.

69 256 672

1 000 000

-2 300 000

-5 000 000

-650 000

-1 000 000

-990 000

-3 542 000

511 000

Kiadás

24 500

0

0

0

0

6 621 172

75 093 000

Bevétel

511 000

Bevétel

Összesen

69 256 672

1 000 000

-2 300 000

-5 000 000

-650 000

-1 000 000

-990 000

-3 542 000

24 500

1 859 510

761 805

3 292 744

707 113

0

75 093 000

Kiadás

0

0

0

0

0

0

602 615

0

0

0

6 621 172

1 634 735

0

3 000 000

Bevétel

Összesen

0

0

0

0

-650 000

650 000

602 615

-990 000

990 000

0

6 621 172

1 634 735

0

3 000 000

Kiadás

Összesen
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Előirányzat módosítás 2012. részletező nyilvántartás

Slominszki Liliána Ilona

Varga Anna Éva & Slominszki Viktor

Hegedüs Hanna

Rahberger Edit & Hegedüs Előd Tamás

Peligán Fanni

Dénes Tünde & Peligán Hunor

Köszöntjük
újszülötteinket!
Kívánunk nekik erőt, egészséget,
sok boldogságot szeretteik körében!

Légrádi Imre Gábor

Horkics Angéla Judit & Légrádi Gábor

Ivanov Levente Iván

Farsang Erzsébet & Ivanov Iván

Szivek Júlia

Valovics Viktória & Szivek Péter

Petróczi Gábor István

Hutera Judit & Petróczi Gábor

Kiadó: Kesztölc Község Önkormányzata & Kesztölci Szlovák Önkormányzat (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11., Tel.: 33/484-003, Fax: 33/484-339, E-mail: info@kesztolc.hu)
˝ kiadó: Polgármesteri Hivatal | Szerkeszto˝ : a mindenkori szerkeszto-bizottság
Felelos
| Tördelo˝ -szerkeszto˝ : Szijártó Árpád | Megjelenik: Kesztölc község területén, 1000 példányban
˝

Nyomdai munkák: Spori Print Vincze Kft. - Esztergom
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelosséget
˝
nem vállalunk!

